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NIE BOJĘ SIĘ KONFRONTACJI 
Napady zdarzają się rzadko, ale to wystarcza, żeby każdy taksówkarz w jakiś sposób się asekurował. Bo klient może sobie 
zamówić taki kurs, że trzeba będzie jechać kilka kilometrów przez las. I co wtedy?  
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Tadeusz Krotos przedstawia
Taki młody, a już bandyta
Już następnego dnia, po niedzielnym napadzie 
na 10-letniego chłopca wejherowscy policjanci 
ustalili i zatrzymali sprawcę. 
- W niedzielny wieczór niedaleko centrum handlowego w 
Wejherowie 10-letni chłopiec został skopany przez nasto-
latka. Dodatkowo sprawca zabrał swojej bezbronnej ofi e-
rze telefon komórkowy - informuje asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej policji. 
Na podstawie podanego rysopisu wejherowscy kryminal-
ni, wspólnie z kolegami ze Śmiechowa, wytypowali po-
tencjalnego sprawcę. Jak się okazało, intuicja ich nie my-
liła. Sprawcą był... 14-letni mieszkaniec Wejherowa. W 
czasie przesłuchania nastolatek wskazał też komu sprze-
dał zrabowanego Samsunga. Telefon udało się odzyskać, 
a niefrasobliwy dorosły, który od dziecka kupił telefon nie 
pytając o jego pochodzenie, ani też o zgodę opiekunów 
na taką transakcję, usłyszał zarzut paserstwa. Sprawa nie-
letniego przestępcy przekazana zostanie do rozpatrzenia 
przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Zamienili samochody
Czego to ludzie jeszcze nie wymyślą, aby oszu-
kać przepisy - zastanawiali się funkcjonariusze 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej z policjan-
tami z Krokowej.
Patrol zatrzymał w Minkowicach do kontroli drogowej sa-
aba 9000, którym kierował Yuriy L., 35-latek z Ukrainy. 
W czasie sprawdzania dokumentów okazało się, że numery 
nadwozia zapisane w dowodzie rejestracyjnym różnią się 
od tych, które znajdowały się w aucie. Przyczynę wyjawił 
kierowca; wspólnie, z żoną w lutym tego roku kupili w 
Szwecji taki sam model pojazdu i sprowadzili go do Polski, 
ale wymaganego podatku akcyzowego i rejestracji auta już 
nie przeprowadzili. - Chcąc tego uniknąć Jurij przełożył 
jedynie tablice rejestracyjne z poprzedniego Saaba - mówi 
kmdr por. Grzegorz Goryński, rzecznik prasowy MOSG w 
Gdańsku. - Jako, że kontrolowany pojazd nie posiadał do-
kumentów dopuszczających go do ruchu oraz ważnej poli-
sy OC został zabezpieczony do dyspozycji policjantów.(k) REKLAMA

Pod Leśniewem jeden z jadą-
cych tamtędy samochodów 
skończył kurs w przydroż-
nym rowie. Terenowe auto, 
które próbowało go wycią-
gnąć, w pewnym momencie 
również zaczęło zjeżdżać 
w bok. Podobny los spo-
tkał jeden z samochodów, 
który próbował przejechać 
tamtędy. Inni kierowcy, ja-

dąc bardzo ostrożnie, mieli 
więcej szczęścia. Ale pod 
Leśniewiem zakończył swój 
kurs autobus jadący wieczo-
rem z Wejherowa do Pucka. 
Kierowca nie był w stanie 
zjechać ze wzgórza po ulicy. 
Droga była na tyle śliska, że 
trudno było nawet po niej 
iść. W środę rano trasa była 
już przejezdna.            (TM)

Auta zjeżdżały w bok...
Wystarczył niewielki mróz, by we wtorkowy wieczór 
droga z Wejherowa do Pucka stała się nieprzejezdna.  

Kiedy mieszkańcy się o tym 
dowiedzieli zaprotestowali 
i złożyli protest do wójta z 
podpisami mieszkańców – 
napisał do nas mieszkaniec 
Zelewa. 
- Sołtys chciał główną ulicę 
nazwaać imieniem swojego 
dziadka. Gdy mieszkańcy 
byli u w wójta ten powie-
dział, że wszystko jest usta-
lone, tylko rada gminy ma 
to zatwierdzić. Mamy tego 
dość – mówi mieszkaniec 
Zelewa. - Wójt też jest wi-
nien, bo wcale nie reaguje 
na zachowania sołtysa i 
radnego. 
W minioną środę wieczo-

rem, w dniu zamknięcia 
tego numeru gazety, odbyło 
się w Zelewie spotkanie w 
sprawie nadawania nazw 
ulic. Swoją obecność zapo-
wiedział Jarosław Wejher, 
wójt Luzina. - Trochę mnie 
dziwi postawa mieszkań-
ców – przyznał w rozmo-
wie z „Expressem”. - Jeśli 
mieszkańcy nie będą chcieli 
to nikt nie będzie ich zmu-
szał do przyjęcia określo-
nych nazw. Mieszkańcy 
mają zgłaszać swoje pro-
pozycje do sołectwa, a na-
stępnie ustalone propozycje 
będą przekazane do gminy.

(TM)

Kłótnia w Zelewie 
- Przy okazji nadawania nazw ulicom sołtys i rad-
ny w jednej osobie sam zadecydował i podał wój-
towi je jako nasze propozycje.

Koncert zatytułowany 
„Good-bye marzanna” 
odbył się w minioną nie-
dzielę w Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Janowo” z okazji 
rozpoczęcia kalenda-
rzowej wiosny. Przypo-
minała o wiośnie wielka 
kukła Marzanny zawieszona 
pod sufi tem. W koncercie 
zagrał zespół gdańskich fi l-
harmoników „Kassak Brass 
Ensemble” złożony z dzie-
sięciu muzyków grających 

na instrumentach blasza-
nych (trąbki, puzony, wal-
tornie, tuba), kontrabasisty 
i perkusisty.  Rozpoczął od 
muzyki baroku – utworów 
Jerzego Fryderyka Heandla, 
by przejść do muzyki roz-
rywkowej. Donośnie i dy-
namicznie zabrzmiały znane 
utwory Czerwonych Gitar, 
zespołu The Beatles, Abby,  
Henryka Warsa. Niektóre 
popularne standardy śpiewa-
ła z zespołem publiczność.

(B.Mir.)

