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Terroryści wzięli zakładników
Kibice wszczęli burdę w pociągu, który dojeżdżał 
do Gdyni. Załoga pociągu wezwała Straż Ochrony 
Kolei. Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, 
że sytuacja na miejscu jest o wiele poważniejsza 
niż się to mogło początkowo wydawać.  str. 5

Na miejsce trzeba było wezwać oddział specjalny policji. Dopiero antyterroryści opa-
nowali bardzo groźną sytuację.
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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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Tadeusz Krotos przedstawia
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21 marca na kanale przy jeziorze Orle będą przygotowy-
wane stanowiska do zawodów wędkarskich. Za niedogod-
ności przepraszamy.                                                   (PR)

Informacja dla wędkarzy

Zdewastowali auto, bo „stało im na drodze”
Sprawę na policję zgłosił pracownik ochrony, który obserwował 
obraz na kamerach monitoringu. Jak się okazało 28-latek i 16-la-
tek byli pod wpływem alkoholu. Dorosły sprawca trafi ł wprost do 
policyjnej celi. Nieletni natomiast został przekazany pod opiekę 
rodzicom. - Policjanci pojawili się na miejscu w niespełna kilka 
minut - mówi mł. asp. Anetta Potrykus, rzecznik wejherowskiej 
policji. - Mężczyźni skopali forda focus i uderzali w boczne lu-
sterka kijami, tak, że spowodowali wyłamanie jednego z nich.
Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że zniszczyli ten sa-
mochód tylko dlatego, gdyż stał im na drodze. 

13-latek połamał „kolegę”
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich wejherowskiej komendy 
ustalili, że w jednym z gimnazjów na terenie powiatu wejherow-
skiego 13-latek złamał koledze z klasy rękę. Pojechali do szkoły, 
żeby wyjaśnić, czy taka sytuacja na prawdę miała miejsce. - Do 
zdarzenia doszło w piątek, 13 marca gdy chłopcy byli w szkole. 
Uczniowie z klasy I gimnazjum przechodzili z sali gimnastycznej 
do szatni. W pewnym momencie 13-latek popchnął przechodzą-
cego obok kolegę. Ten sprowokowany zachowaniem oddał mu, 
kopiąc go, natomiast prowokator w odzewie kopnął go z całym 
impetem w rękę. 13-letni sprawca za swoje brutalne zachowanie 
odpowie przed sądem - mówi mł. asp. Potrykus. 

Wiosna tuż, tuż, a wraz z nią...
...na drogach zaczynają się pojawiać ... pijani rowerzyści. W 
ciągu ostatniego weekendu policjanci zatrzymali 7 pijanych kie-
rowców, w tym dwóch rowerzystów. Pierwszego drogówka za-
trzymała w Redzie na ulicy Łąkowej. 53-letni mieszkaniec Redy 
„wydmuchał” ponad 1,2 promila, a drugi zatrzymany w w Rumi 
na ulicy Szkolnej ponad 1, 7 promila. Ten swoją jazdę zakończył 
w areszcie śledczym, bo okazało się, że jest poszukiwany przez 
policję.                     (TM)

Na wyjątkowych foto-
grafi ach widać zniszcze-
nia Gdańska po II wojnie 
światowej i różne etapy 
odbudowy miasta. Oczom 
zwiedzających ukazuje 
się na przykład odbudowa 
Dworu Artusa i Ratusza. Z 
dachu budynku przy ulicy 
Chlebnickiej uśmiechają 
się dekarze, można też zo-
baczyć nieistniejące dzisiaj 
kamieniczki przy Żabim 
Kruku oraz Wielkim Żu-
rawiu, kościół św. Piotra 
i Pawła, kościół św. Jana, 
Bazylikę Mariacką i kaplicę 
królewską. W skład wysta-
wy wchodzą wydruki ne-
gatywów z lat 1945-1955, 
przedstawiające Gdańsk po 
zniszczeniach wojennych 
i podczas jego odbudowy. 
Powiększenia wykonane 
zostały z oryginalnych ne-
gatywów, należących do 
kolekcji Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska 
oraz zbiorów prywatnych 
autora zdjęć, Janusza Ukle-
jewskiego. 
- Zorganizowaliśmy wysta-
wę z okazji 12 marca czyli 
wyzwolenia miasta Wejhe-
rowa, aby uczcić ten dzień 
i pokazać nasze miasto, 
jak wyglądało po wojnie – 
mówi Radosław Kamiński, 
dyrektor muzeum. - Jeśli 

ktoś z czytelników jest w 
posiadaniu zdjęć z wyzwo-
lenia Wejherowa 1945 roku, 
to nasze muzeum chętnie te 
zdjęcia przyjmie do swoich 
zbiorów. 
Pomysł wypromowania 
ekspozycji prac Janusza 
Uklejewskiego powstał w 
2005 roku, kiedy to Mu-
zeum Historyczne w Gdań-
sku podjęło współpracę 
z artystą-fotografi kiem. 
Wtedy to zakupiono po 
raz pierwszy do zbiorów 
muzealnych zbiór jego fo-
tografi i. W tym czasie też 
autor dużą część swojego 
archiwum przekazał mu-
zeum w darze. Ze względu 
na różnorodność kolekcji 
fotografi cznej do wystawy 
wybrano jeden z wątków 
jego twórczości – znisz-
czony Gdańsk oraz kilka 
etapów odbudowy miasta. 
Są to do tej pory nigdzie 
nie publikowane materiały. 
Na ekspozycję składają się 
62 wydruki oraz prezenta-
cja multimedialna, przy-
gotowana z oryginalnych 
negatywów. Dobrze, że 
wystawa odwiedziła nasze 
miasto, gdyż jest rajem dla 
miłośników historii i archi-
tektury. Będzie czynna do 
połowy kwietnia br. 

(DD)

Raj dla miłośników 
historii i architektury
Niepowtarzalne zdjęcia wojenne zaprezentowa-
no w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. A wszystko to w 
ramach wystawy „Gdańsk 1945 - fotografi a doku-
mentalna Janusza Uklejewskiego”. 



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

3redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 20 marca 2009 POWIAT  AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Cykl „Nasza gmina czyta 
dzieciom” rozpoczął się 
jesienią ubiegłego roku... 
- i będzie trwać do maja 
- zapowiada dyrektor cho-
czewskiej biblioteki Beata 
Żuk. Całą akcję organizu-
je wspólnie z polonistką 
Marzeną Szupulską-Kimi-
lu. Ich idea jest podobna 

do kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”. - To hasło 
sprzed kilku lat jest wciąż 
aktualne - mówi dyrektor. 
- Mamy wyznaczone cele, 
czyli m.in. rozwijanie za-
interesowań i wyobraźni 
dzieci, budowanie wię-
zi. Myślę, że te spotkania 
spełniają swoją rolę. Same 

dzieci reagują fantastycz-
nie, są dumne, że jakaś 
znana osoba im czyta. 
Po każdym spotkaniu odby-
wają się warsztaty. W przy-
szłym miesiącu, gdy prze-
wodniczący Rady Gmina 
przeczyta już bajkę, odbędą 
się warsztaty pod hasłem 
„Żywe abecadło”. Wcze-

śniej, gdy opowiadania 
czytał nadleśniczy odbyły 
się warsztaty plastyczne 
„Plastelinowe zwierzaki”. 
Rzecz w tym, żeby zwią-
zać zajęcia z osobą, która 
wcześniej czyta dzieciom. 
A „występował” już m.in. 
wójt i dyrektor szkoły. W 
ubiegłym tygodniu był to 

wicewójt Choczewa, Ka-
zimierz Kowalewski. W 
związku z tym, że zbliża 
się wiosna uczniowie klasy 
Ia szkoły podstawowej słu-
chali opowieści o porząd-
kach w domu kota Filemo-
na i historię o gotowaniu 
pysznej zupy ze świeżych 
warzyw. Jak mówią same 

organizatorki, wszyscy tę-
sknimy już do smakowi-
tych warzyw, więc dzieci 
wzięły tym razem udział w 
warsztatach kulinarnych i 
przygotowywały wiosenne 
kanapki, którymi na koniec 
poczęstowały wicewójta i 
pracowników biblioteki. 

(TM) 

Samorządowcy i... bajki
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo wystąpi niebawem w nowej dla niego roli. W bibliotece będzie... czytać dzieciom bajki. W ubiegłym tygodniu w 
takiej samej roli wystąpił Kazimierz Kowalewski, wicewójt Choczewa.  



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 

programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 
przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 

informacje urzędowe znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

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

Zaproszenie na festiwal w Kielnie 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza zain-
teresowane zespoły do wzięcia udziału w III Pomor-
skim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który  odbędzie 
się  w dniu 28 marca 2009 r. w kościele pw. św. Woj-
ciecha w Kielnie.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:   
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
84-217 Szemud,   ul.  Szkolna 4a 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
-    ks. prałat Franciszek Rompa - Dziekan Dekanatu Kielno
-    Józef Reszke – Starosta Wejherowski
-    Zbigniew Engelbrecht – Wójt Gminy Szemud

więcej informacji na: www.powiat.wejherowo.pl

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

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

(SP)

Skorzystaj z Punktu 
Informacyjno - Konsultacyjnego

Przyznano dotacje
Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie na stronie interne-
towej powiatu przedstawia zestawienie wyników 
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 
publicznych w 2009 roku przez podmioty prowa-
dzące na terenie powiatu wejherowskiego działal-
ność pożytku publicznego. (SP)

więcej informacji na: www.powiat.wejherowo.pl

Dla organizatorów 
imprez powiatowych
Wydział Kultury i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie uprzejmie 
informuje, że w ubiegłym miesiącu Zarząd Po-
wiatu Wejherowskiego zdecydował o podziale 
środków w ramach Powiatowego Kalendarza 
Imprez na rok 2009. Zainteresowane osoby, 
instytucje (organizatorzy imprez, którzy wy-
stąpili z wnioskiem), proszone są o kontakt z 
Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych, pod 
numerem tel. (058) 572-94-86.                   (SP)
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Ok. godz. 10 dyżurny Stra-
ży Ochrony Kolei otrzymał 
zgłoszenie o awanturują-
cych się w pociągu kibi-
cach. Na miejsce skierowa-
no funkcjonariuszy SOK 
i policji. Na miejscu okaza-
ło się jednak, że w pociągu 
są nie tylko rozwydrzeni ki-
bice, ale również terroryści, 
którzy najprawdopodobniej 
spanikowali na widok funk-
cjonariuszy i wzięli zakład-
ników. Sytuacja stała się 
bardzo groźna bo terroryści 
grozili detonacją ładunku 

wybuchowego. 
Na miejsce został 
natychmiast ścią-
gnięty oddział AT. 
Dopiero specjalnie 
szkoleni do takich 
sytuacji funkcjonariu-
sze poradzili sobie z jej 
opanowaniem. Pociąg 
został wzięty szturmem. 
Zakładników udało się 
odbić, a terrorystów  zneu-
tralizować. Podczas prze-
szukiwania pociągu eksplo-
dował ładunek wybuchowy 
i jeden z wagonów stanął 

Terroryści wzięli zakładników

Kibice wszczęli burdę w pociągu, który do-
jeżdżał do Gdyni. Załoga pociągu wezwała 
Straż Ochrony Kolei. Po przybyciu funk-
cjonariuszy okazało się, że sytuacja na 
miejscu jest o wiele poważniejsza niż 
się to mogło początkowo wydawać. 
Na miejsce trzeba było wezwać 
oddział specjalny policji. Dopiero 
antyterroryści opanowali bardzo 
groźną sytuację.

dosłownie w jednej chwili 
w płomieniach. Na miejsce 
wezwano Straż Pożarną. 
Trzy zastępy strażaków 

walczyły z płomieniami 
ok. 20 minut. Na szczęście 
udało się je opanować nim 
ogień rozprzestrzenił się na 

pozostałe wagony. Pomi-
mo grozy całej sytuacji 
nikt nie ucierpiał ponie-

waż były to wspól-
ne ćwiczenia Straży 

Ochrony Kolei, policji, 
Straży Pożarnej i Stra-

ży Granicznej w ramach 
przygotowań tych służb do 
działań antyterrorystycz-
nych oraz działań w przy-
padku agresywnych za-
chowań kibiców, którzy 

przybędą na EURO 2012.
- Realizujemy program 
przygotowań do EURO 

2012 - powiedział pop ćwi-
czeniach, kierujący operacją 
Bartosz Siemaszko, naczel-
nik Działu Operacyjnego 
SOK, - na wypadek zagro-
żeń jakie mogą wystąpić 
podczas przewozu kibiców 
przyjeżdżających na tę im-
prezę. Na gorąco mogę po-
wiedzieć, że biorące udział 
w ćwiczeniach służby 
działały prawidłowo i bez 
zakłóceń. Było to już trze-
cie kolejne ćwiczenie w ra-
mach wspomnianych przy-
gotowań.               (ANGO)

Szkoła podstawowa nr 1 
była jedyną sprawą, z po-
wodu której sesja została 
zwołana. W poniedziałek 
rano było wiadomo, że cho-
dzi o przeznaczenie 45 ty-
sięcy zł na wykonanie kon-
cepcji rozbudowy placówki. 
Tymczasem tego samego 
dnia popołudniu odbyło się 
zebranie komisji budżeto-
wo - fi nansowej. Piętnaście 
minut przed rozpoczęciem 
sesji zapadła decyzja o au-
topoprawce do uchwały. 
Ostatecznie radni podjęli 
jednogłośnie decyzję, że w 
tym roku szkoła otrzyma 
340 tysięcy zł.  
- Wiem, jakie pieniądze na 
co pozwalają - komentuje 
Irena Kopaczewska, dy-
rektor szkoły. - Wersja 300 
tysięcy, która była pierwszą 
wersją skierowaną przez 
panią burmistrz do projektu 
budżetu miała zagwaran-
tować rozpoczęcie pracy 
nad planami technicznymi 
szkoły. Rada nie zgodziła 

Kasa jest... referendum też będzie?
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rumi, zaplanowanej na poniedziałkowe popołudnie, radni mieli zająć się przeznaczeniem - na Szkołę Podstawową 
nr 1 - 45 tysięcy zł. Ale w dniu sesji kwota wzrosła do ponad 300 tysięcy zł i kwadrans przed sesją została zaakceptowana przez komisję fi nansowo - 
budżetową. W głosowaniu radnych przeszła jednogłośnie.  

się na to, żeby w tym roku 
pojąć się tej inwestycji i za-
oferowała nam 15 tysięcy 
na samą koncepcję. Radni 
zignorowali nas mówiąc, 
że nie wiemy, co chcemy 
rozbudowywać. Tylko, że 
koalicja nie wie, co jest 
potrzebne w tej szkole, a 
wyrzucanie pieniędzy na 
koncepcję nas nie zadowa-
la. Przez trzy kolejne sesje 
prosiliśmy o przywrócenie 
tych pieniędzy, ale na se-
sjach w głosowaniu wnio-

sek był odrzucany. Teraz, 
rodzice nagłaśniając pro-
blem uzyskali taki, a nie 
inny efekt. Myślę, że dla 
naszych radnych było to 
już na tyle uciążliwe, że 
zgodzili się na tę rozbu-
dowę. Ale to nie jest nasz 
sukces tylko sukces dzieci. 
To one wygrały, a atak na 
moją osobę uważam za po-
niżający. 
To właśnie z rumskiej „je-
dynki” wyszła koncepcja 
przeprowadzenia w Rumi 

referendum. U komisarza 
wyborczego w Gdańsku 
został złożony stosowny 
wniosek w sprawie zbie-
rania podpisów. Czy w tej 
sytuacji, gdy szkoła otrzy-
mała pieniądze, Grupa ini-

cjatywna zamierza dalej 
zbierać podpisy w sprawie 
odwołania Rady Miasta? 
- Przemyśleliśmy to i nic 
nie zmieniamy - mówi 
„Expressowi” Janusz Cał-
ka, pełnomocnik Grupy 

inicjatywnej. - Teraz chce-
my zobaczyć, jak będzie 
wyglądać kosztorys i czy 
projekt budżetu na lata na-
stępne będzie wróżył reali-
zacji tej inwestycji.  