GOOD-BYE MARZANNA
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Dzisiaj wiemy już, że prze-
niesienie czołgu, ekspozy-
cja, sztucznych koni oraz 
budowa kawiarenki w wej-
herowskim parku  koszto-
wało budżet miasta ok. 1mln 
200 tys. zł. Nie można za-
pomnieć także o kolejnych 
kosztach, na które możemy 
zostać narażeni w związku 
z realizacją pomysłu tzw. 
obwodnicy (przebiegającej 
przez środek miasta) lub bu-
dowy fi lharmonii (koszt na 
dzień dzisiejszy 72 mln zł., 
z czego 49 mln zł. z budżetu 
miasta). 
Niestety władze Wejherowa 
nie chcą, bądź nie potra-
fi ą realnie ocenić potrzeb 
mieszkańców i bardzo opie-
szale, lub wcale nie garną się 
do rozwiązania problemów 
komunikacyjnych miasta, 
do usprawnienia połączenia 
części południowej z północ-
ną czy też budowy parkingu 
przy wejherowskim cmenta-
rzu. Wracając do budowy re-
stauracji należy uświadomić 
sobie wyjątkowo dziwne 
podejście władz miasta. Oto 
przy budowie kawiarenki w 
wejherowskim parku wła-
dze nijak nie chciały się dać 

przekonać, że wydawanie 
tak dużych miejskich, czyli 
naszych pieniędzy po to by 
ktoś mógł prowadzić tam 
prywatną działalność gospo-
darczą jest nieuzasadnione.
- Taka inwestycja powinna 
być realizowana przez pry-

watnego inwestora, a nie z 
pieniędzy podatnika - mówi 
radny Witold Mocek, jest to 
ewenement w naszym re-
gionie gdzie miasto funduje 
prywatnym inwestorom lo-
kal za bardzo niską dzierża-
wę - dodaje radny. 
Należy zwrócić uwagę, 
że inni handlowcy dostali 
20%podwyżki  czynszu za 
podobne lokale w Wejhe-

rowie. Wracając do sprawy 
- wiceprezydent Kozłow-
ski przekonywał, że nie ma 
możliwości budowy kawia-
renki w wejherowskim parku 
przez prywatnego inwestora. 
Szkoda tylko, że nie przed-
stawił nam jakiegokolwiek 
badania, na podstawie które-
go takie wnioski wyciągnął. 
Należy się zastanowić czy w 
takim razie w ogóle je prze-
prowadził. Nagle okazało 
się, że już w stosunku do 
budowy restauracji na Placu 
Jakuba Wejhera w cudowny 
sposób przetarg będzie moż-
na rozpisać. Tu zabezpie-
czono interesy prywatnego 
inwestora pozwalając mu na 
dwudziestoletnią dzierżawę 
(w zamian za fi nansowanie 
przez niego inwestycji), na-
tomiast w wejherowskim 
parku takie rozwiązanie było 
niewykonalne. 
Mało tego w majestacie pra-
wa po wygranym przetargu 
na dzierżawę kawiarenki w 
parku natychmiast zmienio-
no okres dzierżawy z trzech 
na dziesięć lat. Niby obiekty 
podobne, a jak różnie po-
traktowane. Radni PO sprze-
ciwiali się powstaniu nowej 

restauracji na Pl. J. Wejhera. 
Jeszcze podczas funkcjono-
wania tzw. zespołu negocja-
cyjnego. Na wniosek tychże 
radnych prezydent  z wiel-
ką niechęcią  wycofał się 
z realizacji tego pomysłu. 
Jednocześnie  w sposób ka-
tegoryczny zapowiedział, że 
do niego wróci. No i wrócił, 
jak tylko pozwoliło mu na to 
uzyskanie większości w ra-
dzie. Tak oto zafundowano 
nam kolejny obiekt na wej-
herowskim rynku. Jak przy-
pomina radny  Witold Mo-
cek  niezrozumiałą rzeczą 
jest to, że przy tej okazji ro-
biono niczym nieuzasadnio-
ną wrzawę wokół budowy 
biblioteki przeznaczonej na 
zbiory prof. Labudy. Wtedy 
to wiceprezydent Kozłowski 
wyrażał „wyjątkową troskę” 
o to, że biblioteka  przesło-
ni budynek pałacu (obawy 
teoretycznie słuszne, lecz 
praktycznie nieuzasadnione 
i wyssane z palca – kolejny 
szum medialny). Natomiast 
obecnie nie przeszkadza mu 
to, że budynek restauracji 
przesłoni zabytkowy szpi-
talik, czy też widok wejhe-
rowskiej kolegiaty.      (PR)

LOGIKA PREZYDENTÓW
Jednym z wielu przykładów, potwierdzających brak konkretnych, pożytecznych dla miasta priorytetów jest podjęcie 
przez prezydentów i radnych Wolę Wejherowo decyzji o możliwości budowy restauracji na Placu Jakuba Wejhera. 

Nową siedzibę zyska 
od kwietnia Powiato-
we Centrum Pomocy 
Rodzinie. Razem z Po-
wiatowym Zespołem 
ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności będzie 
funkcjonować przy ulicy 
Sobieskiego 279A.  
Nowa siedziba PCPR znaj-
duje się na terenie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 1 w Wejhe-
rowie. Nie zmienia się za to 
godziny przyjęć interesan-
tów; w poniedziałki od 8.30 
do 16.30, a od wtorku do 
czwartku od 7.30 do 15.30. 
MOPS przenosi się za to w 
inne miejsca, bo budynek 
przy ulicy Kusocińskiego 
czeka odnawianie. - Będzie 
gruntownie wyremontowa-
ny, więc tymczasowe sie-
dziby będą funkcjonować do 
lipca przyszłego roku - mówi 
Ewa Kłosowska, dyrektor 
wejherowskiego MOPS.  
W lokalu przy 1000-lecia 
Państwa Polskiego 15 znaj-
duje się już administracja 
ośrodka, dział świadczeń 
rodzinnych oraz fundusz 
alimentacyjny. Do pomiesz-
czeń przy Zespole Szkół nr 
3 przenieśli się pracownicy 
socjalni, psycholog, prawnik 
oraz zespół realizujący pro-
jekt „W drodze do pracy” i 
Klub Integracji Społecznej. 

(TM)

Centrum na stałe, 
a MOPS na rok 

Jedna osoba trafi ła do szpi-
tala w wyniku wypadku, do 
którego doszło w ubiegłym 
tygodniu w miejscowości 
Góra, pod Wejherowem. 
Kobieta, która kierowa 
hondą civic, zakręcając w 
drogę leśną nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy prowadzącemu 
forda mondeo, który wła-
śnie wyprzedzał inny sa-

mochód. - Pojazdy zderzyły 
się. Jedna osoba, 29-letnia 
mieszkanka gminy Gnie-
wino została przewieziona 
do szpitala w Wejherowie 
– poinformowała mł. asp. 
Anetta Potrykus, rzecznik 
wejherowskiej policji. - Za 
spowodowanie wypadku 
drogowego grozi do 3 lat 
więzienia.

(TM)

Bo ona chciała 
pierwsza... 

„               
Przeniesie-

nie czołgu, eks-
pozycja sztucz-
nych koni oraz 
budowa kawia-
renki w wejhe-
rowskim parku  
kosztowało bu-
dżet miasta ok. 
1mln 200 tys. zł.”
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Projekt zawetowanej 
uchwały opierał się głów-
nie na inicjatywie prezy-
denta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta, który 
wystąpił o zmianę granic 
Redy. Jednak na wszyst-
kich stałych posiedzeniach, 
komisje jednogłośnie wy-
dały negatywne opinie, 
kierując się dobrem swoje-
go miasta. Oburzenia tym 
faktem na sesji, nie krył 
burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński. 
- Głosując przeciwko tej 
uchwale możemy utracić 
dobrą współpracę z sąsia-
dem, wzrosną też koszty 
na wywóz śmieci i utrzy-
manie drogi – przekonuje 
burmistrz Krzysztof Krze-
miński. – Podjęcie więc tej 
uchwały uznaję za zasad-
ne.
Właścicielem działek, od 

okolic osiedla Fenikow-
skiego do ulicy Chopina 
w Wejherowie, jest Skarb 
Państwa, a ich zarządcą 
Państwowe Gospodarstwo 
Leśne czyli Lasy Państwo-
we Nadleśnictwa Wejhe-
rowo, które wyraziło ak-
ceptację dla proponowanej 
zmiany granic. 
Obszar przeznaczony do 
włączenia w granice ad-
ministracyjne Wejherowa 
miał obejmować główne 
tereny leśne, grunty orne, 
łąki i drogę. Za włączeniem 
spornego obszaru przema-
wiały względy utrzymania 
porządku i czystości na 
tym terenie, podyktowa-
ne wykorzystaniem jego 
przez mieszkańców Wejhe-
rowa w celach rekreacyj-
nych. Również planowana 
jest trasa przebiegu ścież-
ki rowerowej. Ponadto, 

Sporne granice
Burzliwy przebieg miała XXX sesja Rady Miejskiej w Redzie, podczas której radni 
nie zgodzili się na wyłączenie z granic administracyjnych Redy i włączenie w 
granice administracyjne Wejherowa, części obrębu geodezyjnego działek o łącznej 
powierzchni 145,3564 hektarów, w tym 141,75 ha terenu leśnego. 

za inicjatywą prezydenta 
Wejherowa przemawiała 
rozbudowa Osiedla Feni-
kowskiego. 
- To nie prawda, że włącze-
nie naszych terenów przy-
czyni się w znacznym stop-

niu  do poprawy warunków 
życia jego mieszkańców 
– dodają redzcy radni. – 
Wejherowo planuje tam 
nowe inwestycje, które w 
znacznym stopniu zniszczą 

roślinność leśną i faunę.
Przez dwa tygodnie nasza 
redakcja starała się skon-
taktować z Wojciechem 
Kozłowskim, zastępcą 
prezydenta Wejherowa ds. 
inwestycyjnych, aby wyja-
śnić bulwersującą sprawę 
włączenia w granice ad-
ministracyjne Wejherowa 
wskazanego obszaru Redy. 
Wiceprezydent Kozłowski 
nie chciał wypowiadać się 
na ten temat. Kolejny raz 
nasi czytelnicy są igno-
rowani przez prezydenta 
Kozłowskiego. Zapew-
nienia władz Wejherowa, 
że miasto wzbogaci się 
o terytorium jednorod-
ne ze względu na układ 
osadniczy i przestrzenny, 
uwzględniające więzi spo-
łeczne, gospodarcze i kul-
turowe mieszkańców tej 
części oraz zapewniające 

zdolność wykonywania za-
dań  publicznych, w ogóle 
nie przekonały radnych z 
Redy. Gdyż w kuluarach, 
nieofi cjalnie mówiło się 
m.in. o budowie elitarnego 
osiedla mieszkaniowego 
Słoneczne Wzgórze na tym 
terenie.- Wyłączenie z Redy 
działek, zmniejszy wpływy 
do budżetu miasta z tytułu 
podatku od nieruchomości 
o kwotę 3.000 zł na rok – 
mówią radni. - Również 
zmniejszy z tytułu m.in. 
podatku od nieruchomo-
ści leśnych o kwotę 2.664 
zł, na którą podatek leśny 
stanowi 2.126 zł, podatek 
rolny 472 zł i podatek od 
nieruchomości 66zł. 
Za przyjęciem uchwały 
było pięciu radnych, sied-
miu sprzeciwiło się a dwie 
wstrzymały się od głosu. 

(DD)

Na granat trafi li robotnicy 
pracujący w okolicy Ho-
telu Faltom. Znaleziona 
pozostałość po II wojnie 
światowej to 82 milimetro-
wy  granat moździerzowy. 
- Te granaty są szczególnie 
groźne z uwagi na zapal-
niki kontaktowe, które są 
bardzo wrażliwe na ude-
rzenie lub nacisk - zwraca 
uwagę Roman Świrski, 
komendant rumskiej straży 
miejskiej. 
Pracownicy budowy po-
wiadomili o znalezisku 

straż miejską, która z kolei 
przekazała informację sa-
perom. Ci, jako że byli nie-
daleko - bo na gdyńskim 
Oksywiu - przyjechali w 
ciągu półtorej godziny. 
W tym czasie strażnicy za-
grodzili samochodem doj-
ście do granatu i pilnowali, 
żeby nikt się nie zbliżał do 
niego. 
Jeszcze tego samego dnia 
saperzy zabrali bombę na 
poligon, gdzie niewybuch 
zostanie zdetonowany. 

(TM) 

Bomba w Rumi
Następny niewybuch został znaleziony na tere-
nie Rumi. Tym razem na ulicy Grunwaldzkiej.  

Akcja będzie odbywać 
po raz kolejny. Tej soboty 
przedstawiciele wszystkich 
komórek Urzędu Skarbo-
wego będą udzielać infor-
macji na temat wypełniania 
PIT-ów, pomagać w wypeł-
nianiu zeznań za rok 2008 i 
oczywiście wydawać same 
druki. - W najbliższą sobo-

tę będzie również czynny 
punkt kasowy banku - in-
formuje „Express” Walde-
mar Galiński, kierownik 
referatu ogólnego wejhe-
rowskiego US. - Każdy 
podatnik uzyska pomoc nie 
tylko w sprawach zeznań 
podatkowych, ale również 
VAT-u, NIP-u, czy kwestii 

podatkowych związanych 
ze spadkami oraz opłatami 
skarbowymi. Nasi pracow-
nicy będą pomagać przy 
wypełnianiu rubryczki „1 
procent”. 
W razie potrzeby pomoże-
my w wyliczeniach - mamy 
wykaz wszystkich instytu-
cji, które mają prawo ko-

rzystać z „jednego procen-
ta”. Kolejny dzień otwarty 
w wejherowskim Urzędzie 
Skarbowym (ulica Sobie-
skiego 346) odbędzie się 
25. kwietnia, a przez cztery 
ostatnie dni przyjmowania 
zeznań podatkowych urząd 
będzie czynny do godziny 
osiemnastej.              (TM)

Skarbówka zaprasza do siebie
W najbliższą sobotę wejherowski Urząd Skarbowy zaprasza do siebie podatników. Tego dnia orga-
nizowana jest „dzień otwarty”. 

Znosić można rzeczy, które 
nie mieszczą się do śmiet-
ników, ale i zużyty sprzęt 
elektroniczny. Specjalne 
kontenery będą udostęp-
nione w piątek popołudniu 
i będą stać do godziny 15. 
w sobotę. Zakład Usług 
Komunalnych ustawi je na 
skrzyżowaniach ulic Nad-

rzecznej – Derdowskiego 
- Krasińskiego, Broniew-
skiego - Kolejowej, Ko-
tłowskiego - Mostnika, 
Uroczej - Zielnej, Gryfa 
Pomorskiego - Ogrodowej 
oraz Stefczyka - Konop-
nickiej, Asnyka - Tuwima, 
Staromłyńskej - Obroń-
ców Wybrzeża - Ludowej 

i Okrężnej - Ofi ar Piaśnicy 
oraz Sikorskiego - Połu-
dniowej. 
ZUK zaznacza, że sprzęt 
elektroniczny należy zo-
stawiać przy kontenerach, 
a nie wrzucać do środka. 
Z kolei „wystawki” będą 
zbierane tylko w piątek (od 
godz. 15). Kontenery prze-

jadą przez centrum miasta; 
od ulicy św. Jana, w stronę 
ulicy Zachodniej, później 
Inwalidów Wojennych, So-
bieskiego w stronę Strze-
leckiej, 3. maja i Zamko-
wej, a następnie przez Ju-
dyckiego. Zbieranie zakoń-
czy się na Rzeźnickiej. 