(PR) 
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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

Tematem przewodnim spotkania 
były Lasy Piaśnickie, w których 
znajduje się miejsce męczeń-
skiej śmierci kilkunastu tysięcy, 
nieznanych z imienia i nazwiska 
ofi ar, mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Inauguracyjny wykład pod tytu-
łem ”Ludobójstwo w Piaśnicy, z 
uwzględnieniem losów mieszkań-
ców powiatu wejherowskiego”, 
wygłosiła Elżbieta Grot, z oddziału 
Państwowego Muzeum Stutthof w 
Sopocie. 
- Specjalne grupy Einzatzkomman-
da we wrześniu 1939 roku zajmo-
wały się aresztowaniem przedsta-
wicieli polskiej inteligencji oraz 
rolników i robotników – mówi 
Elżbieta Grot. - Wszystkich zna-
nych z patriotycznej działalności 
politycznej, religijnej, społecznej, 
kulturalno-oświatowej, sportowej 
oraz członków polskich organizacji 
i stowarzyszeń.
Interesującego wykładu wysłucha-
ła młodzież ze szkół średnich, w 
towarzystwie swoich pedagogów 
oraz m.in. wicestarosta powiatu 
Grzegorz Gaszta, naczelnik Wy-

działu Edukacji Starostwa Miro-
sław Lademann i pisarz ks. Leszek 
Jażdżewski. Słuchacze obejrzeli 
również okolicznościową wysta-
wę, nawiązującą do Piaśnicy i 
miejsc pamięci narodowej. Jej po-
mysłodawcą jest Stowarzyszenie 
Rodzina Piaśnicka, prężnie działa-
jące przy parafi i Chrystusa Króla w 
Wejherowie. Zachwycające zdję-
cia i reprodukcje oraz opracowanie 
grafi czne przygotował znany foto-
grafi k Edmund Kamiński. 
- Spalenie zwłok, zgodnie z intencją 
sprawców zbrodni miało uniemoż-
liwić rozpoznanie tysięcy ofi ar, po 
których pozostał popiół, szczątki 
kości i drobne przedmioty – dodaje 
Elżbieta Grot. - Zadbano także w 
celu uniknięcia odpowiedzialności, 
aby zaginęły ślady po wszelkiej wy-
tworzonej dokumentacji w sprawie 
tej zbrodni. Wzruszająca ekspozy-
cja składa się z kilku części. Na 
planszach pokazano za jaką dzia-
łalność mordowano ludzi, moment 
rozstrzeliwań i ekshumacji, notatki 
prasowe i literatura oraz wydarze-
nia rocznicowe.                      (DD)

Pamięć i ostrzeżenie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie wyszło naprzeciw oczekiwaniom miłośników 
historii międzywojennej, organizując dla nich wykłady w 
połączeniu z wystawą.

Teraz spojrzała nam w oczy gro-
za tych dni, dotarło do nas- ,,Brat 
przeciwko bratu”. I drobna postać 
dzielnego, katolickiego księdza, 
który wcale nie podżegał do niena-
wiści, przeciwnie – uczył aby zło 
dobrem zwyciężać. Wbrew twier-
dzeniu bezpośredniego zabójcy, 
który miał wysoko postawionych 
mocodawców. Nie będę używać 
nazwisk, ksiądz też tego nie czy-
nił. W świetle nauki o duszy ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, przychodząc na 
świat znał swoją misję. Jego dusza 
przygotowywała go do niej przez 
całe, krótkie życie.
Nasz papież powiedział, że ta 
śmierć miała głębokie przesłanie 
moralne. Tak, pokazała wtedy, że 
,,Solidarność” żyje, w pogrzebie 
księdza brało udział około pół mi-
liona osób. Jak brzmi dzisiaj, dla 
nas przesłanie tej ofi ary z życia, 
księdza o drobnej posturze i wiel-
kiej, nieustraszonej duszy? Po obej-
rzeniu fi lmu, przeczytałam jeszcze 
książkę Kevina Ruane ,,Racja stanu 

- zabić księdza”, w której szczegó-
łowo przedstawiono tamtą tragedię 
i proces. Pewnie dlatego zobaczy-
łam księdza we śnie, siedzieliśmy 
przy stole, rozdzieleni tylko posta-
cią w czerni. Widziałam kątem oka 
świetlistą twarz księdza i biały ha-
bit, na pewno symbol męczeństwa. 
Tak bardzo chciałam zamienić parę 
słów z księdzem Jerzym. I taka 
rozmowa się odbyła, lecz tylko 
mentalnie- poprzez wymianę my-
śli. ,,Czy bardzo ksiądz cierpiał?” 
- tylko takie pytanie przyszło mi do 
głowy. ,,Chrystus cierpiał bardzie-
j”-odparł ksiądz, nie odwracając 
głowy. ,,Księdza ofi ara wciąż wy-
daje owoce. Ja też chcę iść śladem 
miłości, pomagać ludziom i budzić 
ich serca.” Widziałam kątem oka, 
iż się uśmiechnął. ,,To do roboty, 
na co czekasz?”-przekazał mi. I ja 
wam mówię- róbcie co do was na-
leży, najlepiej jak potrafi cie. Niech 
nigdy nie zgaśnie ogień w waszych 
sercach. Do roboty. Na co czeka-
cie?                                          (PP)

Gdzie mieszka wolność?  
Byłam na fi lmie o księdzu Jerzym Popiełuszce, który do sal 
kinowych w całym kraju przywiódł już setki tysięcy osób. 
Film ukazał inne oblicze stanu wojennego niż to, które pa-
miętamy sprzed lat. Wtedy nie o wszystkim się wiedziało, 
media podawały wysublimowane przez władzę fakty. 

„Czas naświetlania” to tytuł wie-
czoru autorskiego Doroty Ryst i 
Sławomira Płatka. Impreza z za-
łożenia ma się wpisać w obchody 
Światowego Dnia Poezji. Dorota 
Ryst to absolwentka Wydziału Po-
lonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Mieszka w Warszawie. 
Obecnie promuje trzecią książkę 
poetycką „Czasunek”. Sławomir 
Płatek to rumski poeta i felietoni-

sta, współpracował m.in. z gdańską 
grupą poetycką Almanach. W ra-
mach turnieju jednego wiersza „O 
Kwiat RUMIAnku” trzeba zapre-
zentować własny utwór, który ni-
gdzie wcześniej nie był nagradza-
ny. Rejestrować można się w pią-
tek popołudniu. Nagrodą główną w 
turnieju jest 1 000 zł. Dodatkowo 
Dom Kultury funduje nagrody rze-
czowe.  Początek godz. 18.00.  (a.) 

1000 zł do wygrania 
Już dzisiaj w Domu Kultury SM Janowo odbędzie się wie-
czór autorski połączony z konkursem jednego wiersza, w 
którym można wygrać 1 000 zł.  

Ocieplenia na linii rząd – PiS i pan 
prezydent nie należy się zatem 
spodziewać. Bracia Kaczyński  
wrócili na ścieżkę ostrej konfron-
tacji, żeby nie powiedzieć wprost 
wojny z Tuskiem i rządzącą ko-
alicją. Wychodzą najwidoczniej 
z założenia, że „lepszy wróbel 
w garści niż gołąbek na dachu”, 
czyli, że przede wszystkim trzeba 
dbać o swój twardy, wierny elek-
torat a nie ulegać iluzji pozyska-
nia nowego, bo ten nowy i tak do 
nich nie przyjdzie. Po kilkudnio-
wej przerwie prezes Kaczyński 
wrócił więc do bezpardonowej 
walki z rządem Tuska.  Wspiera 
go w tym dzielnie (jak zawsze 
zresztą) jego brat Lech, potwier-
dzając tym samym, że jest naj-
mniej samodzielnym, za to naj-
bardziej partyjnym prezydentem 
Polski od początku transformacji. 
Najnowszym dowodem na to jest 
próba zablokowania przez niego 
wejścia w życie dwóch ważnych 
ustaw. Nowelizację ordynacji 
wyborczej do Parlamentu Euro-
pejskiego pan prezydent zabloko-
wał przez odesłanie jej do Trybu-
nału Konstytucyjnego (ma takie 

prawo),  natomiast ustawę oświa-
tową, która m.in. obniża wiek 
obowiązku szkolnego z siedmiu 
do sześciu lat  zawetował.  
Inicjując zmianę ordynacji Plat-
forma Obywatelska chciała m.in. 
ułatwić niepełnosprawnym udział 
w wyborach (mogliby oni głoso-
wać przez swoich pełnomocni-
ków) i wydłużyć głosowanie o 
jeden dzień, co z całą pewnością 
zwiększyłoby frekwencję wy-
borczą. Prezydent uzasadniając 
skierowanie ordynacji do TK tłu-
maczył, że przecież pełnomocnik 
może nie wykonać woli niepełno-
sprawnego wyborcy, a dwudnio-
we wybory to zbyt kosztowny 
pomysł, szczególnie teraz, gdy 
mamy kryzys. Rzeczywisty po-
wód tej decyzji był jednak inny. 
PiS jest przekonany, że wyższa 
frekwencja służy Platformie (i 
ma rację) dlatego nie jest zain-
teresowany jej podwyższaniem.  
Pan prezydent zrobił tu dokład-
nie to, czego oczekiwał od niego 
jego brat Jarosław. To samo do-
tyczy nauki sześciolatków. Zna-
mienne jest, że na kilka godzin 
przed ogłoszeniem  weta pan 

prezydent pochwalił się dzienni-
karzom, że jego ukochana sze-
ścioletnia wnuczka Ewunia „jest 
już gotowa żeby pójść do szkoły i 
pójdzie we wrześniu”. To znaczy, 
że osobiście nie miał nic przeciw 
propozycji rządu. Dlaczego więc 
zawetował ustawę? A jak pań-
stwo myślicie? Po prostu znowu 
wykonał polecenie swojego bra-
ta, który od samego początku ten 
pomysł rządu  ( konkretnie mini-
ster Hall) krytykował. 
Konsekwencją skierowania ordy-
nacji do TK będzie przeprowa-
dzenie wyborów według starych 
zasad. Natomiast ustawa oświa-
towa i tak wejdzie w życie, tyle 
że z poślizgiem, bo  lewica już 
zadeklarowała, że pomoże koali-
cji rządzącej w odrzuceniu prezy-
denckiego weta.  Jak powiedział 
dziennikarzom Marek Borowski 
(SdPL) zrobią to nie dla Tuska i 
nie dla rządu a „w imię i dla do-
bra małych dzieci”.

Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik

Archiwalne numery posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

WOJNA TRWA
Szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię (polską 
ziemię).  Z zadeklarowanej na krakowskim kongresie 
PiS przez prezesa J. Kaczyńskiego „polityki miłości” 
już po kilku dniach zostały przysłowiowe nici. Zapo-
wiedź  konstruktywnej współpracę PiS z rządem, też 
okazała się  pustym frazes. Pewnie pan prezes zorien-
tował się, że mimo tych, skądinąd pożądanych dekla-
racji słupki sondażowe ani drgnęły, co znaczy, że w 
jego metamorfozę  nikt nie uwierzył i zarządził odwrót.  
Przewidywałem, że tak się to skończy. 
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- Panie komendancie, jak 
się funkcjonuje w ograni-
czeniach fi nansowych?
- Policja musi funkcjonować, 
czy są ograniczenia, czy ich 
nie ma. Dajemy sobie radę 
dzięki pomocy samorządów 
i mam nadzieję, że pieniędzy 
na paliwo nam wystarczy. 
Będzie tak bezpiecznie, jak w 
ubiegłym roku, albo i lepiej. 

- Mimo ograniczeń...   
- To są ograniczenia fi nan-
sowe i jeśli mamy wsparcie 
samorządów to ich aż tak bar-
dzo nie będzie widać. 

- Ale fakt, że w marcu ma 
być prowadzony ostatni 
w tym roku nabór do po-
licji oznacza też, że nie 
zwiększy się ilość patroli 
na ulicach. 
- Komenda Powiatowa Poli-
cji w Wejherowie nie prowa-
dzi naboru. Nie wiem, skąd 
ma pan takie informacje i nie 
wiem, czy będzie to ostatni 
nabór. My przyjmujemy już 
przydzielonych nam funk-
cjonariuszy przez Komendę 
Wojewódzka Policji w Gdań-
sku. Teraz przyjęliśmy kilku, 
a następny nabór miał być za 
kilka miesięcy. Nie wiem, co 
będzie za kilka miesięcy. 

- Wracając do ograniczeń 
fi nansowych i paliwa - 
„wyrzucił” pan więcej 
funkcjonariuszy w mun-
durach na patrole piesze. 
Są bardziej widoczni, ale 
czy teraz nie stracili siły 
zaskoczenia, niż gdy byli 
na mieście po cywilne-
mu? 
- Jest określona ilość funk-
cjonariuszy i oni mają do wy-
pracowania określoną ilość 
służb; czy są ograniczenia, 
czy ich nie ma. Radiowozy 
muszą jeździć; interwencji 
nie załatwią policjanci w pa-
trolach pieszych, bo nie maja 
takiej możliwości technicz-
nej. Chodzi o mobilność i 
czas przemieszczenia. A ilość 
radiowozów nie zmniejszyła 
się, tylko zmienił się sposób 
pełnienia służby. Jeżeli po-
licjanci nie podejmują inter-
wencji mają chodzić pieszo. 

- Patrząc na to, jak patro-
le wyglądały wcześniej 
można więc powiedzieć, 
że widoczność policjanta 
stała się ważniejsza od 
zaskoczenia. 
- Są sytuacje, w których poli-
cjant musi być po cywilnemu 
i  są takie, w których musi być 
umundurowany. Nie wyobra-
żam sobie sytuacji, żeby in-
terwencje mógł załatwiać po-
licjant ubrany po cywilnemu, 
albo funkcjonariusz umun-
durowany ustalał niektóre 
sprawy. Obywatel potrzebuje, 
żeby policjant był widoczny. 
Czuje się wtedy bezpieczny. 

Radiowozy muszą jeździć
Z mł. inspektorem Mariuszem Mockiem, komendantem powiatowym policji w Wejherowie rozmawia Tomasz Modzelewski

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SKARGĘ

Jakie są procedury? Gdy na policję zgłosi się poszkodowany, 
żeby zostało przyjęte zawiadomienie o przestępstwie musi 
zostać spisany protokół. Potem policja ma określony czas, żeby 
zająć się sprawą. Może on być wydłużony, ale taką decyzję 
podejmuje już prokurator. 

Jak złożyć skargę na policjanta? Każda osoba, która uzna, 
że funkcjonariusz policji zachował się wobec niego w sposób 
nieprawidłowy bądź w prowadzonym postępowaniu nie 
zrobił wszystkiego, co powinien ma prawo złożyć skargę. 
Może to zrobić w komendzie, w której służy policjant (albo 
„wyżej”, np. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji). 
Przełożony funkcjonariusza ma obowiązek ją rozpatrzyć.         
(TM) 

On nie wie, że w danym te-
renie jest 10 funkcjonariuszy 
po cywilnemu. Dla niego to 
nie ma żadnego znaczenia. 
Liczy się to, że właśnie tędy 
przeszedł umundurowany po-
licjant. 
Wszystko zależy od sytuacji i 
tego jakie będzie zagrożenie. 
Jeżeli dzisiaj mamy mecz to 
muszą być funkcjonariusze 
umundurowani i musi być 
ich dużo. Jako komendant 
muszę być na to przygoto-
wany. Jeżeli na terenie Redy 
czy Rumi prowadzę działania 
np. przeciw sprzedającym 
alkohol nieletnim to nie wy-
obrażam sobie, żeby więk-
szość funkcjonariuszy była 
umundurowana, bo wtedy nie 
zrealizuję celu. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby przy umun-
durowanym funkcjonariuszu 
sprzedawano nieletnim alko-
hol, chociaż ostatnio był i taki 
przypadek... 

- W Wejherowie i „pre-
wencja” chodziła po cy-
wilnemu... 
- W działaniach przeciwko 
narkomanom trudno sobie 
wyobrazić, żeby funkcjona-
riusze umundurowani pode-
szli pod przysłowiową szko-
łę i zdążyli zareagować. Ta 

druga strona byłaby szybsza. 
Wszystko zależy od taktyki i 
sposobu pełnienia służby. 

- Panie komendancie, 
jaka jest skuteczność 
monitoringu w Rumi, gdy 
mając tyle kamer, docho-
dzi do rozboju, sprawcy 
nie są wykryci, a sprawa 
zostaje umorzona. 
- Monitoring jest potrzebny....

- Ale tego nikt nie kwe-
stionuje.  
- Czytałem wyniki badań, z 
których wynika, że w miej-
scach, gdzie jest monitoring, 
przestępczość spada o około 
90 procent. Spotkałem się z 
przypadkami, ze gdzieś w Pol-
sce ktoś stwierdził, że „bili”, a 
policja nie zareagowała. Ale 
trzeba zwrócić uwagę na to, 
ze kamera obraca się i może 
być skierowana w inne miej-
sce. W Rumi przed 24 godzi-
ny jest pomocnik dyżurnego, 
który siedzi przy tych kame-
rach...

- I jest to 20 kamer, przy 
których jest tylko jedna 
osoba. 
- Ale pomocnik dyżurnego jest 
w stanie wszystko zobaczyć. 
Będąc dwa lata w Wejherowie 

nie spotkałem się sytuacją, że 
kamera coś zarejestrowała, a 
policjanci nie zdążyli poje-
chać na miejsce. Były też np. 
sytuacje, że na kamerze było 
widać, że ktoś idzie, a potem 
dowiedzieliśmy się, ze gdzieś 
obok doszło do jakiegoś zda-
rzenia... Korzystamy z kamer 
rónież, gdy wiemy, ze w oko-
licy doszło do przestępstwa. 
Ten sprawca musiał się prze-
mieszczać, może był gdzieś 
legitymowany, np. 2 godziny 
wcześniej. Oczywiście chciał-
bym, żeby tam siedziały trzy 
osoby, a nie tylko jedna, ale 
możliwości i ilość funkcjona-
riuszy mamy takie, jak mamy. 
Często przyjeżdżam to Rumi i 
nie widziałem, żeby zaistnia-
ły trudności. Ale policjant też 
człowiek. On nie siedzi przez 
24 godziny przed kamerą, 
czasami się odwróci, odej-
dzie, ale nie spotkałem się z 
tym, żeby kamera coś  zareje-
strowała, a policja nie podjęła 
działań. Nie pozwolę na to. 

- Czy więcej policjantów 
na ulicy będzie ozna-
czać więcej nałożonych 
mandatów? Mam na my-
śli sytuację z ubiegłego 
roku, kiedy to sami poli-
cjanci złożyli skargę do 
Komendy Wojewódzkiej 
w Gdańsku w związku z 
tym, że dostali polecenie 
związane z minimalną ilo-
ścią mandatów.  
- Nie słyszałem o takiej skar-
dze. Mogło paść stwierdze-
nie, ze w danym rejonie do-
chodzi do naruszenia prawa, 
a policjanci nie reagują i nie 
nakładają mandatów zgodnie 
z przepisami. Wiem, o czym 
pan mówi - faktycznie było 
pismo od policjantów z Rumi, 
że przełożeni narzucają im 
zwiększoną ilość mandatów, 
ale nigdy nie było sytuacji, że 
był narzucony jakiś limit. Je-
żeli na danym terenie docho-
dzi do naruszenia porządku 
publicznego to policja jest od 
tego, żeby egzekwowała pra-
wo. Egzekwowaniem prawa 
jest m.in. nakładanie manda-
tów. 

- Ale skoro sami policjan-
ci zwracają uwagę, że coś 
jest nie tak...
- Chodzi w tym przypadku o 
sposób pełnienia służby, o to 
żeby policjanci reagowali w 
miejscach zagrożonych w ten 
sposób, w jaki zezwala pra-
wo. Oczywiście policjant nie 
musi za każdym razem nakła-
dać tego mandatu. Wszystko 
zależy od sytuacji, jeśli np.  
w jakimś rejonie ciągle piją 
alkohol w miejscach publicz-
nych, a policjant ogranicza się 
do pouczeń. 

- Kilka tygodni temu do 
jednego z komisariatów 
przyszedł obywatel Nie-

miec zgłaszając groźby 
karalne, a później jesz-
cze włamanie do domu. 
Twierdzi, ze nagrał roz-
mowę, gdy ktoś mu gro-
ził, na co policjant miał 
stwierdzić, ze tego nie 
uzna. Twierdzi, że powie-
dział, kto jego zdaniem 
jest sprawcą włamania i 
kradzieży, a sprawa stoi 
w miejscu. 
- Często jest tak, ze mieszka-
niec przyjdzie, porozmawia 
i uzna, ze coś zgłosił. Żeby 
zgłosić formalnie groźby ka-
ralne należy być przesłucha-
nym i złożyć wniosek o ści-
ganie, ponieważ groźby nie 

są przestępstwem ściganym 
z urzędu. Jeśli ten pan nagrał 
rozmowę jest to oczywiście 
dowód. Bywa tak, ze ktoś 
zgłosi jakąś sprawę i mówi, 
że przez 5 miesięcy nic się nie 
dzieje. Ale nam ten pokrzyw-
dzony nie jest już „potrzeb-
ny”. On otrzyma informacje 
na koniec, ze albo sprawa zo-
stała wykryta i mamy spraw-
ce albo otrzyma informacje 
o umorzeniu postępowania. 
Jeżeli ktoś coś zgłosił to nie 
ma takiej możliwości, żeby 
nic się nie działo. W tej kon-
kretnej sprawie aktualnie pro-
wadzone jest postępowanie 
przygotowawcze. 

Rozbójnik trafi ł do aresztu
Już po przeprowadzeniu wywiadu z komendantem 
otrzymaliśmy od policji informację, że dwójka młodych 
mężczyzn, która napadli na kobietę przy dworcu została 
„namierzona” przez rumskich kryminalnych. 
Krystyna A. straciła torebkę i dokumenty. Zdarzenie miało 
miejsce przy dworcu, gdzie znajduje się jedna z rumskich 
kamer. Mimo to policji nie udało się złapać w ubiegłym 
roku sprawców. Sprawa wypłynęła w marcu. - Przesłuchani 
młodzieńcy przyznali się do popełnionych przestępstw. Wobec 
starszego z nich sąd zastosował tymczasowy areszt, natomiast 
w sprawie młodszego z damskich „rozbójników” stanowisko 
swoje podejmie Sąd Rodzinny i Nieletnich - poinformował 
asp. sztab. Wiesław Krause z wejherowskiej policji. Młodszy z 
rozbójników ma 14 lat...                           (TM)

Mł. insp. Mocek: - Wszystko zależy od taktyki i sposobu pełnienia służby
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Od 10 września 2009 r. będą 
obowiązywały nowe zasady 
wykonywania zawodu kie-
rowcy. Nie wystarczy już 
ukończenie kursu prawa 
jazdy kat. C. By móc wy-
konywać ten zawód trzeba 
będzie przejść kolejne szko-
lenie, a mianowicie kurs 
kwalifi kacji wstępnej, który 
trwa około czterech miesię-
cy, i… uwaga! jest kursem 
drogim, bo kosztować bę-
dzie ponad 10.000 zł.
Co można zrobić żeby unik-
nąć tak dużych kosztów i za-
oszczędzić co najmniej 9600 
zł?
Należy podjąć szybką decy-
zję i zapisać się na kurs pra-
wa jazdy kat. C w naszym 
OSK SOT-AS.
Dlaczego trzeba się spie-
szyć?- już odpowiadam. 
Kurs prawa jazdy kat. C trwa 
około 2 – 2,5  miesiąca. Po 
ukończeniu kursu zdajecie 
Państwo egzamin państwo-
wy z części teoretycznej. Po 
pozytywnym wyniku - który 

U W A G A!!! Kandydaci na prawo jazdy kat. ”C„
(czyli popularnie nazywaną kat. pojazdu ciężarowego)

Dzięki naszej propozycji 
możesz zaoszczędzić 
niemałe pieniądze, bo aż 

9600 zł
wierzę, że osiągniecie za 
pierwszym podejściem - zo-
stanie Państwu wyznaczony 
egzamin z części praktycz-
nej, który również wierzę, że 
zostanie zaliczony za pierw-
szym razem. 
Wiarę w powodzenie na eg-
zaminie państwowym daje 
Państwu wykwalifi kowana 
kadra naszego Ośrodka 
Szkolenia Kierowców SO-
TAS.
Aby nie tracić pieniędzy, o 
których pisałem wyżej musi-
cie Państwo odebrać prawo 
jazdy do dnia 10.09 2009 r. 
Po tej dacie NIESTETY za-
wód kierowcy będzie droż-
szy o co najmniej 9600 zł 
(konieczność wykupienia 

kursu kwalifi kacyjnego 
wg. nowych zasad).
Rada dla zaintereso-
wanych. Nie  zwle-
kajcie z decyzją, 

zapiszcie się na kurs 
prawa jazdy kategorii 
C w naszym Ośrodku 
Szkolenia Kierowców 

SOT-AS. 

Czasu jest bardzo mało. 
Ostatecznym terminem za-
pisania się na taki kurs jest 
miesiąc czerwiec 2009 r.
Aktualnie cena kursu dla 
osób, które chcą wyko-
nywać zawód kierowcy w 
Naszym Ośrodku Szkolenia 
SOTAS to tylko 800 zł. Po 
10.09.2009 r. będzie koszto-
wać już 10.400 zł. Ta zasada 
już obowiązuje kierowców 
z kat D (czyli autobusów), 
którzy odebrali swoje pra-
wa jazdy po 10.09.2008 r. 
Oszczędność jest jak widać 
poważna – zamiast kosztow-
nego kursu możecie Pań-
stwo przeznaczyć zaoszczę-
dzone pieniądze na 

dobre wczasy z rodziną lub 
inne przyjemności.
Zapraszamy do odwiedze-
nia naszego Ośrodku Szko-
lenia SOT-AS, gdzie uzyska-
cie Państwo wyczerpujące 
informacje na ten temat.