(TM) 

W Wejherowie będą zbierać śmieci...
...i to wielkogabarytowe. Zbiórka w Wejherowie odbędzie się w najbliższy weekend. 

„Godzina dla Ziemi” to 
ogólnoświatowa inicja-
tywa, zorganizowana 
przez międzynarodo-
wą organizacje ekolo-
giczną WWF po to, aby 
przeciwstawić się naj-
większemu zagrożeniu 
dla naszej planety czyli 

zmianom klimatu. Na 
całym globie o jednej go-
dzinie wyłączymy światła 
w naszych domach, fi r-
mach i budynkach publicz-
nych. Zgasną iluminacje 
spektakularnych miejsc, 
m.in. Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, Koloseum w 

Rzymie, Opera w Sydney 
czy Most Golden Gate w 
San Francisco. Godzina 
dla Ziemi dookoła świata 
to ponad 930 miast w 80 
krajach. Dokładnie o 20:30 
w sobotę 28 marca br. ak-
cja WWF swoim zasięgiem 
obejmie miliard ludzi w 

ponad tysiącu miast i 25 
strefach czasowych. 
- Tegoroczna akcja ma 
szczególne znaczenie, 
gdyż wyłączenie świateł na 
jedną godzinę przez ludzi 
na całym świecie będzie 
najgłośniejszym apelem do 
polityków o porozumienie 

i podjęcie wspólnych dzia-
łań, aby zatrzymać glo-
balne ocieplenie – mówi 
Anna Piekut, specjalista 
ds. kontaktów z mediami.
Organizacja liczy, że do 
akcji przyłączy się miliard 
ludzi. Dołączmy i my i daj-
my znać światu, że 28 mar-

ca o 20.30 także zgasimy 
światło. W akcję włączają 
się osoby prywatne, fi rmy, 
instytucje, a także władze 
miast m.in. Trójmiasta i 
okolic. W którym polskim 
mieście zgaśnie najwięcej 
świateł? Przekonamy się 
już niebawem.            (DD)

Twoje nastawienie nie jest bez znaczenia - godzina bez prądu o 20.30 dla dobra ziemi

„

Głosując 
przeciwko tej 
uchwale może-
my utracić do-
brą współpracę 
z sąsiadem”

Chwila relaksu dla mu-
zyków w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stop-
nia w Wejherowie ob-
chodzono dzień patrona 
szkoły czyli sławnego 
kompozytora Fryderyka 
Chopina.
Uczniowie uczestniczyli w 
licznych konkursach. W kon-
kursie plastycznym zmagali 
się z tematem dworku Cho-
pina – grupa młodsza i jego 
karykaturą – grupa starsza. 
Laureatami malarstwa zostali 
Alicja Chabierska i Karolina 
Fularczyk. Swoich sił próbo-
wano też w turnieju recyta-
torskim. Tematyka wierszy 
była dowolna. Sporą część 
osób przyciągnęło śpiewanie 
znanych piosenek w rytm 
karaoke. Swoim śpiewem 
zaskoczyła jury jego laureat-
ka Marta Chrapkowska. Nie 
zabrakło również konkursu 
wiedzy muzycznej, w tym o 
samym Fryderyku Chopinie. 
Po zaciętej walce zwyciężyły 
Karolina Rocławska, Anna 
Szymańska i Aleksandra Sło-
wakiewicz. W trakcie rozda-
wania nagród wysłuchano 
krótkiego koncertu. Utwory 
mistrza Chopina wykonali 
uczniowie placówki, Anna 
Baranowska, Aleksandra 
Wysiecka i Jakub Ruth.  
         (DD)

To był dzień
Chopina
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Zdziwienie jest tym więk-
sze, że teren na którym 
dokonywana jest wycinka 
drzew jest miejscem lęgo-
wym dzikiego ptactwa, a 
zwłaszcza kaczek, które tak 
pięknie i naturalnie wzbo-
gacają walory przyrodni-
cze naszego parku. Infor-
mujemy zainteresowanych 
mieszkańców, że w ramach 
Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Wejhero-
wa w latach 2008-2015, ze 
środków unijnych przezna-
czonych jest o około 2 mil 
euro. 
W Parku Miejskim im. 
Aleksandra Majkowskiego, 
na projekt składa się spo-
ra część powyższej kwoty 
m.in. na modernizację par-
ku miejskiego, przebudowę 

ścieżek, obiektów małej 
architektury, wykonanie 
oświetlenia alejek, zago-
spodarowanie terenu wokół 
teatru oraz „pielęgnację zie-
leni” i tak zwane nowe na-
sadzenia. 
Pytamy zainteresowanych 
tą tematyką, czy tak zwana 
„pielęgnacja zieleni” wyko-
nywana obecnie przez ZUK 
w Parku Miejskim w ra-
mach rewitalizacji oznacza 
dosłowną „wycinkę” pięk-
nych, dorodnych, zdrowych 
drzew oraz jak dalej czyta-
my w uzasadnieniu unijne-
go projektu, czy wpłynie 
ona na poprawę wizerunku 
miasta, tworzenie atrakcyj-
nych miejsc przyciągają-
cych mieszkańców i tury-
stów?               (FS)        

Rewitalizacja 
parku miejskiego
Spore zdziwienie wśród mieszkańców nasze-
go miasta wzbudziła  wycinka zdrowych kil-
kudziesięcioletnich okazów drzewostanu w 
Parku Miejskim.
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Jak zwykle, uroczystości 
towarzyszył blask fl eszów, 
gratulacje i oklaski a przede 
wszystkim dobra zabawa. 
Już po raz ósmy kapituła 
konkursu pod przewodnic-
twem doc. dr Henryka Le-
wandowskiego, wyróżniła 
statuetkami najlepszych ga-
stronomów z Pomorza. Ry-
walizację objęli swoim pa-
tronatem wojewoda pomor-
ski Roman Zaborowski oraz 
marszałek województwa 
pomorskiego Jan Kozłow-
ski. Dbające o nasze podnie-
bienia fi rmy rywalizowały 
aż w siedmiu kategoriach. 
Najlepszych wybrali sami 
konsumenci, korzystający 
z usług hotelarsko-gastro-
nomicznych. Głosowali na 
kuponach w całym woje-
wództwie pomorskim. Go-
spodarz plebiscytu trium-
fował w tegorocznej edy-
cji. Gastronomiczne Grand 
Prix Pomorza zdobył Hotel 
Faltom z Rumi – Tomasza 
Falkowskiego. W kategorii 
„hotel SPA” zwyciężył Ho-
tel Niedźwiadek z Wdzydz 
Kiszewskich. Najlepszą re-

Jedz i pij u najlepszych
W hotelu Faltom w Rumi odbyła się wielka gala 
fi nałowa plebiscytu Gastronom Pomorza 2008, 
organizowanego przez Przedsiębiorstwo Imprez 

Artystycznych Impresario z Gdańska. 