Mariusz Markowski
Instruktor OSK SOT-AS
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Bracia Józef i Kazimierz 
Formellowie (przez dwa „l” 
ponieważ jest ich dwóch) 
urodzili się przed pięćdzie-
sięciu laty w Wejherowie. 
Kiedy mieli sześć, a może 
siedem lat, pewnego dnia 
do Wejherowa zjechał cyrk 
Gryf. Rodzice zabrali ich 
na przedstawienie, nie zda-
jąc sobie sprawy, że dzień 
ten zaważy na całym życiu 
bliźniaków Kazia i Józia. To 
przedstawienie niewątpliwie 
zadecydowało o ich przy-
szłości. Tego dnia zrodziło 
się w nich marzenie, które 
z wielką satysfakcją reali-
zują do dziś. Od tamtego 
czasu nie przegapili żadnego 
cyrku, który gościł w Wej-
herowie, a potem w Gdyni 
do której przeprowadzili się 
1967 roku. 
Pojakimś czasie zaczęli py-
tać, co trzeba zrobić, żeby 
zostać cyrkowcem. Wszyscy 
wokół sądzili, że ta  dziecięca 
fascynacja  minie z wiekiem. 
Tak się jednak nie stało. 
Ślubny serwis rodziców
Zaczęli od podrzucania ka-

myków na podwórku, ale na-
branie wprawy w tej sztuce 
nie wystarczało. Spróbowali 
trudniejszych podpatrzonych 
w cyrku sztuczek. Jedną z 
nich było kręcenie talerzy na 
patykach i tak większości ta-
lerzy ze ślubnego serwisu ro-
dziców pozostał drobny mak.
- Opanowaliśmy podwór-
kowy trzepak na którym 
nieustannie kręciliśmy fi -
kołki, właziliśmy na komi-
ny okolicznych kotłowni 
– wspomina Józek. - Nasze 
ekwilibrystyczne popisy 
nie raz przerażały sąsiadów, 
którzy i przerażeni przy-
biegali do naszej mamy z 
informacjami o naszych 
mrożących krew popisach.
Bracia Formellowie lubili 
wyróżniać się spośród rówie-
śników. Chcieli szybciej bie-
gać, wyżej skakać, zwinniej 
wspinać się po drzewach. 
- Kiedyś na podwórku urzą-
dziliśmy cyrkowe przedsta-
wienie – opowiada Kazik. 
- Z koców i tyczek zbudowa-
liśmy namiot, porobiliśmy z 
papieru kolorowe bilety, któ-

Marzenia rodzą się w Wejherowie
Jubileusz 30-lecia kariery artystycznej obchodzą bracia Formellowie - legendarni żonglerzy – ekwilibryści urodzeni w Wejherowie. Jedyni na świecie po-
trafi ą żonglować 13 piłeczkami tenisowymi naraz. Rekord ten trafi ł w 1989 roku do Księgi Rekordów Guinnessa i pozostaje niepobity od ponad 20 lat.

REKLAMA

re rozprowadziliśmy wśród 
sąsiadów. 
W szkole średnie wszyscy 
znali dobrze ich zamiłowa-
nie do cyrkowych popisów. 
Urządzali akrobatyczne po-
kazy dla kolegów, żonglowali 
piłeczkami. Dobrze wiedzieli 
dokąd pojadą po ukończeniu 
po jej ukończeniu. 
Od Julinka do księgi rekor-
dów
W słynnej Państwowej Szko-
le Cyrkowej w Julinku trafi -
li od razu do drugiej klasy. 
- Kiedy zdawaliśmy egza-
miny z umiejętności, ko-
misja nie mogła uwierzyć, 
że cały program przygoto-
waliśmy sami – mówi Jó-
zek. Cały swój program 
przygotowywaliśmy sami
Po dziewięciu miesiącach 
w „Bajce” gdzie występo-
wali jako cudowne dzieci z 
Julinka bracia Formellowie 
rozpoczęli  prawdziwą w 
cyrkach „Wielkim” i „Olim-
pii”. Swoimi żonglerskimi 
umiejętnościami popisywa-
li się na festiwalach w ca-
łej Europie i i świecie m.in.  

Japonii, Chinach i Korei. 
W swej bogatej karierze cyr-
kowej zdobyli wiele nagród 
i medali. Wśród nich srebr-
ny medal na Światowym 
Festiwalu Sztuki Cyrkowej 
w Paryżu i największe osią-
gnięcie -  ustanowienie w 
1989 r. w Korei Pn. rekordu 
w żonglowaniu jednocześnie 
13 piłeczkami. Pobili wcze-
śniejszy rekord (11 piłeczek) 
i wyczyn ten trafi ł do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Re-
kord ma tym większe zna-
czenie, że padł na Dalekim 
Wschodzie, czyli w kolebce 

żonglerki i ekwilibrystyki. 
Zrealizowali dziecięce ma-
rzenia
Dziesięć lat temu kiedy cyr-
ki przeżywały trudne chwile, 
postanowili rozpocząć indy-
widualną karierę. Od tam-
tej pory sami przygotowują 
swoje występy i jeżdżą po 
całym świecie. Obchodzą 
w tym roku podwójny jubi-
leusz 50 urodziny i 30-lecie 
działalności artystycznej i 
chociaż czas leci nieubła-
ganie bracia są ciągle pełni 
optymizmu z nowym zapa-
łem i pomysłami do pracy.

- Nie żałujemy niczego po-
mimo że  całe życie upły-
nęło nam w drodze. - twier-
dzą zgodnie. - Przecież nie 
wszystkim spełniają się 
dziecięce marzenia. Cieszy-
my się, że nam się udało, że 
talent nie poszedł na marne. 
Nawet mama wybaczyła nam 
te potłuczone talerze. 
Pięćdziesięcioletni dziś bra-
cia Kazimierz i Józef, pomi-
mo że od ponad czterdziestu 
lat mieszkają w Gdyni, nie 
zapominają o Wejherowie.
- Lubimy odwiedzić miasto, 
w którym narodziły się nasze 
marzenia – wyznają zgod-
nie. - To tu wszak pierwszy 
pierwszy raz byliśmy w cyr-
ku, tu na podwórku pierwsze 
próby żonglerki kamykami 
i tu rozbiliśmy pierwsze ta-
lerze z rodzinnego serwisu. 
Czasami dajemy występy w 
Szkole Podstawowej nr 8. w 
której rozpoczęła się nasza 
edukacja. Mamy tu rodzinę i 
wielu przyjaciół. Bardzo lubi-
my posiedzieć na ławeczce na 
wejherowskim rynku i poob-
serwować ludzi.      (ANGO)
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Do zawodów ortografi cz-
nych przystąpiły wszyst-
kie szkoły Wejherowa, 21 
uczniów. Szkołę Społecz-
ną reprezentowali: Alicja 
Gaszta, Jeremi Narloch, 
Krzyś Szkurłatowski. Trze-
cioklasiści ze Społecznej 
świetnie poradzili sobie w 
„walce z bykami”.  Bez-
konkurencyjny okazał się 
Krzyś Szkurłatowski zdo-

bywając 56,75/60pkt. Po-
konał wszystkich rówieśni-
ków  -  zajął I miejsce.  
Przed nim kolejne zmaga-
nia. Będzie reprezentował 
Wejherowo w powiato-
wym etapie tego konkursu, 
a potem staje w szranki z 
innymi trzecioklasistami i 
będzie walczył o tytuł „Mi-
strza Ortografi i  Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego”

Krzyś Szkuratowski 
mistrzem ortografi i
Odbył się miejski etap Wojewódzkiego Kon-
kursu Ortografi cznego dla uczniów klas III 
szkół podstawowych. 

Wejherowskie gimnazjum 
na ulicy Nanickiej w ostat-
nim czasie odwiedziła szkoła 
odzieżowa z Gdyni i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Redy. Uczniowie trzecich 
klas zostali zebrali na sali 
gimnastycznej, gdzie oglą-
dali prezentacje placówek.  
- Reklamując szkoły po-
nadgimnazjalne pozwalamy 
uczniom dokonać wyboru 
- mówi wicedyrektor gim-
nazjum Danuta Czernecka. 
- Niebawem nasza mło-
dzież pójdzie też do Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 w 
Wejherowie, bo tam będzie 
odbywać się dzień otwarty. 
Takie odwiedziny w innej 
szkole to dla nich atrakcja. 
Generalnie jesteśmy otwar-
ci na propozycje. Łatwo 
jest zgromadzić młodzież 
na sali gimnastycznej, żeby 
zobaczyła, co szkoła może 
im zaproponować, pokazać 
jakie ma profi le kształcenia, 
w jakich zawodach kształci. 
Wiadomo, że wszystko zale-
ży od rodzaju placówki; ina-
czej zaprezentuje się liceum 
ogólnokształcące, a inaczej 
szkoła zawodowa. Gdyńska 
„odzieżówka”, żeby zachę-
cić uczniów, pokazywała 
stroje. W ten sposób przekaz 
o tej szkole dotarł do na-
szych gimnazjalistów. 
Uczennice, które w miniony 
wtorek prezentowały Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie przedstawiły na 
przygotowanej wcześniej 
prezentacji multimedialnej - 
oprócz samej szkoły – m.in. 
pracowników i nagrody, 
jakie ich szkoła zdobyła. - 
Rodzice są w tych czasach 
zabiegani, a na tym etapie 
trzeba pomóc uczniom, 
pokazać, gdzie mogą iść - 
mówi Kazimierz Bistroń, 
dyrektor luzińskiego gimna-
zjum. - Sami uczniowie są 

Kolorowo i przestronnie, 
tak powinno być w każdym 
przedszkolu. Tam malec 
odkrywa świat, uczy się 
samodzielności i nawiązuje 
przyjaźnie. Szukając ideal-
nego miejsca dla dziecka, 
warto odwiedzić kilka z 
nich. 
Miejskie Przedszkola nr 
1 i nr 2 w Redzie  kończą 
nabór dzieci na rok szkol-
ny 2009/2010 już 30 marca 
br. Kartę zgłoszenia dziec-

ka można pobrać w admi-
nistracji przedszkoli przy 
ul. Gniewowskiej 4 i ul. 
Łąkowej 27 i złożyć w nie-
przekraczalnym terminie. 
Zapisy dzieci w wieku od 
3 do 6 lat przyjmuje także 
Samorządowe Przedszkole 
nr 2 przy ul. Derdowskie-
go 1 w Wejherowie. Kartę 
zgłoszenia wydaną w se-
kretariacie, po dokładnym 
wypełnieniu należy zwró-
cić do 30 kwietnia br. Listy 

zakwalifi kowanych dzieci 
do przedszkola na ten rok 
szkolny, wywieszone będą 
do 15 maja. 
Rekrutację najmłodszych 
prowadzą też publiczne pla-
cówki w Rumi - Przedszko-
le nr 1 przy ul. Rodziewi-
czówny 4, Przedszkole nr 2 
na ul. Kościelnej 8, Przed-
szkole pod Topolą przy 
ul. Leśnej 1 i Przedszkole 
nr 6 na ul. Pomorskiej 27. 
                 (DD)

Szkoły się reklamują...
...i jeżdżą po innych placówkach, żeby zachęcić uczniów do złożenia podań 
właśnie do nich. - Gimnazjaliści są tym zainteresowani, ale mamy też np. ta-
blicę ogłoszeń, w której szkoły mają swoje miejsce - mówi Kazimierz Bistroń, 
dyrektor Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie. Z kolei 
w Redzie niebawem odbędą się Targi Szkół. 

tymi prezentacjami zainte-
resowani.  
W najbliższy poniedziałek 
dla wszystkich zaintereso-
wanych w Redzie odbędą 
się Targi Szkół. Każda pla-
cówka będzie miała swoje 
stoisko, na którym będzie 
się reklamować. O ile w 
prezentacjach szkół uczest-

niczą uczniowie z nauczy-
cielami to z oferty targów 
może skorzystać nie tylko 
młodzież, ale i rodzice, 
którzy jeszcze nie zdecy-
dowali, gdzie wysłać swoje 
dzieci. Targi odbędą się w 
Gimnazjum nr 1 przy ulicy 
Łąkowej w Redzie.               
   (TM) 
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Zostać przedszkolakiem
Choć do przedszkola dziecko zacznie chodzić od września, to w marcu powin-
no się wybrać dla niego to wymarzone. Już teraz przyjmowane są zgłoszenia.
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejhero-
wie, 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 
socjalne. Piętro pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka 
ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 
344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m 
od asfaltowej drogi powiatowej, 
aktualne warunki zabudowy. Moż-
liwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. 
cena 152 000 pln tel 698 093 344 
SPRZEDAM KAWALER-
KĘ - 28,5 m2  w Wejherowie, ul. 
Sikorskiego, do zamieszkania, 135 
tys. tel. 058 672 31 75, kom. 888 
994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od 
zaraz tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 
608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATO-
RA na mieszkanie dwupokojowe, 
Wejherowo, 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 gospodarcze-
go. cena 182 000 pln. tel 698 093 
344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fry-
zjerki w centrum miasta Wejhero-
wa, 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 - gmi-
na Gniewino. Piwnica, budynki 
gospodarcze, atrakcyjna cena, tel. 
500 080 366
- WYNAJMĘ pokój rodzinie bez-
dzietnej, tel.607 438 230
- SPRZEDAM działkę ogrodni-
czą w Wejherowie, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, C.O. 45 
tys. (miszkańcom Wejherowa) tel. 
501 834 279

- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdy-
ni, pozna panią do lat 50, która nie 
chce samotnie spędzać tegorocz-
nych świąt. Trójmiasto i okolice, 
tel. 0696 206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochają-
cy 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
- PANI sympatyczna z poczu-
ciem humoru, pozna miłego pana 
około 60-tki wolnego, bez nałogów. 
Tel.792-772-190
- WOLNY, 522/172/79, poznam 
sympatyczną miłą panią, szukającą 
ciepła i miłości, tel. 515 907 174
- KULTURALNY, sympatyczny, 
z poczuciem humoru, bez nałogów 
60/165/80 pozna miłą, ciepłą part-
nerkę na pogodną jesień życia, tel. 
886 190 434
- WDOWIEC, 60 lat, poszukuje 
partnerki na dobre i złe, tel. 517 
035 589
- 48 lat, wolny, wyższe, sympa-
tyczny, pozna wolna Panią do lat 
50 z Trójmiasta, cel stały związek 
oparty na partnerstwie i przyjazni.
Tel. 0519-196-846, ew. e-mail 
p.w.piotr@wp.pl
- czujesz się samotna? potrze-
bujesz kogoś bliskiego? odezwij 
się do 39 latka z Wejherowa 
792-905-117

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czar-
ny,trzydrzwiowy,OC i przegląd 
aktualne,ekonomiczny 5L/100km, 
cena 800zł nr tel: 662-551-140 
Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd 
i oc 900zł tel; 505-838-358
- SPRZEDAM - skodę octavię 
1,9 sdi z 2001 r niebieska bar-
dzo ekonomiczny silnik posiada 
klimatyzacje, abs, wspomaganie, 
2x air bag auto alarm, imobilajzer, 
multilock, cena 17 600 pln, Luzino 
698 093 344
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 
beznzyna, 1994 r., przebieg 183 
tys, garażowany 3 lata w Polsce, 
szyberdach, przyciemnione szyby, 
AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, stan 
dobry, nowy akumulator, nowy 
rozrząd, cena 5000 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 Okular 
2,4 elegant benzyna automat, mały 
przebieg, rok 1998, czarny, 4 po-
duszki, AF, AA, C.Z. RM, telefon, 
cena 22000 do uzgodnienia, tel. 693 
826 410
- FORD FOCUS 1.25, 16 V, 1998, 
ok 3 tys., białym tel. 672 32 10

- BEHAPOWIEC - podejmie 
pracę z uprawnieniami szkolen bhp 
i p.poz. nr telefonu +48510676511 
lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIE-
GO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego 
dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA 
do gospodarstwa rolnego, wy-
magane prawo jazdy kategorii T, 
możliwość zamieszkania, tel. 606 
357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę 
w godzinach popołudniowych, 
weekendy z możliwością zakwate-
rowania. 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 do-
świadczeniem w handlu poszukuje 
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 

- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM WÓZEK space-
rowy stan bdb bordowo beżowy + 
łóżeczko z materacem, tanio. tel. 
572 62 17
- 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 
przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 
300,cena 30,00 zł
- KOMBINEZON DLA DZIEC-
KA na 62 cm wzrostu, na polarze, 
mało noszony, cena 55 zł, czapecz-
ka i szalik gratis, Luzino tel. 512 
918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 04 
17 lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTY-
STYCZNA - 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, mę-
skie 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 rozmia-
rach, 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, 
wanienka, ubranka i buciki dla 
dziewcz 1-4 lat, tanio, tel. 507 607 
280
- 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 GA-
ZŁĘZI (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
- SPRZEDAM pralko-wirówkę 
daewoo, stan bdb, 600 zł i telewizor 
daewoo stan bdb 520 zł, tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM kuchenkę gaz-elek. 
4 palniki, termoobieg, Amica, stan 
bdb 450 zł + reduktor i 3 palniki 80 
zł, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM drukarkę do kom-
putera, nowa + 2 kolory farb, 230 
zł, k/Wejherowa, tel. 507 607 280

- SPRZEDAM rowerek kolorowy, 
koła 15, stan db 160 zł i rower 
górski, koła 26, czerwony metalik 
200 zł, tel. 507 607 280
- PRZYJMĘ reklamę wolno-
stojącą na działkę w Donimierzu 
przy trasie Szemud-Kartuzy, tel. 
662261125 
- 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
- PRZYJMĘ REKLAMĘ od ul. 
12 Marca lub od strony kolejki, tel. 
608 025 391

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

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

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

PRACA

TOWARZYSKIE
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Była szansa na pokonanie 
Politechniki Koszalin?

Jednak w czasie roz-
grywania przez nie ata-
ku pozycyjnego sędziowie 
odgwizdali faul w ataku Ka-
roliny Szwed. Po przejęciu 
piłki piłkarki z Koszalina 
zdobyły 25 bramkę i mecz 
został rozstrzygnięty.
Przed rozpoczęciem spotka-
nia widać było dużą mobi-
lizację i koncentrację za-
wodniczek Łączpolu. Duża 
stawka meczu i wynikająca 
z niej nerwowość spowodo-
wały jednak, że obydwa ze-
społy na początku spotkania 
miały kłopoty ze zdobyciem 
bramki popełniając błędy 
lub nietrafi ając w dogod-
nych sytuacjach. Dlatego do 
7 min utrzymywał się remis 
1:1, a w 12 min koszalinian-

Pomimo tego, że całe 
spotkanie układało się 
niekorzystnie dla drużyny 
Łączpolu, to na 4 min przed 
końcem meczu gdy-
nianki przegry-
wały tylko 24:22 
i były w posia-
daniu piłki. 

ki prowadziły tylko 3:2. Od 
tego momentu kilka dosko-
nałych interwencji bram-
karki AZS-u Iwony Łącz 
pozwoliło zawodniczkom 

Politechniki objąć pię-
ciobramkowe prowa-
dzenie 7:2 w 18 min 
meczu i utrzymać je 
prowadząc do przerwy 
11:7.

Po zmianie stron druży-
na koszalińska zaczęła 

grać pewniej. Bramki 
zdobyte rzutami z dru-
giej linii doprowadziły do 
prowadzenia gospodyń 
20:14 w 44 min spotkania. 
Od tego momentu ambit-
nie grający Łączpol zaczął 
odrabiać straty. Głównie 
dzięki dobrej współpracy z 
obrotową (asysty Szwed i 
Całużyńskiej) i doskonałej 
grze Patrycji Kulwińskiej, 
która zdobyła nawet bram-
kę rzutem spod własnej 
bramki przerzucając bram-
karkę gospodyń, przewaga 
stopniała już w 49 min do 
21:19, a w 56 min było tyl-
ko 24:22.
Podczas tego spotkania 

piłkarki ręczne Łączpolu 
starały się bardzo ambitnie 
walczyć do końca. Prze-
prowadziły cały szereg 
udanych akcji w ataku, bie-
gały do kontrataku starając 
się również wykorzystać 
wszystkie szanse na zdoby-
cie bramki ale popełniały 
zbyt dużo indywidualnych 
błędów technicznych i za 
często brakowało koncen-
tracji w grze w defensywie 
i to głównie było przyczyną 
porażki.
Przebieg tego meczu poka-
zał wyraźnie, że drużyna 
Łączpolu ma realne szanse 
na pokonanie AZS-u Poli-
technika Koszalin w me-
czu rewanżowym w Rumi 
w niedzielę 22.03.2009r. i 
na pewno nie jest na stra-
conej pozycji w wypadku 
rozstrzygnięcia rywalizacji 
w trzecim spotkaniu w Ko-
szalinie 30.03.2009r. (po-
niedziałek).

I Trener: Jerzy Ciepliński
II Trener: Adrian Struzik
Masażysta: Anna Kniter

W. Nowiński

KS Łączpol Gdynia - AZS Politechnika Koszalińska
Hala MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49, 22 marca, godz. 16.00 

W zawodach udział wzięły 
10-osobowe reprezentacje 
wszystkich typów szkół z 
całego powiatu. Osobno 
biegały dziewczęta i chłop-
cy. Otwarcia zawodów i 
dekorację medalami doko-
nali Andrzej Byczkowski, 
dyrektor PZPOW w Wej-
herowie, Jarosław Mamrot, 
przewodniczący zarządu 
miejskiego SZS w Rumi 
i sędzia główny Tadeusz 
Pepliński. Do fi nałów wo-
jewódzkich awansowała 
pierwsza piątka zawodni-
ków z poszczególnych dy-
stansów. W kategorii szkół 
podstawowych w biegu na 

1000 m zwyciężyła Natalia 
Murawska z SP 1 Rumia. 
Wśród chłopców, w biegu 
na 1500 m wygrał Krystian 
Szulc z SP Luzino. W kate-
gorii szkół gimnazjalnych, 
w biegu na 1500 m zwy-
ciężyła Katarzyna Konkel 
z Gimnazjum 2 Wejhero-
wo, a w biegu na 2000 m 
wygrał Grzegorz Cybulski 
z Gimnazjum 1 Rumia. Mi-
strzami w kategorii szkół 
średnich, w biegu na 1500 
m została Ewa Zaborow-
ska z ZSP 1 Wejherowo, a 
w biegu na 2000 m - Kamil 
Szeleżyński z SLO Rumia.

(DD)

Biegali na przełaj
Na boiskach piłkarskich Liceum Salezjańskiego w 
Rumi odbyły się mistrzostwa powiatu wejherow-
skiego w indywidualnych biegach przełajowych 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Organizatorem był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie i 
Szkolny Związek Sportowy w Rumi. 

W wąskim gronie sześciu 
fi nalistów, zwyciężyła dru-
żyna Liceum Salezjańskie-
go z Rumi, która w całych 
rozgrywkach nie poniosła 
żadnej porażki. Zdobyła 
10 punktów w setach 10:1 
wygrywając z ZSP 1 Ru-
mia 2:0, ZSP 2 Rumia 2:0, 
ZSP 4 Wejherowo 2:0, ZSP 
3 Wejherowo 2:1 i z ZSP 
2 Wejherowo 2:0. Zespół 
licealistów z Rumi będzie 

reprezentował nasz powiat 
w wojewódzkiej licealia-
dzie w Pucku. W składzie 
zwycięskiego zespołu sa-
lezjańskiego zagrali Mate-
usz Mikołajczak, Mateusz 
Robaszkiewicz, Paweł Per-
szon, Oskar Groth, Andrzej 
Stupakowski, Jakub Górski, 
Bartosz Daszyk i Krzysztof 
Cwalina. Opiekunem był 
Jarosław Przybyła.

(DD)

Siatkarze na start
W  hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Wejherowie odbyły się mistrzostwa po-
wiatu w piłce siatkowej chłopców szkół średnich. 

W Szkole Podstawowej 
nr 11 w Wejherowie od-
były się półfi nały woje-
wódzkich igrzysk mło-
dzieży szkolnej w mini 

piłce ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych. 
W zawodach udział wzięły 
cztery zespoły, reprezentu-
jące powiat lęborski, kar-

tuski, pucki i wejherowski. 
W fi nałach najlepsze oka-
zały się dziewczęta z SP w 
Chwaszczynie, które poko-
nały drużynę z Wejherowa 

zaledwie jedną bramką.
W dalszej kolejności upla-
sowały się zawodniczki z
SP 11 Wejherowo z 4 pkt i
23:17 bramkami.        (DD)

Mini piłka ręczna w Wejherowie

RAKIETY liderem
Po dwóch seriach wejherowskiej amatorskiej ligi 
futsalu liderem są RAKIETY, które lepszą różnicą 
bramek wyprzedzają: Zawodówkę, Bloki, Gladiato-
ra, Czarnych, Tęczę i Bendiks. Najlepszym strzel-
cem był Marcin Adamczyk z Rakiet (9 bramek).
Wyniki II serii:
Rakiety-Cisza 7:0, BorHyd-Majowcy 5:0, Staszica-Tęcza 1:3, 
Gladiator-Diabły 6:0, Elektryk-Bendiks 1:2, Bloki-Władcy 5:3, 
Drużyna-Bober 4:1, Zawodówka- Magma 9:1, Hydra-Wicher 
3:0, Czarni-Dworscy 5:4.

W I serii spotkań o mistrzostwo III ligi kobiet wejherowski 
P&P ISS START zwyciężył  we  własnej sali z MTS Kwi-
dzyn 8:3. Punkty dla wejherowianek zdobyły: Małgorzata 
Fidala – 3,5 , Alicja Eigner oraz Anna Wojciechowska i 
Agnieszka Labuda po 1.  (LL)

W rozgrywkach, które 
rozpoczęły się w styczniu 
uczestniczyło 10 reprezen-
tacji sołectw z terenu Gmi-
ny Luzino. Zwycięstwo w 
lidze już wcześniej zapew-
nili sobie zawodnicy Luzi-
na. W ostatniej kolejce wal-
czono więc o kolejne miej-
sca na podium. Po zwycię-
stwie nad Robakowem 5:3 
drugie miejsce zapewnili 
sobie piłkarze z Milwina. 
Trzecie miejsce zajęło Ze-
lewo, które zremisowało po 
bardzo wyrównanym me-
czu z Luzinem 3:3. Kolej-
ne było Kochanowo, które 
wygrało z Wyszecinem 7:1. 

W innym meczu 9 kolej-
ki zwycięscy poprzedniej 
edycji Tępcz przegrali z 
Kębłowem 2:7. Jeszcze w 
następną niedzielę dla tych 
drużyn rozegrany będzie w 
Hali Widowiskowo-Spor-
towej GOSRIT w Luzinie 
Turniej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy 
Luzino, a już na początku 
kwietnia piłkarze wybie-
gną na boiska sołeckie by 
rywalizować w rozgryw-
kach ligowych na świeżym 
powietrzu, które rozegrane 
zostaną systemem wiosna 
– jesień i zakończą się w 
październiku. 

Puchar pozostanie 
w Luzinie
Zakończyła swoje rozgrywki organizowana przez 
Witolda Dąbrowskiego z Gminnego Ośrodka Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Luzińska Liga 
Sołecka na hali o Puchar Wójta Gminy Luzino. 

Zwycięstwo STARTU

1. RAKIETY                              6                21-2
2. ZAWODÓWKA                                            6                10-1                                               
3. BLOKI                                                          6                12-4                                                
4. GLADIATOR                                                6                11-4                                                               
5. CZARNI                                                        6                 9-4         

Najlepsi strzelcy:
9 bramek: Marcin Adamczyk (Rakiety)
6 bramek: Daniel Łangowski(Rakiety), Mariusz Kleparski 
(Elektryk)
5 bramek: Maciej Alfuth, Adrian Lesner (Gladiator)



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

12 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14320 marca 2009  POWIAT  SPORT

REKLAMA

Rybnik pokonany, Lotos PKO BP w półfi nale!
Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia pokonały w Rybniku miejscowy Utex ROW 77:57 i zapewniły sobie awans do półfi nału Mistrzostw Pol-
ski. Gdynianki w tej fazie rozgrywek rywalizować będą ze zwycięzcą pary Wisła Can Pack Kraków – Energa Toruń.

Wszystko wskazuje na to, 
że będą to mistrzynie Polski 
z Krakowa, które prowa-
dzą w rywalizacji do trzech 
zwycięstw 2:0. W pierwszej 
rundzie play – off zaliczane 
są bowiem wyniki z fazy 
zasadniczej. W podobnej 
sytuacji był Lotos PKO 
BP Gdynia. Podopieczne 
Jacka Winnickiego chciały 
jak najszybciej zakończyć 
rywalizację z rybniczanka-
mi, aby mieć jak najwięcej 
czasu na odpoczynej i przy-

gotowania do półfi nałowej 
batalii. Nic więc dziwnego, 
że gdynianki przystąpiły do 
meczu w Rybniku bardzo 
zmotywowane. Koszykar-
ki Utexu tylko w pierwszej 
kwarcie prowadziły wy-
równaną walkę. W drugiej 
kwarcie gdynianki zaczę-
ły jednak grać skuteczniej 
a rywalki pod wpływem 
mocnej obrony zaczęły się 
gubić. Tą część gry wicemi-
strzynie Polski wygrały róż-
nicą 11 punktów. W następ-

nych kwartach Lotos PKO 
BP Gdynia sukcesywnie 
powiększał przewagę, by 
ostatecznie wygrać 77:57. 
Najlepszą koszykarką me-
czu była Alana Beard, która 
zanotowała 22 punkty (4/4 
za 3 punkty), 5 zbiórek i 3 
asysty. Teraz gdyńskie za-
wodniczki mogą spokojnie 
przygotowywać się do me-
czów półfi nałowych. Pierw-
sze dwa mecze rozegrane 
zostaną w Gdyni w dniach 
28 i 29 marca.