stauracją hotelową okazała 
się Villa Palladium z Gdań-
ska. Kawiarnie i cukiernie 
zostały zdominowane przez 
Delicje z Gdyni. W katego-
rii „puby” wygrał pub Ima-
ge z Kartuz, a wśród klubów 
nocnych tryumfował Bar-
bados z Gdyni. Za najlepszą 
restaurację dzienną uznano 
lokal Kania z Przodkowa 
a kategorii „restauracji re-
gionalnej” statuetkę przy-
znano karczmie Krzewi 
Róg z Garcza. Laury wśród  
„barów-pizzerii” przypadły 

barowi Soprano z Chojnic. 
Specjalne wyróżnienie za 
najlepszą restaurację ca-
teringową otrzymał Hotel 
Carina z Tczewa. Zaszczyt-
ny tytuł „Kucharz Roku” 
otrzymał Dawid Biskup z 
Villi Palladium w Gdańsku, 
a managerem roku został 
Marek Kacprzak z Piwnicy 
Rajców w Gdańsku. 
- Nareszcie dostrzegamy 
polską gastronomię i ho-
telarstwo, które swoim po-
ziomem usług dorównuje 
standardom europejskim – 

mówi Henryk Czoska, orga-
nizator plebiscytu. – Widzi-
my jak centrum wojewódz-
twa powoli oddaje palmę 
pierwszeństwa regionowi i 
to cieszy. Zwłaszcza, że dni 
są coraz cieplejsze i zaczyna 
się czas weekendowych wy-
praw na łono natury. Warto 
więc mieć adresy dobrych 
lokali w naszych miejsco-
wościach.
Nagrody zwycięzcom po-
szczególnych kategorii wrę-
czali goście honorowi gali 
m.in. senator RP Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk, 
burmistrz Rumi Elżbie-
ta Rogala-Kończak, wójt 
gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik i Danuta Hojar-
ska. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu Panta Rhei 
i gwiazdy wieczoru Stana 
Tutaj, znanego kabareciarza 
i satyryka. Po części ofi cjal-
nej, zabawę do samego rana 
poprowadził DJ Buli oraz 
gospodarze gali – dzienni-
karka TVP Anna Waśkie-
wicz i aktor Bogdan Szcze-
pański. 

(DD)

REKLAMA

Z opracowanego w ostatnich 
dniach sprawozdania z dzia-
łalności tego stowarzyszenia 
wynika, w jak wiele projek-
tów jego członkowie byli za-
angażowani, zawsze starając 
się współpracować z innymi 
stowarzyszeniami turystycz-
nymi i jednostkami samorzą-

du. W 2008 roku stowarzy-
szenie uczestniczyło m.in. w 
realizacji projektu „Crossbalt 
– Rewitalizacja zabytków i 
promocja transgranicznych 
szlaków turystyki kulturo-
wej obszaru Południowego 
Bałtyku”. Dopłaciło do wy-
dawnictwa „Dziedzictwo 

Z poświęceniem dla promocji naszego regionu
Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska” jest prężnie działającą organizacją, aktywnie za-
angażowaną w promocję regionu poprzez obecność na targach turystycznych w kraju i zagranicą 
oraz współfi nansowanie publikacji i gadżetów turystycznych.

kulturowe Północnych Ka-
szub” oraz zakupiło mapy 
do tej publikacji. Ponadto w 
minionym roku brało udział 
w pięciu imprezach targo-
wych:  Targi Turystyczne 
GLOB 2008 w Katowicach,  
Krakowski Salon Turystycz-
ny,  XIII edycja Targów 
Turystyki i Wypoczynku 
LATO 2008 w Warszawie, 
Gdańskie Targi Turystyczne, 
Tour Salon Poznań. W 2008 
roku Stowarzyszenie wzię-
ło udział również w dwóch 
przedsięwzięciach promują-
cych region kaszubski pod 
względem kulturowym i 
turystycznym. Pierwszym 

był „Najazd Kaszubów na 
Warszawę”. Druga impreza 
to X. Zjazd Kaszubów orga-
nizowany przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie.
- Był to pozytywny rok dla 
powiatowej turystyki - po-
twierdził Prezes Radosław 
Kamiński, czego dowodem 
są niezłe wyniki badań nt. 
popularności m.in. szlaku 
dworów i pałaców Północ-
nych Kaszub. Działania te 
zwłaszcza w zakresie rozwo-
ju produktów turystycznych 
będą kontynuowane przy 
współpracy z Pomorską Re-
gionalną Organizacją Tury-
styczną.                         (ŁB)

Stoisko „Ziemi Wejherowskiej” na targach turystycznych.
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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

Dodatek pielęgnacyjny jest wy-
płacany osobie, która pobiera 
emeryturę lub rentę i dodatko-
wo została uznana za całkowi-
cie niezdolną do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji albo 
ukończyła 75 lat życia. Całkowi-
tą niezdolność do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji stwier-
dza lekarz-orzecznik ZUS lub 
komisja lekarska ZUS. Jak sama 
nazwa wskazuje dodatek pielę-
gnacyjny jest dodatkiem do eme-
rytury i renty, wypłaca ją organ 
rentowy (Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Wojskowe Biuro 
Emerytalne, Biuro Emerytalne 
MSWiA) razem z emeryturą lub 
rentą. Obecnie dodatek wynosi 
163,15 zł miesięcznie i jest walo-
ryzowany razem z emeryturami i 
rentami.
Natomiast zasiłek pielęgnacyjny 
przysługuje: 1) niepełnospraw-
nemu dziecku (do 16 roku życia), 
2) osobie niepełnosprawnej, któ-
ra ukończyła 16 lat i ma orzeczo-
ną niepełnosprawność w stopniu 
znacznym, 3) osobie niepełno-

DODATKI I ZASIŁKI 
PIELĘGNACYJNE
Kilka osób zwracało się do 
mnie w sprawie zróżnico-
wanej wysokości zasiłków i 
dodatków pielęgnacyjnych. 
Większości z nich nie roz-
różniała tych dwóch świad-
czeń, co było powodem 
nieporozumień. Dodatek 
pielęgnacyjny i zasiłek pie-
lęgnacyjny to dwa odrębne 
świadczenia, przyznawane i 
wypłacane przez inne insty-
tucje i uzależnione od nieco 
innych okoliczności.

sprawnej, która ukończyła 16 lat i 
ma orzeczoną niepełnosprawność 
w stopniu umiarkowanym, pod 
warunkiem że niepełnospraw-
ność (bez względu na jej stopień) 
powstała w wieku do ukończenia 
21 roku życia, 4) osobie, która 
ukończyła 75 lat życia (bez żad-
nych innych warunków). Niepeł-
nosprawność musi być stwier-
dzona przez powiatowy zespół 
ds. orzekania o niepełnosprawno-
ści. Zasiłek pielęgnacyjny wyno-
si obecnie 153 zł, wypłacany jest 
przez ośrodek pomocy społecznej 
na wniosek uprawnionego.
Wysokość zasiłku pielęgnacyj-
nego jest waloryzowana (weryfi -
kowana) co 3 lata, tak samo jak 
zasiłków rodzinnych (ostatnia 
była w lipcu 2006 r.). Zasiłek 
pielęgnacyjny nie przysługuje 
osobie uprawnionej do dodatku 
pielęgnacyjnego, ten drugi jest z 
resztą wyższy. Przepisy nie prze-
widują wyrównania dodatków i 
zasiłków pielęgnacyjnych, każdy 
z nich podwyższany jest na in-
nych zasadach.

Radosław Skwarło
Radca prawny

Słowo o książce wygłosił, zwią-
zany od lat z ziemią kaszubską, 
redaktor Stanisław Janke. Ucznio-
wie gimnazjum przygotowali na 
tą okoliczność część artystyczną, 
chór szkolny prowadzony przez 
Zofi ę Meyer,  zaakcentował w 
muzycznym uroczystym wy-
stępie, niepowtarzalną wartość 
tradycji rodzimego słowa, które 
„jak chlëbk mùszi pôchnąc polem 
domôcą chëczą” oraz powinno 
„miec w sobie zôrno rodny zemi”. 
„Ziemia Luzińska” została wzbo-
gacona  nową historyczną fakto-
grafi ą oraz bardziej wyrazistymi 
oraz liczniejszymi zdjęciami, jest 
zatem zmodyfi kowaną, bardziej 
rozszerzoną edycją od „spisane-
go” przez tegoż samego autora i 
wydanego w 2004 roku „Bede-
kiera Luzińskiego”. W „Ziemi 
Luzińskiej” zostały zgromadzone 
oraz zilustrowane archiwalne i 
współczesne „małe lokalne hi-
storie” z rodzinnych zbiorów, a 
także z różnorodnych lokalnych 

źródeł mieszkańców tej ziemi. W 
książce można dotrzeć do wręcz 
bardzo osobistych, rodzinnych 
dziejów oraz do mało znanych 
historycznych faktów. Z nowej 
książki dowiemy się np. kto „w 
imieniu mieszkańców powitał 
9 lutego 1920 roku, na rynku, 
przy wtórze orkiestry i wiwatów, 
wkraczające wojsko polskie”, 
lub kim był „członek Komisji 
Granicznej, wytaczającej granicę 
na odcinku od Tępcza do jeziora 
Żarnowieckiego”. Autor książki 
Zbigniew Klotzke ma nadzieję, 
że„ Ziemia Luzińska” będzie, nie 
tylko dla najmłodszego pokole-
nia, poznawczym, kształcącym i 
wychowawczym przewodnikiem 
po Gminie Luzino. Gratulujemy 
autorowi, dziękując zarazem za 
kolejne udokumentowane przy-
bliżenie po przez słowo i foto-
grafi ę, zwykłych ludzkich losów, 
burzliwej lokalnej historii, niepo-
wtarzalnego piękna oraz tradycji 
ziemi kaszubskiej.    (FS)

Nowa książka o Luzinie
Społeczność Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomor-
skich w Luzinie z inicjatywy dyrektora szkoły Kazimierza 
Bistronia, Bartosza Aleksandrowskiego i Genowefy Ka-
sprzak, zorganizowała promocję książki autorstwa Zbignie-
wa Klotzke pt. „Ziemia Luzińska”. 

Najważniejszym tematem na 
szczycie było bezpieczeństwo 
energetyczne Europy I tu 
rzeczywiście mamy powód do 
satysfakcji, bo nasz główny 
postulat, by UE wyłożyła z 
własnego budżetu środki na 
realizację tych inwestycji 
energetycznych, które mogą 
zmniejszyć zależność państw UE, 
w tym Polski od dostaw z Rosji 
został zrealizowany. Na ten cel 
Unia zobowiązała się przeznaczyć 
kwotę 4 mld euro. Dzięki temu 
realny staje się niezwykle ważny, 
także dla nas, projekt budowy 
gazociągu Nabucco, który ma 
dostarczać do Europy gaz z 
Morza Kaspijskiego. My z wyżej 
wymienionej kwoty dostaniemy 
330 mln euro. Przeznaczymy 
je m.in. na budowę terminalu 
gazowego w Świnoujściu oraz 
modernizację elektrowni w 
Bełchatowie. Drugim postulatem, 
który udało się nam w Brukseli 
przeforsować (przy pomocy 
Szwecji) jest projekt Partnerstwa 
Wschodniego. Za tą nazwą kryje 
się program pomocy wschodnim 
sąsiadom UE, w tym między 
innymi Ukrainie i Białorusi, 
co jak wiadomo jest jednym 
z priorytetów naszej polityki 
zagranicznej. Na ten cel UE 

przeznaczy do 2013 roku 600 mln 
euro. Na szczycie nie zabrakło 
także, bo zabraknąć nie mogło, 
tematu numer jeden na świecie, 
czyli walki z kryzysem. Tu 
także przyjęto satysfakcjonujące 
nas rozwiązania, ale omówię 
je przy innej okazji. W tym 
felietonie ograniczę się tylko 
do stwierdzenia, że w UE, 
także dzięki wysiłkom naszej 
dyplomacji, odradza się duch 
solidarności europejskiej. To musi 
budzić optymizm i nadzieję.
Nie jestem jedynym polskim 
politykiem, który uważa, że 
relacje między prezydentem 
Kaczyńskim a premierem 
Tuskiem układałyby się inaczej 
(lepiej), gdyby prezydentowi 
nie mieszał w głowie jego brat 
Jarosław. Niestety pan prezydent 
bardzo często (zbyt często) 
ulega niemądrym podszeptom 
swojego brata. Przykładów 
mógłbym podać wiele. Szkoda, 
bo tracą na tym wszyscy - rząd, 
bo przy wetującym bez przerwy 
prezydencie  nie może rozwinąć 
skrzydeł, pan prezydent, bo 
jego bezwolne posłuszeństwo 
bratu nie wychodzi mu na 
dobre (vide spadające sondaże), 
prezes Kaczyński, bo utrwala 
o sobie opinię małostkowego, 

A JEDNAK MOŻNA RAZEM
Tym razem gorszących przepychanek nie było. Pre-
mier z Prezydentem na unijny szczyt do Brukseli pole-
cieli jednym samolotem i co ważne mówili tam jednym 
głosem (no, prawie jednym). Zostali za to nagrodzeni. 
Polska uzyskała dokładnie to, o co zabiegała. Potwier-
dzili to zgodnie na zwołanej na gorąco wspólnej kon-
ferencji prasowej pan prezydent i pan premier. 

kłótliwego i zawistnego polityka, 
a przede wszystkim Polska, bo 
modernizujemy się i rozwijamy 
wolniej niż moglibyśmy. Tylko 
do kogo ja to mówię? Przecież 
prezes Kaczyński swojej strategii 
politycznej i tak nie zmieni. 
Priorytetem dla niego jest przede 
wszystkim dobro jego partii i 
sukces w kolejnych wyborach. 
To zaś (jego zdaniem) wymusza 
ciągłe podkreślanie, a nawet 
wyostrzanie różnić dzielących 
PiS i PO oraz eskalację wojny 
z rządem.  O ile pan prezydent 
będąc jeszcze w Brukseli uznał 
zakończony szczyt za sukces 
Polski, to jego brat tu w kraju 
obwieścił, że byliśmy świadkami 
„wielkiej porażki polskiej polityki 
zagranicznej, wielkiej porażki 
rządu Donalda Tuska i osobiście 
Donalda Tuska”. Który z braci 
Kaczyńskich ma rację?
                                                                                                     

Jerzy Budnik
                                                                                                  

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl



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

7redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 27 marca 2009 POWIAT  SPOŁECZEŃSTWO

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

1. działając na podstawie art. 28, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 
z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. 
poz. 1071 z późn. zm./ 

z a w i a d a m i a,

że w dniu 19.03.2009r., na wniosek z dnia. 16.01.2009r. Gminy Miasta 
Rumi, została wydana decyzja nr AB6-X-7351/21/09 o zatwierdzeniu pro-
jektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

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

2. działając na podstawie art. 61 § 1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. 
poz. 1071 z późn. zm./ 
 

z a w i a d a m i a,

 że w dniu 26.02.2009r.  na wniosek  Gminy Miasta Rumi, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie  zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę:

ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, oświetlenia, małej architektury  i ele-
mentów urządzenia terenu wzdłuż zagórskiej strugi na odcinku od tune-
lu PKP do ulicy Dąbrowskiego  na działkach nr 402/1, 403/5,  403/19, 
1009, 1023, 1027/2, 997/3, 974/2, 975, 1087, 1032/10, 972/1 obr. 18 
w Rumi. 