Utex ROW Rybnik – Lo-
tos PKO BP Gdynia 57:77 
(17:16, 15:26, 12:17, 13:18)
Utex: Radwan 15, Trafi ma-
va 13, Chomać 10, Siwczak 
6, Stanek 4, Jaroszewicz 3, 
Moszkowicz 2, Chomicka 
2, Przekop 1, Kurdziel 1.
Lotos PKO BP: Beard 22, 
Matovic 12, Catchings 11, 
Leciejewska 8, Jujka 8, 
Snytsina 5, Currie 4, So-
snowska 4, Tomiałowicz 3, 
Pawlak 0, Marchanka 0.   
          (JJ)Fo
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 05:55 Złotopolscy - odc194 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Globert przedstawia niezwykły 
świat natury - odc 51/52 06:50 Dwójka 
Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka 
Matołka - odc. 3 07:05 TELEZAKUPY
07:40 M jak miłość - odc. 396 08:30 Pytanie 
na śniadanie; 
10:40     Małe kobietki  113’; dramat USA,
12:40     Dzika przyszłość - Bezkresna  
 pustynia - serial dokumentalny
13:15     Koło fortuny - odc. 112
13:50     Radiostacja Roscoe - odc 44/52  
14:20     Rajskie klimaty - odc. 1
14:50     Talki z resztą - odc. 1/6 
15:30     Tak to leciało! - (32) teleturniej;
16:20     Uważaj na kioskarza - (2) program
16:50     Kabaretowy Klub Kanapowy 
 - Łowcy.B kontra Kabaret  
 Skeczów Męczących 
17:50     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:00     Dzieciaki górą - odc. 17
20:05     Na dobre i na złe - odc. 361 
21:10     Kocham Cię Polsko - (2); 
 zabawa quizowa 
22:20     Kocham Cię Polsko - Extra
22:30     HIT GENERATOR - (5); widowisko
23:25      HIT GENERATOR - Finał
23:40     Czas na miłość - Miłość ma dwie  
 twarze - komedia USA
01:50     Miłość jest zbawieniem. Tajemnica  
 czerwonego pałacyku - Odc 2/2   
 serial .Niemcy 
03:10     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
04:20     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny
09.25 Słodkie zmartwienia 09.55 Słodkie 
zmartwienia 10.25 Nie igraj z aniołem
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
20.00     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
21.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
21.30     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
22.05     Jazda Figurowa 
 – program Michała Figurskiego      
23.05     Gorące sąsiadki – fi lm USA
01.00     3000 Mil Do Graceland – fi lm USA 
 W Las Vegas odbywa się  
 Tydzień Elvisa Presleya. Miasto  
 zapełnia się sobowtórami 
 Elvisa. Do kasyna Riviera  
 wchodzi pięciu „Elvisów”. Są to  
 byli więźniowie: Murphy  
 (Kevin Costner), Michael (Kurt 
 Russel), Gus (David Arquette),  
 Hanson (Christian Slater),   
 Franklin (Bokeem Woodbine). 
03.20     Muzyczne listy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Kuchenne koszmary 
12:05 Telesklep 12:35 Na Wspólnej 7  
13:05 Detektywi 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Krok od domu 
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
18:20     Detektywi 2009
19:00     Fakty  
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:00     Ostatni samuraj  - fi lm  
 przygodowy, USA. Film  
 opowiada o tym jak żołnierz- 
 weteran Wojny Domowej,  
 Nathan Algren, pod koniec  
 1870 roku przypływa do  
 Japonii aby szkolić żołnierzy  
 imperatora Meiji. Ma to być  
 przełamanie wiekowej tradycji,  
 w której ochroną terytoriów  
 zajmowali się wynajęci do tego  
 wojownicy - samurajowie.
 Wojsko ma być narzędziem  
 do uzyskania przewagi i 
 przepędzenia pozostałych  
 samurajów. Algren wplątuje  
 się w konfl ikt pomiędzy  
 cesarzem, który chcąc   
 zjednoczyć kraj, podejmuje  
 walkę z władcami lokalnych  
 prowincji.
23:05     Historia przemocy 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy 
01:00     Kuba Wojewódzki 3 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
06:00 Żar młodości, odc.141 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.462 08:00 Świat 
według Kiepskich, odc.29 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.30 09:00 Świat według 
Kiepskich, odc.88 09:20 Rodzina zastępcza, 
odc.29 09:50 Rodzina zastępcza, odc.30 10:25 
Miodowe Lata, odc.15
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.20
11:30     Samo życie, odc.1243
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.2
13:00     Wzór, odc.6
14:00     Pierwsza miłość, odc.875
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.130
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.131
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.53
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.30
17:00     Ostry dyżur, odc.10
18:00     Pierwsza miłość, odc.876
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1244
20:00     Spider-Man 2; USA, 2004; r. Sam  
 Raimi; w. Tobey Maguire, Bruce  
 Campbell
22:00     Studio Lotto
22:45     Wściekłe psy; USA, 1992; r.  
 Quentin Tarantino; w. Harvey  
 Keitel, Tim Roth, Michael  
 Madsen, Christopher Penn,  
 Steve Buscemi, Edward  
 Bunker,
00:50     Miasto słońca; USA, 2002; r. John  
 Sayles; w. Edie Falco, Mary  
 Steenburgen.
03:15     Nagroda gwarantowana, odc.162

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Codzienne przypadki wesołej 
gromadki - W samo południe, 
odc.3serial animowany 09:00 Moliki 
książkowe- magazyn 
09:20     Szwedzi w Warszawie  85’;  
 fi lm przygodowo- 
 historyczny; 
11:05     Moda na sukces - odc. 4267 
11:30     Moda na sukces - odc. 4268 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun 
13:30     Klan - odc. 1643
14:00     Jaka to melodia? 
14:25     Film dokumentalny
14:50     Wiadomości
15:05     Pogoda
15:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
 - loty 
17:10     Teleexpress; STEREO
17:35     Klan - odc. 1648
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1259;
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Crusoe - odc. 11  serial  
 przygodowy USA,
21:10     Piątkowe kino akcji 
 - Częstotliwość 113’;   
 sensacyjny USA 
23:20     Pod osłoną nocy - odc. 12 
00:05     Mocne kino nocne 
 - Antidotum,  fi lm akcji 
01:40      Bez pardonu IV; serial 
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06:05 Złotopolscy odc.195 06:35 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.19/26 06:50 
Telezakupy 07:20 Przystanek praca 07:40 
M jak miłość - odc. 397 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:50 Przygody Tarzana odc.27/75 
11:24     Flipper odc.13/44  serial.USA (1995)
12:10     Magnum odc.50/162 - Debel   
 mieszany; serialUSA 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:35     Znaki czasu ; magazyn
14:00     MASH - odc. 148 
14:35     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe  
 odc.361
15:30     Fort Boyard ; reality show;
16:35     Córki McLeoda odc.8 serial .
17:30     Kontakt (1)
17:55     Kocham Cię Polsko 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
19:35     Hit Generator Mix;
20:05     Barwy szczęścia - odc. 241 
20:35     M jak miłość - odc. 650
21:25     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 406;
21:40    TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show
22:35     Okrągły Stół. Droga, czas,   
 kontrowersje odc.3 
22:55     Kryminalne zagadki Las Vegas -s. VI, 
 odc. 12/24; serial USA
23:50     Kryminalne zagadki Las Vegas -s. VI, 
 odc. 13/24; serial USA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Drogówka 05.40 Muzyczne 
listy  06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Eureko, ja to 
wiem! 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 Wielkie 
Happy Hour 12.25 Lalola – serial komediowy
13.30     Drogówka – magazyn policyjny 
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     Happy Hour
20.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
20.30     Włatcy Móch – serial animowany
21.05     Discovery – „Głodni mordercy cz.2
 Rekiny żyją na naszej planecie  
 od ponad 400 milionów lat.  
 W porównaniu z nimi ludzie  
 zamieszkują ziemię zaledwie  
 kilka chwil. Zanim człowiek 
 zaczął chodzić po ziemi,  
 one przeszły już liczne etapy  
 ewolucji, doskonaląc swoje  
 możliwości. 
22.05     Galileo  
 – program popularno-naukowy 
23.05     Galileo  
 – program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour  
01.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (4/56) 12:05 
Telesklep 12:35 Taniec z gwiazdami 9
14:45     Krok od domu (4/22)
 - serial
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11  
21:30     Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
 - program
23:55     Rodzina Soprano(2/12)
 - serial
01:10     Wydanie drugie poprawione
01:40     Co za tydzień  
02:05     Uwaga!
02:25     Nocne granie
03:25     Telesklep
03:45     Rozmowy w toku 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Bajki 
rosyjskie - Sarmiko; 09:00 Budzik - 
Wiosna 09:30 Wesołe łotrzyki odc.4 
10:00     Bądź modna; cykl dok.
10:45     Laboratorium XXI wieku
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Taki pomysł; cykl reportaży
12:40     Plebania - odc. 1255;
13:05     Klan - odc. 1644 
13:35     Jaka to melodia?
14:20     Zwierzęta świata cz.2
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     Janosik odc.4/13 
16:05     Moda na sukces - odc. 4271
16:30     Moda na sukces - odc. 4272
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
 - rozmowa Jedynki
17:35     Klan - odc. 1649 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1260
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka 
20:20     Teatr Telewizji - Scena  
 Faktu - O prawo głosu 
21:55     Megaloteria 
22:10     Wielkie kino - Imię róży  
 fi lm fabularny 
00:25     Na własne oczy; fi lm dok

06:00 Pani Prezydent - odc. 14 T 
serial USA 06:40 DJ Bram  fi lm 
dokumentalny Holandia 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 
Tydzień 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki - ZOO Goofi ego
08:55 Domisie - Krzykacze; program 
dla dzieci 09:30 Teleranek 
10:00     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
 - loty (studio) 
12:15     Między ziemią a niebem;  
 magazyn
12:15     Anioł Pański   kraj prod. 
 Watykan (2009)
12:30     Między ziemią a niebem;  
 magazyn
12:50     Wiadomości;
13:05     Ranczo - odc. 40 -
14:00     Od Rancza do Rancza;
14:10     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun
15:15     Dzieci prerii cz. 1 western
17:00     Teleexpress
17:20     Doręczyciel - odc. 4/14
18:10     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości;
20:15     Ranczo - odc. 43 
21:15     Zakochana Jedynka - Fale  
 namiętności - cz. 1
23:10     Uczta kinomana - Ludzie  
 honoru, dramat, USA 
01:25     Kolekcja kinomana - Jazda   
 fi lm obyczajowy 

05:25 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:30 Dla niesłyszących - Radio Romans 
- odc. 29/32 05:55 Złotopolscy - odc. 1027  
06:20 Złotopolscy - odc. 1028 06:50 Ostoja
07:25 M jak miłość - odc. 649 08:15 Barwy 
szczęścia - odc. 239  08:50 Barwy szczęścia 
- odc. 240 
09:25     Zacisze gwiazd - (50) 
 Przemysław Babiarz
10:00     Msza Święta z Pielgrzymki Papieża  
 Benedykta XVI do Afryki
12:05     Gwiazdy w południe - Dzwonnik z  
 Notre Dame fi lm fabularny USA 
14:00     Familiada - odc. 1611 
14:30     Złotopolscy - odc. 1029
15:05     Mini Szansa - Ich Troje
17:05     Orzeł czy reszta - (12); 
 talk-show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama; 
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Tak to leciało! - (33);
20:05     25 lat w PaCE - Grupa MoCarta 
21:00     Dwójka w akcji - Bad Company
  - komedia sensacyjna USA, 
22:55     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka  
 - kulisy
23:00     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:45     Kocham Kino 
00:15     Telewizyjne Wiadomości Literackie  
 - (52)
00:45     Być doskonałym; dramat USA 
02:45    Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.828 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.5 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.5 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.27
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.13 08:15 
Buddy, bejsbolista 10:15 Ewa gotuje, odc.55
10:45     Koniec rzeki; USA, 2005; r. William  
 Katt; w. Amanda Brooks
12:45     Czarodziejki, odc.139
13:45     Dom nie do poznania, 
 odc.150
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.107
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.3
16:15     Gra Wstępna, odc.3
17:15     Przygody Merlina, odc.3
18:15     Synowie, odc.1
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, 
 odc.6
20:00     Jak oni śpiewają, odc.55
22:00     Studio Lotto
22:30     Cienka czerwona linia; Kanada,  
 USA, 1998; r. Terence Malick;  
 w. Sean Penn, Adrien Brody, 
 James Caviezel, George  
 Clooney, Nick Nolte, John  
 Cusack, Woody Harrelson, 
 Elias Koteas, John   
 Savage Dramat wojenny,  
 oparty na autobiografi cznej  
 książce Jamesa Jonesa-  
 nominowany do Oscara w  
 siedmiu kategoriach. 
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.163
03:00     Tajemnice losu, odc.144
04:00     Zakazana kamera, odc.333
05:10     TV MARKET