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie  art. 24, ust. 3  ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
/tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./, 

z a w i a d a m i a,

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

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

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

- Pan jest po dwóch napa-
dach i dalej jeździ. Nie boi 
się pan? 
- Czego? Że będzie trzeci? 
Lepiej niech nikt nie próbuje 
tego trzeciego. 
- A co się stało z tamtymi 
dwoma?
- Jeden siedział dziesięć lat, 
dla drugiego adwokat doma-
gał się zawiasów. Ostatecz-
nie siedział 8 miesięcy do 
rozprawy. 

Andrzej jeździ od wielu lat. 
Jest na emeryturze, ale cały 
czas można go spotkać na 
postoju. 
- Słyszałem o tym czło-
wieku - przyznaje Bogdan 
Czaplewski, szef Taxi Plus. 
Sam jeździ na taksówce od 
13 lat. Pracuje w nocy. Na 
Wejherowo nie narzeka: - To 
miasto jest raczej spokojne, 
mało rozrywkowe, a do tego 
sklepy nocne pozamykali. 
Ale trzeba być czujnym, 
mieć oczy otwarte, trochę 
być psychologiem. 

- Wozi pan coś ze sobą?
- Mam gaz.  
- A jak klient jest niewyraź-

ny? 
- To sadzam go do przodu. 
Ja się teraz nie piernicze. Jak 
coś to płaci z góry - jak nie, 
to nie jadę i koniec. Nie po-
doba się to cześć... 

- Coś się wozi, coś musi być 
- mówi bardziej tajemniczo 
Maciej, ale nie zdradza co 
ma przy sobie. Jest znacznie 
młodszy od Andrzeja. Na 
taksówkach jeździ od dwóch 
lat. Do fi ligranowych nie na-
leży. Ćwiczy kickboxing. Do 
ryzyka podchodzi spokojnie: 
- Nie boję się konfrontacji. 
Co ma być to będzie... jak 
coś będzie miało się stać to 
może to być wszędzie. Mia-
łem taki kurs za Wejherowo, 
że pasażer powiedział, żeby 
zakręcić w las i tak 4 kilo-
metry jechaliśmy. 
Zdarza się, że klient jest 
pokiereszowany to się od 
razu mówi, żeby pokazał 
pieniądze. Jak nie chce to 
się odmawia kursu. Bywają 
i tacy, co nie chcą zapłacić, 
np. pijani („a co mi zrobisz 
jak nie zapłacę?”). No i co 
można zrobić? Wszystko 
zależy od tego, jak rozwinie 

się sytuacja; można podejść 
łagodnie albo ostro.  
- Pijany to nie problem, 
byleby miał pieniądze i nie 
zarzygał samochodu. Naj-
gorsze są naćpane małolaty 
- mówi inny kierowca. Za 
kierownicą kilkanaście lat 
stażu. Nie chce wprost przy-
znać, co ze sobą wozi, ale 
„coś ma”. 
- Kiedyś były elektryczne 
maty, które kładło się na 
siedzeniu pasażera - przy-
pomina sobie Bogdan Cza-
pelwski. - Kierowca miał 
przy nodze przycisk, którym 
mógł ją uruchomić, ale to nie 
zdało egzaminu. Pomysł był 
dobry, ale wykonanie słabe 
i awaryjne. Przećwiczyli-
śmy je na sobie - nie szło 
usiedzieć. W każdym razie 
klient, który chciałby coś 
zrobić, mógł po włączeniu 
maty polecieć przez okno. 
W Taxi Plus Wejherowo lata 
temu miał miejsce napad. 
Szef fi rmy pamięta go do 
teraz: 
- Było dwóch pasażerów. 
Najpierw pojechali na 
ogródki w Rumi. Wysiedli 
na chwile z taksówki i gdzieś 

NIE BOJĘ SIĘ KONFRONTACJI 
„Najlepszą obroną jest ucieczka. Trzeba ratować życie, a nie zgrywać Jamesa Bonda”

Napady zdarzają się rzadko, ale to wystarcza, żeby każdy taksówkarz w jakiś sposób się asekurował. Bo 
klient może sobie zamówić taki kurs, że trzeba będzie jechać kilka kilometrów przez las. I co wtedy?  

poszli. Wsiadając zaatakowa-
li kierowcę. To był zaplano-
wany napad. Jeden przesiadł 
się do tyłu z kierowcą, żeby 
go pilnować. Drugi wsiadł za 
kierownicę. Pojechali dalej. 
Żeby nie było łączności radio 
wylądowało za oknem. Kie-
rowcy nic się nie stało - cho-
dziło o pieniądze. 
Sprawców później złapali. 
Ten kierowca przestał potem 
jeździć, ale to było już znacz-
nie później. 
W Trójmieście mają dużo 
gorzej. W Wejherowie wiele 
osób się zna.  

Wejherowska korporacja tak-
sówkarzy jest o tyle zabez-
pieczona, że kupiła specjalny 
program komputerowy, który 
zapamiętuje klientów. Jeśli 
ta sama osoba zadzwoni po 
raz kolejny na monitorze wy-
świetlają się adresy, z których 
wcześniej zamawiał taxi. 
- Jest to sposób na to, że od-
szukać klienta, ale na szczę-
ście nie było takiej potrzeby, 
poza tym jednym przypad-
kiem w Rumi – mówi Bogdan 
Czaplewski. - W razie potrze-
by mamy łączność radiową, 
kierowca może więc krzyk-
nąć szybko przez radio, żeby 
gdzieś przyjechać. Gorzej 
mają kierowcy niezrzesze-
ni... Według mnie najlepszą 
ochroną jest ucieczka. Trzeba 
ratować życie, a nie zgrywać 
Jamesa Bonda. Ale różni kie-
rowcy różnie się asekurują; 
jeden wozi gaz, inny pałkę. 
Zawsze trzeba obserwować 
klientów, jak wsiadają do sa-
mochodu.  

Tomasz Modzelewski
t.modzelewski@expresspowiatu.pl 

- Nieprawdziwe alarmy mo-
żemy podzielić na te złośli-
we i te wykonane w dobrej 
wierze - tłumaczy st. kpt. 
Stanisław Baranowski z wej-
herowskiej PSP. - O ile zło-
śliwych na przestrzeni roku 
jest raptem około 30., to tych 
wykonanych w dobrej wierze 
ze dwa razy więcej. Fałszywe 
zgłoszenia są po prostu nie-
przyjemne, bo zabierają nam 
czas. Te drugie wskazują, że 
ludzie są czujni i zwracają 
nam na coś uwagę .  
- Zdarza się, że ktoś zadzwo-
ni na numer 112, żeby spraw-
dzić, czy działa, ale w ten 
sposób może zablokować li-
nię osobie, która właśnie po-
trzebuje pomocy - dodaje mł. 
asp. Anetta Potrykus, rzecz-
nik wejherowskiej policji.  
Jest jeden wspólny mianow-
nik dla straży pożarnej i po-
licji: obie służby dokładnie 

wiedzą, kiedy w szkołach są 
przerwy. 
- Mamy wykaz automatów 
w szkołach, więc jeśli ktoś 
dzwoni z takiego automatu to 
wiemy o tym - mówi jeden z 
policjantów z wejherowskiej 
komendy. Ale funkcjonariusz 
spotkał się i ze śmieszniej-
szymi sytuacjami: 
- Czasem rodzice dają dzie-
ciom komórki do zabawy, a 
telefony są tak skonstruowa-
ne, że mimo blokady klawia-
tury można wykręcić numery 
ratownicze. I taka pociecha 
bawi się przyciskami, a to 
kończy się tym, że my - 
chcąc nie chcąc - słyszymy 
w tle dyskusje rodziców. 
Jeśli ktoś jest już na prawdę 
złośliwy to po namierze-
niu numeru, a potem osoby 
wniosek o ukaranie jest kie-
rowany do wejherowskiego 
sądu. 