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.829 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.12 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.12 07:15 Power Rangers, odc.5
07:45 Power Rangers, odc.5 08:15 Kudłaty i 
Scooby Doo na tropie, odc.6 08:45 Kudłaty i 
Scooby Doo na tropie, odc.6
09:15     Stuart Malutki; USA/Niemcy, 1999;  
 r. Rob Minkoff; w. Geena Davis,  
 Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki,  
 Nathan Lane, Chazz Palminteri,  
 Steve Zahn.
10:45     Moja dziewczyna 2; USA, 1994; r.  
 Howard Zieff; w. Dan Aykroyd
12:45     Krokodyl Dundee; Australia, 1986;
  r. Peter Faiman; w. Paul Hogan
14:45     Program
15:45     Mąż idealny; USA, 1997; r. Glenn  
 Gordon Caron
17:50     Rodzina zastępcza, odc.309
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.7
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.140
21:00     Wzór, odc.32
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.49
23:05     Pytanie do Boga; USA/Izrael/ 
 Niemcy, 2001; r. Jonas McCord; 
 w. Antonio Banderas, Jason  
 Flemyng, John Wood, Olivia  
 Williams, John Shrapnel
01:15     Magazyn sportowy
03:15     Tajemnice losu, odc.145

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 
Automaniak 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Pascal: po prostu gotuj 11 11:30 Na 
Wspólnej 2009 13:20 You can dance 
14:25 Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial (12/13), 
15:00     Brzydula 
17:25     Łapać złodzieja
18:00     Milionerzy
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania 
20:35     Niania 8
21:10     Sposób na teściową  - komedia,  
 Niemcy, Historia dziewczyny  
 (Jennifer Lopez), która jest  
 przekonana, że spotkała 
 mężczyznę swojego życia  
 do czasu, gdy nie poznaje jego  
 matki (Jane Fonda). Okazuje  
 się, bowiem, że to najgorszy na  
 świecie materiał na teściową. 
23:15     Ostatni sprawiedliwy, sensacyjny,  
 USA, 1996, Teksas, lata   
 trzydzieste. Samotny wędrowiec  
 przybywa do wyludnionego  
 miasta opanowanego przez dwie 
 konkurujące bandy   
 przemytników. Licząc na łatwy  
 zarobek - przybysz przyłącza się  
 do jednej z band i współpracuje z  
 drugą. 
01:10     Niania 8 
 - serial
01:40     Uwaga! 
02:00     Nocne granie
03:00     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Niania 
8 08:30 Dzień dobry TVN 10:50 Kawa na 
ławę 11:45 Teraz albo nigdy 3 12:45 39 i pół  
13:45 Niania 8 14:20 Niania 14:55 Co za 
tydzień15:25 Łapać złodzieja
16:00     Polowanie na mysz, fi lm  USA, 
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 9 
22:05     Teraz albo nigdy 3 
23:05     Taniec z gwiazdami 
 - kulisy 
23:40     Seks w wielkim miescie 
 - serial (8/18), USA, 
00:15     Tajniak- sensacyjny, Anton  
 Jackson jest   
 Afroamerykaninem - wydaje  
 się nieszkodliwy z wierzchu,  
 ale tak naprawdę jest tajnym 
 agentem Bractwa   
 (Brotherhood), do którego  
 nalezą tylko Czarni. Bractwo 
 walczy z estabilishmentem  
 złożonym z samych Białych.  
 Anton wyrusza, wraz z  
 Sistah Girl, na misję   
 mającą uratować świat przed  
 Operacją Wybielanie. 
02:00     Uwaga! 
02:20     Nocne granie
03:20     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.830 06:00 Żar 
młodości, odc.142 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.463 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.31 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.32 09:00 Świat według 
Kiepskich, odc.45 09:30 Rodzina zastępcza, 
odc.31 09:55 Rodzina zastępcza, odc.32 10:25 
Miodowe Lata, odc.16
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.21
11:30     Samo życie, odc.1244
12:00     Program
13:00     Wzór, odc.7
14:00     Pierwsza miłość, odc.876
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.132
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.133
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.54
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.31
17:00     Ostry dyżur, odc.11
18:00     Pierwsza miłość, odc.877
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1245
20:00     MEGAHIT - XXX; USA, 2002; r.  
 Rob Cohen; w. Vin Diesel,  
 Asia Argento, Marton Csokas,  
 Samuel L. Jackson
22:00     Studio Lotto
22:40     Na samym dnie; USA, 2001; r. David  
 Siegel, Scott McGehee
00:45     Fala zbrodni, odc.87
01:35     Nagroda gwarantowana, odc.164

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc. 5/7 
06:30 Spróbujmy razem; magazyn dla 
niepełnosprawnych 07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:30 Poezja łączy ludzi : „Wołanie”
07:35 M jak miłość - odc. 648 08:30 Barwy 
szczęścia - odc. 237 
09:00     Barwy szczęścia - odc. 238
09:30     Zmiennicy - odc. 3/15 
10:30     Nie tylko dla pań - Królowa Elżbieta  
 dokumentalny 
11:25     Tańcząca z Gruzją  
 - dokument fabularyzowany 
11:55     Gwiazdy w południe - Roxanne  102’;  
 komedia.USA 
14:00     Familiada - odc. 1610 
14:30     Złotopolscy - odc. 1028 
15:05     Kocham Cię Polsko - (2); 
 - zabawa quizowa
16:25     Uważaj na kioskarza; 
 program satyryczny
16:55     Święta wojna - (317); serial TVP
17:25     Rajskie klimaty - odc. 2; serial 
17:50     Słowo na niedzielę 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Fort Boyard - prolog; reality show
20:10     Kabaretowy Klub Kanapowy 
 - Paranienormalni kontra  
 Formacja Chatelet
21:10     S jak Smoleń, T jak TEY; 
 program kabaretowy;
22:10     Weekendowe Kino Dwójki - Trójka  
 uciekinierów, fi lm sensacyjny 
23:55     Weekendowe Kino Dwójki - Opętany;  
 fi lm fabularny USA 
01:30     Smaczne Go!; magazyn kulinarny

04.20 Lalola 05.05 VIP 05.30 Kinomaniak
05.55 Gram.tv 06.25 Czterej Pancerni i Pies: 
Rudy,miód i krzyże; Most” 08.40 Słodkie 
zmartwienia 09.10 Jedno życzenie 11.00 
Galileo 12.00 Gram.Tv
12.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial USA
14.30     PlusLiga Kobiet: Gedania Żukowo-  
 Muszynianka Fakro Muszyna
16.55     Eureko, ja to wiem!
17.55     Discovery – Głodni mordercy cz.2
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Powrót – dramat wojenny  USA,  
 2001; reż. Sidney J. Furie; wyst.  
 Casper Van Dien, Austin  
 Farwell, Bobby Hosea, Jaimz  
 Woolvett, Joseph Griffi n, Kenny  
 Johnson, Martin Kove
22.30     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
23.30     Miłość i pieniądze – horror USA,  
 2002; reż. Peter Mattei; wyst. Jill  
 Hennessy, Rosario Dawson, Steve  
 Buscemi, Vera Farmiga 
01.20     Bestia z mokradeł – horror USA,  
 2002;  Po krwawym napadzie na  
 bank bandyci uprowadzają  
 samolot i rozbijają się wśród  
 bagien. Z katastrofy uchodzi  
 z życiem większość przestępców,  
 kilkoro pasażerów i piękna  
 stewardesa (Lenhart). Oburzony  
 bezczynnością władz narzeczony  
 tej ostatniej, wynajmuje   
 zawodowego tropiciela (Kove),  
 który na jej poszukiwania. 

04.45 Sztukateria 05.05 Santana Blues 06.05 
Dekoratornia 06.35 Jazda Figurowa 07.35 
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2009 – Rajd 
Cypru  08.35 Australijskie oceanaria
09.05 Czterej Pancerni i Pies: Rozstajne Drogi; 
Brzeg Morza 11.00 Galileo 
12.00     KINOmaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy 
14.30     Eliminacje do ME, piłka ręczna  
 mężczyzn: Polska- Turcja
17.00     KŁAMCZUCH – program   
 rozrywkowy
18.00     Hole In The Wall – program   
 rozrywkowy
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     2001: Odyseja komiczna – komedia  
 Kanada/Niemcy 2000; reż. Allan  
 A. Goldstein; wyst. Leslie  
 Nielsen, Ophélie Winter, Ezio  
 Greggio, Peter Egan, Alan  
 Shearman, Alexandra Kamp- 
 Groeneveld, Michele Scarabelli,  
 Teresa Barnwell
22.35     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego      
23.35     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
00.05     Rekiny Grozy 
 – fi lm Bułgaria.USA, 2005
02.05     Santa - Blues – koncert
03.15     Drogówka – magazyn policyjny 

06:00 Pani Prezydent - odc. 
13  serial USA 06:45 Smaki 
polskie; magazyn kulinarny 07:00 
Dzień dobry w sobotę; program 
poradnikowy 07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Pod prasą 08:35 Pegaz
09:00     Król Maciuś Pierwszy, seria 
 II odc. 12
09:15     Ziarno 
09:40     Bajki rosyjskie - Opowieść  
 o polnych kurkach
10:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica 
10:15     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Planica -  
 loty (I seria) 
12:10     Czterej pancerni i pies
  - odc. 7/21 
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać - odc. 59
13:40     Ojciec Mateusz - odc. 3/13
14:30     Śmiechu warte - odc. 635
14:55     Biegi narciarskie - Puchar  
 Świata - Falun 
16:05     Moda na sukces - odc. 4269 
16:30     Moda na sukces - odc. 4270 
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - odc. 31
18:00     Komisarz Rex - odc. 6 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę - Deja vu   
 fi lm akcji USA 
22:30     Męska rzecz... - Oddział  
 Delta; fi lm fabularny 
01:10      Kino nocnych marków 
 - Żądza krwi III - Kiedy  
 rozum śpi, odc. 3  serial 
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Kibice, którzy w liczbie 700 
osób zasiedli na trybunach 
obejrzało bardzo ciekawe 
widowisko, które zakończy-
ło się zwycięstwem przy-
jezdnych 1:2, do przerwy 
gryfi ci prowadzili 1:0. Jedy-
ną bramkę dla gospodarzy 
zdobył Łukasz Król w 33 
minucie pojedynku. 
Pierwszy wiosenny mecz na 
Wzgórzu Wolności był bar-
dzo oczekiwany przez sym-
patyków wejherowskiego 
Gryfa. Dali oni wielki popis 
zjawiając się w liczbie 700 
osób oraz dopingując swoją 
drużynę przez całe 90 mi-

nut. Kibiców przyjezdnych 
zjawiło się około 100.  Nie-
dzielny mecz był bardzo cie-
kawym spotkaniem, w któ-
rym obie drużyny stwarzały 
wiele podbramkowych sytu-
acji. Z przebiegu całego me-
czu zauważalna była prze-
waga gospodarzy, którzy 
częściej atakowali bramkę 
swoich rywali oraz mieli o 
wiele więcej sytuacji, z któ-
rych powinny paść bramki. 
Niestety w wielu sytuacjach 
zabrakło wykończenia, dla-
tego też do przerwy Gryf 
prowadził zaledwie 1:0. W 
drugiej części rywalizacji 

Chojniczanka trafi ła do siat-
ki Macieja Szlagi dwa razy. 
W oby dwóch przypadkach 
gole padały po stałych frag-
mentach gry (59’, 65’). 

Trener Gryfa Orlex Wejhe-
rowo po meczu:

Jak Pan ocenia przebieg 
całego spotkania?

Dzisiejszy mecz był na 
pewno ciekawym widowi-
skiem, oglądaliśmy otwartą 
grę oraz wiele podbram-
kowych sytuacji. Te sytu-
acje stwarzane były przede 

Lider lepszy od wicelidera

Wzorem turnieju dla szkół 
podstawowych, który odbył 
się w lutym tego roku (Gryf 
Wejherowo CUP) Klub oraz 
Stowarzyszenie Kibiców 
„Żółto – Czarni” przygoto-
wuje się do kolejnej impre-
zy tego typu. Tym razem 
uczestniczyć w takich za-
wodach będzie mógł wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
miasta i okolic kibicujący 
wejherowskiej drużynie. 
Turniej odbędzie się na 

przełomie czerwca i lipca, 
podzielony będzie na przy-
najmniej trzy kategorie wie-
kowe. Miejscem rozgrywek 
będą boiska na Wzgórzu 
Wolności w Wejherowie. 
Od dziś można zgłaszać je-
denastoosobowe drużyny. 
Zapisy przyjmuje Łukasz 
Nowaczyk (500-640-358) 
oraz Wojciech Wasiakowski 
(695-275-999). O szczegó-
łach będziemy Państwa na 
bieżąco informować.  (ŁN) na
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Stowarzyszenie Kibi-
ców Gryfa Wejherowo 
„Żółto – Czarni” orga-
nizuje i wdraża z dniem 
dzisiejszym w życie 
konkurs dla kibiców i 
sympatyków drużyny 
Gryfa występującej w 
IV lidze. Konkurs ten jest 
przeznaczony dla osiedli, 
ulic i fan klubów wejhe-
rowskiej drużyny. Każde 
osiedle, ulica bądź wspo-

mniany fan klub na każdym 
meczu zgłosi liczbę osób 
obecnej na stadionie z da-
nego regionu miasta bądź 
miejscowości. Zgłoszenia 
przyjmować będzie Prezes 
Stowarzyszenia Wojciech 
Wasiakowski. 
„Po zakończeniu sezonu 
2008/2009, który wypada 
na początku czerwca pod-
liczymy wszystkie osoby w 
danych dzielnic, ulic i osie-

dli, które aktywnie uczest-
niczyły w meczach Gryfa 
Wejherowo. Wygra oczy-
wiście najlepszy. Przewi-
dziane są bardzo atrakcyjne 
nagrody. Więcej informacji 
można uzyskać wchodząc 
na forum kibiców, które 
znajdziecie Państwo pod 
adresem: www.kibice.wej-
her.info” mówił pomysło-
dawca konkursu Wojciech 
Wasiakowski.             (ŁN)

Konkurs dla osiedli, ulic i fan klubów

Czwartoligowe rozgrywki ruszyły już na dobre. W miniony weekend roze-
grana została 16 kolejka spotkań. Gryf Orlex Wejherowo na własnym sta-
dionie podejmował lidera Chojniczankę Chojnice. 

wszystkim przez mój zespół. 
W pierwszej połowie powin-
niśmy trafi ć przynajmniej 
dwie, trzy bramki. Niestety 
w wielu przypadkach zabra-
kło skuteczności. W drugiej 
połowie po dwóch stałych 
fragmentach gry Chojni-
czanka prowadziła 1:2 i 
taki wynik utrzymał się do 
końca. Zagraliśmy całkiem 
przyzwoicie i jest mi żal, 
że trzy punkty pojechały do 
Chojnic. Zasłużyliśmy przy-
najmniej na remis, ale to jest 
piłka, w tej dyscyplinie wy-
grywa ten co strzeli więcej 
bramek. 

Za tydzień w sobotę ko-
lejny trudny mecz przed 
Pana podopiecznymi. 
Na Wzgórzu Wolności 
podejmą Orzeł Trąbki 
Wielkie. Jakie jest na-
stawienie drużyny do 
tego pojedynku?

Zauważyłem, że zawodnicy 
spuścili głowy po tej poraż-
ce. Troszeczkę tego nie rozu-
miem, bo przed nami jeszcze 
14 meczów i te spotkania 
należy wygrywać. Ja pod-
chodzę do tego optymistycz-
nie, ten mecz już za nami, 
musimy się przygotowywać 
do kolejnych. Przed nami 
spotkanie z Orłem, traktu-
je ten mecz z cyklu o sześć 
punktów. Kto wygra tą rywa-
lizację umocni się na fotelu 
wicelidera. Musimy w tym 

pojedynku zwyciężyć i mam 
nadzieję, że tego dokonamy. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpi w składzie:
M. Szlaga – K. Jezierski, 
J. Przybylski (K. Czarnoc-

ki 84’), W Klemczyk (K. 
Szwół 85’), P. Tusk, A. 
Wolszlegier, S. Kiełb, J. Fe-
lisiak (M. Pliński 66’), K. 
Wicki, Ł. Król, J. Gronow-
ski.       Łukasz Nowaczyk

Turniej Kibiców Gryfa
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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 
- serial (4/13), Kanada 12:05 Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
13:05     Detektywi 
 - serial
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (7/22), USA,  
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     Sekcja 8 
  -  sensacyjny, Niemcy
23:30     Agenci NCIS IV- serial (5/24) 
00:30     Multikino  
00:55     Generał - zamach na Gibraltarze 
 - kulisy
01:25     Uwaga!  
01:45     Nocne granie
02:45     Telesklep
03:05     Rozmowy w toku

05:15 MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym 06:50 
Telezakupy 07:25 Niezłomni; cykl reportaży
07:35 M jak miłość - odc. 400 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:50 Święta wojna - ZOO; serial T
11:25 Flipper odc.16/44 - Huragan; serial kraj 
prod.USA 12:15 Magnum odc.53/162 - Zdrowy 
na umyśle serial 
13:05     Dzika przyszłość odc.10 
 - serial dokumentalny
13:35     Koło fortuny ; teleturniej;
14:10     MASH - odc. 151 
14:45     Dla niesłyszących - Złotopolscy  
 odc.1028 
15:15     Dla niesłyszących - Złotopolscy  
 odc.1029 
15:45     Dzieciaki górą ; teleturniej;
16:40     Córki McLeoda odc.11 
17:30     Kontakt (4)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms);
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu  - teleturniej
19:35     Wojciech Cejrowski-boso przez świat 
 - Ludzie buszu  cykl reportaży
20:05     Barwy szczęścia - odc. 244 
20:40     Dr House - odc. 73; serial .USA
21:35     Dr House - odc. 74; serial USA
22:25     System 09 - Mniejszości; 
 cykl dokumentalny
23:20     Magazyn kryminalny 997
23:50     Tunel śmierci; fi lm fabularny Niemcy 
01:25     Czy świat oszalał? 

06:00 Kawa czy herbata? 08:15 
Kwadrans po ósmej; 08:35 Przy-
jaciele z podwórka odc.4  09:00 
Jedynkowe Przedszkole 09:30 Lilli 
czarodziejka odc.17 10:00 Jak zostać 
ogrodnikiem - odc. 4 10:30 W-skersi 
11:05 Moda na sukces 12:00 Wia-
domości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - odc. 1258
13:05     Klan - odc. 1647 
13:35     Jaka to melodia?; teleturniej 
14:00     Zagadki tamtych lat 
14:30     My Wy Oni ; magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Opole 2008 na bis
15:50     Moda na sukces
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1652 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1263;
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemnice prawdy 
 - Letni dom, thriller
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Bronisław Wildstein 
 przedstawia; talk-show
23:10     Śmiertelne dziedzictwo; 
 fi lm fabularny USA 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam 08:45 Koszmarny Karolek 
09:00 Jedynkowe Przedszkole 09:30 
Zagubieni z Lotu 29
09:55     Między mamami; magazyn
10:15     Schudnij; program porad.
10:30     Ciało to niemało
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - odc. 1256
13:05     Klan - odc. 1645 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Budzimy do życia ; felieton
14:15     Podróżnik
14:35     Papież Benedykt XVI w  
 Afryce; reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     300% normy ; teleturniej
15:50     Przebojowa noc; S
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik; magazyn;
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1650 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1261
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości  
20:20     W krainie dreszczowców  
 - Atak rekinów: 
  fi lm akcji USA 
22:00     Karty na stół - wybory  
 europejskie; talk-show
22:40     Melvin i Howard; fi lm 

 

06:00 Złotopolscy odc.196 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.20/26 06:40 Te-
lezakupy 07:10 Tak rzekł Bóg do Mojżesza...; 
reportaż 07:35 M jak miłość - odc. 398 08:30 
Pytanie na śniadanie 10:50 Przygody Tarzana 
odc.28/75 11:20 Flipper odc.14/44
12:10     Magnum odc.51/162 
 - Prawie w domu; serial 
13:10     Potęga sztuki 
 - Rothko dokumentalny 
14:05     MASH - odc. 149 
 - serial komediowy 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 650
15:35     HIT GENERATOR (5); 
 widowisko muzyczne; 
16:35     Córki McLeoda odc.9 
17:30     Kontakt (2)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia - odc. 242 - 
20:40     M jak miłość - odc. 651
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 407
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów; 
22:45     Wieczór fi lmowy Kocham Kino
  - Jasminum  fi lm fabularny 
00:35     Kocham kino na bis - Dogville;  
 dramat 
02:50     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:55     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam - odc. 29 08:45 Małe zoo Lucy 
serial animowany 
09:00     Domisie  program dla dzieci
09:30     Ranczo pod Zieloną Sió- 
 demką odc.19
10:00     Wielkie porządki; cykl dok.
10:35     Zapytaj prawnika; magazyn
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - odc. 1257
13:05     Klan - odc. 1646 
13:30     Jaka to melodia? 
13:55     Ropa naftowa odc. 2/3
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Opole 2008 na bis 
15:55     Moda na sukces
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1651
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1262
18:55     300% normy - pytanie 29
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia - Z miłości  
 do dzieci; dramat USA
21:55     Pryzmat; program 
 publicystyczny;
22:35     Sfora - odc. 5/9 

05:50 Złotopolscy odc.197 06:20 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly odc.21/26 06:35 
Telezakupy 07:10 Znaki czasu ; magazyn;
07:35 M jak miłość - odc. 399 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:50 Święta wojna serial TVP
11:25 Flipper odc.15/44
12:15     Magnum odc.52/162 
 - Lecz się sam; serial USA 
13:10     Pierścień ognia - Japonia 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     MASH - odc. 150  
 serial komediowy USA 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 651
15:40     Orzeł czy reszta; talk-show;
16:35     Córki McLeoda odc.10 
17:30     Kontakt (3)
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms)
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu 
19:35     Wojciech Cejrowski-boso przez świat
20:05     Barwy szczęścia - odc. 243 
20:40     Megakomedie - C. K. Dezerterzy cz.II  
 - komedia Polska, Węgry
21:55     Uważaj na kioskarza (2); 
 program satyryczny
22:25     Okrągły Stół. Droga, czas, 
 kontrowersje odc.4
22:45     Warto rozmawiać
23:35     Alibi na środę - W głowie zabójcy;  
 fi lm kryminalny/Francja 
01:25     Biuro kryminalne - odc. 3

04.30 Lalola 05.15 VIP 05.40 Muzyczne listy
06.45 TV Market” 07.20 Zbuntowani 08.25 
Dziewczyny Fortuny  09.25 Słodkie zmartwie-
nia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 Nie igraj 
z aniołem 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     VIP – magazyn kulturalny
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     Happy Hour
20.00     Wielkie nadzieje – dramat USA,  
 1998; reż. Alfonso Cuarón;  
 wyst. Ethan Hawke, Gwyneth  
 Paltrow, Robert De Niro, Anne  
 Bancroft, Hank Azaria, Chris  
 Cooper. Współczesna wersja  
 powieści Karola Dickensa,  
 której akcja rozgrywa się na  
 Florydzie. Ośmioletni Finn 
 po śmierci rodziców jest  
 wychowywany przez starszą  
 siostrę Maggie. Pewnego dnia  
 chłopiec spotyka i zakochuje się  
 w jedenastoletniej Estelle. 
22.15     Wydział zabójstw – fi lm akcji  USA,  
 1991; reż. David Mamet; wyst.  
 Joe Mantegna, Ving Rhames, Wil- 
 liam H. Macy.
00.20     Happy Hour
01.20     mała Czarna – talk show 
02.20     Najemnicy – fi lm akcji USA, 1994;  
 reż. Perry Lang; wyst. Dolph Lun
 dgren, Charlotte Lewis

04.30 Lalola 05.15 KINOmaniak 05.40 Muzy-
czne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie 
zmartwienia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 
Nie igraj z aniołem 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     KINOmaniak – magazyn fi lmowy  
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     Happy Hour
20.00     Rekiny Grozy 
 – fi lm Bułgaria.USA, 2005
22.00     Najemnicy – fi lm akcji USA, 1994;  
 reż. Perry Lang; wyst. Dolph  
 Lundgren, Charlotte Lewis,  
 B.D. Wong, Anthony John  
 Denison, Tim Guinee, Don Har-
 vey, Tommy ‘Tiny’ Lister,  
 Trevor Goddard
 Film akcji z Dolphem   
 Lundgrenem w roli głównej.  
 Nick Gunar (Lundgren) to były  
 morderca do wynajęcia. 
00.10     Happy Hour
01.10     mała Czarna – talk show 
02.10     Wyścig – fi lm reż.Renny Harlin; wyst. 
 Sylvester Stallone,  Burt Reyn- 
 olds, Kip Pardue

04.30 Lalola 05.15 Dekoratornia 05.40 Muzyc-
zne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowan
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie 
zmartwienia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.25 
Nie igraj z aniołem 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
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 Emmer- 
 ich; 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 kos 
 micznych z zamiarem zniszcze- 
 nia rodzaju ludzkiego i podboju  
 Ziemi. 
23.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
00.00     Czarny Kot – thriller sensacyjny  
 HongKong 1992; reż. Stephen  
 Shin; wyst. Zoltan Buday

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.831 06:00 Żar 
młodości, odc.143 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.464 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.33 08:30 Świat według Kiep-
skich, odc.34 09:00 Świat według Kiepskich, 
odc.108 09:20 Rodzina zastępcza, odc.33 
09:50     Rodzina zastępcza, odc.34
10:25     Miodowe Lata, odc.17
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.22
11:30     Samo życie, odc.1245
12:00     Zamieńmy się żonami, odc.44
13:00     Wzór, odc.8
14:00     Pierwsza miłość, odc.877
14:45     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.134
15:15     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.135
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.55
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.32
17:00     Ostry dyżur, odc.12
18:00     Pierwsza miłość, odc.878
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1246
20:00     Wybraniec śmierci; USA, 1990; r. 
 Dwight H. Little; w. Steven  
 Seagal, Basil Wallace, Keith  
 David, Tom Wright
21:50     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.23
22:00     Studio Lotto
22:55     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.24
00:05     Tajna sieć, cz. 1
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.165
03:05     Tajemnice losu, odc.147

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.832 06:00 Żar 
młodości, odc.144 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.465 08:10 Świat według 
Kiepskich, odc.35 08:45 Świat według Kiep-
skich, odc.36 09:15 Rodzina zastępcza, odc.35
09:50 Rodzina zastępcza, odc.36 10:25 Miodo-
we Lata, odc.18
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.23
11:30     Samo życie, odc.1246
12:00     Dom nie do poznania, odc.77
13:00     Wzór, odc.9
14:00     Pierwsza miłość, odc.878
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.136
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.137
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.56
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.33
17:00     Ostry dyżur, odc.13
18:00     Pierwsza miłość, odc.879
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1247
20:00     Świat według Kiepskich, odc.191
20:30     Świat według Kiepskich, odc.233
21:00     Komedia romantyczna; USA, 2006;  
 r. Aaron Seltzer; w. Alyson Han- 
 nigan
22:00     Studio Lotto
22:50     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.3
23:50     MOMENT PRAWDY, odc.3
00:50     Nagroda gwarantowana, odc.166
01:50     Tajemnice losu, odc.148

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.833 06:00 Żar 
młodości, odc.145 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.466 08:10 Świat według 
Kiepskich, odc.37 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.38 09:15 Rodzina zastępcza, odc.37
09:50 Rodzina zastępcza, odc.38 10:25 Miodo-
we Lata, odc.19
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.24
11:30     Samo życie, odc.1247
12:00     Gra Wstępna, odc.3
13:00     Wzór, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.879
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.138
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.139
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.57
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.34
17:00     Ostry dyżur, odc.14
18:00     Pierwsza miłość, odc.880
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1248
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.56
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.59
23:05     Z archiwum X, odc.121; USA, 1998;  
 r. Kim Manners
00:05     Z archiwum X, odc.122; USA, 1998; r.  
 Kim Manners. 
01:05     Threshold - strategia przetrwania

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  
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy
 - serial 
14:45     Krok od domu  
 - serial kryminalny (5/22) 
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
 - program
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     39 i pół 
22:30     Kuba Wojewódzki
 - program rozrywkowy
23:30     Dexter II  - serial kryminalny 
 (4/12), USA
00:40     Superwizjer 
01:15     Uwaga! 
01:35     Nocne granie
02:35     Telesklep
02:55     Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep; 07:00 Granie 
na śniadanie, 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Jak dobrze wyglądać nago 
(4/8), 12:05 Telesklep;12:35 Na Wspólnej 7 
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy  
 - serial
14:45     Krok od domu 
15:45     Rozmowy w toku 
 - program
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - program
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - serwis informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     You can dance 
22:30     Job, czyli ostatnia szara komórka  
 - fi lm komedia, Polska, 
00:30     Szymon Majewski Show 
01:35     Uwaga!  
01:55     Nocne granie
02:55     Telesklep
03:15     Rozmowy w toku  
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