- Czasami słuchawka jest 
odkładana od razu, gdy tyl-
ko osoba dzwoniąca usłyszy 
„straż pożarna”. Większość 
złośliwych telefonów jest 
wychwytywana - mówi st. 
kpt. Baranowski. - Jeśli np. 
dyspozytor potwierdza, skąd 
ktoś dzwoni, a wtedy ta oso-
ba rozłącza się to już wiemy, 
że to żart. 
Ale co zrobić, gdy na policję 
dzwoni kobieta krzycząc, że 
potrzebuje pomocy, bo bije 
ją mąż. Gdy radiowóz na sy-
gnale dociera już na miejsce 
okazuje się, że małżeństwo 
wcześniej piło razem i teraz 
żona chce, żeby zabrać męża 
do wytrzeźwienia, a sama 
jest równie agresywna? 
- Oczekują, że policja roz-
wiąże ich problemy - przy-
znaje jeden z policjantów. 
Albo gdy zadzwoni miesz-
kaniec powiedzieć, że... nie 

ma prądu i proszę coś z tym 
zrobić. 
W straży pożarnej bywa i 
tak, że po pierwszym telefo-
nie dzwoni następna osoba i 
potwierdza, że jakieś zdarze-
nie miało miejsce, a gdy stra-
żacy dojeżdżają na miejsce, 
okazuje się, że nic nie ma. 
Jest to po prostu zgłoszenie 
wykonane w dobrej wierze. 
W razie potrzeby w każdej 
służbie mundurowej roz-
mowy przechodzące przez 
numer alarmowy są nagry-
wane. 
A co zrobić, gdy na policję 
zadzwoniła matka, która 
poinformowała, że jej cór-
ka płacze, bo kot wszedł na 
drzewo i nie chce zejść? 
I proszę przyjechać i go 
zdjąć! Jak długo tłumaczyć, 
że policja nie jest od tego i 
jest to blokowanie linii? 
       TM

Ktoś mi wszedł do łóżka...
- Mój kot siedzi na drzewie i córka płacze. Niech przyjedzie patrol i go zdejmie - to jedno z „ciekawszych” we-
zwań, które odbierają policjanci na wejherowskiej komendzie. Poza nauczycielami to policja i straż pożarna wie 
najlepiej, kiedy w szkołach są przerwy między lekcjami, bo właśnie wtedy rozdzwaniają się telefony... 
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U W A G A!!! Kandydaci na 
kierowców kat. „C” i kierowcy kat. „D”

B
iu

ro
 S

O
T-

A
S

ul
. P

uc
ka

 1
2,

 II
 p

ię
tro

, p
ok

ój
 1

7
84

-2
00

 W
ej

he
ro

w
o

bi
ur

o 
cz

yn
ne

: p
n.

-p
t. 

od
 0

9.
00

 d
o 

16
.0

0

Te
l./

Fa
x 

05
8 

67
2 

10
 9

8
Te

l.k
om

. 0
 6

01
 6

25
 0

10
Te

l.k
om

. 0
 6

08
 7

55
 0

10

e-
m

ai
l: 

ev
ita

_@
po

cz
ta

.o
ne

t.p
l

e-
m

ai
l: 

m
ar

ze
na

so
ta

s@
w

p.
pl

Kierowcy, którzy prawo jaz-
dy odbiorą po 10 września 
2009 będą musieli ukoń-
czyć kwalifi kację wstępną 
w ilości 280 godzin (obec-
nie kurs dokształcający w 
ilości 35 godzin). Różnica 
w kosztach jest ogromna, 
ponad 9.000 złotych, jak 
również w czasie. Nowy 
kurs będzie trwał od 3 do 4 
miesięcy. Spotkało to  już 
kierowców kat. „D”, któ-
rzy prawo jazdy odebrali po 
10.09.2008r. Czasu jest co-

raz mniej, aby zdążyć przed 
tą magiczną datą kurs nale-
żałoby rozpocząć najpóź-
niej, w pierwszych dniach 
czerwca bieżącego roku. Co 
z tymi co nie zdążą? Ośro-
dek Nasz jest jednym z 
czterech w województwie 
pomorskim, który uzyskał 
uprawnienia do szkolenia  
kierowców zawodowych 
według nowych przepi-
sów. Natomiast kierowcy 
autobusów,  którzy obecnie 
wykonują  ten zawód  i uzy-
skali prawo jazdy kat. „D” 

przed 31.12.1980r.
muszą  ukończyć 
szkolenie okresowe i 
uzyskać wpis do pra-
wa jazdy. Obowiązku 

tego musimy doko-
nać do 10.09.2009r.
Kierowcy, którzy nie 
ukończą szkolenia w 

wyznaczonym terminie nie 
będą mogli dalej wykony-
wać swojego zawodu. Jest 
to ważna informacja nie tyl-
ko dla samych kierowców 
jak również dla przedsię-
biorców, którzy zatrudniają 
takich pracowników. 
Więcej informacji uzyska-
cie Państwo na naszych 
stronach internetowych lub 
w biurze obsługi klienta.

Mariusz Markowski 
Instruktor OSK SOT-AS

Osoby, które chciałyby  w najbliższej przyszłości wykonywać zawód 
kierowcy samochodem ciężarowym i nie ponieść za wysokich kosz-
tów muszą się pośpieszyć.

REKLAMA

W czasie homilii kazno-
dzieja postawił retoryczne 
pytanie – Czy św. Józef, w 
owym czasie, osobiście jako 
rzemieślnik doświadczał 
bezrobocia? A także próbo-
wał odpowiedzieć w czasie 
homilii, co by nam powie-
dział dzisiaj św. Józef, w 
tej konkretnej sytuacji, gdy 
wokół nas, piętrzy się coraz 

więcej trudności, codzien-
nych kłopotów i niepewno-
ści z powodu braku pracy 
oraz środków do godnego 
życia? Odpowiadając, na te 
trudne pytania, kaznodzie-
ja w homilii przypomniał 
wiernym, że św. Józef jest 
także patronem całego Ko-
ścioła powszechnego, a 
nade wszystko chrześcijań-

skich rodzin. Dlatego w tym 
trudnym czasie, nie tylko 
dla rodzimego rzemiosła, 
winniśmy powierzyć cał-
kowicie nas samych oraz 
nasze rodziny Jezusowi, by 
godnie i solidarnie trwać w 
swoim zawodowym powo-
łaniu, po to, by dzielić się 
owocami naszej solidnej i 
uczciwej pracy z najbardziej 

potrzebującymi. Uroczysto-
ści w Kolegiacie uświetniła 
orkiestra dęta oraz męski 
chór Harmonia. Po uroczy-
stościach w rytmie orkiestry 
dętej, brać rzemieślnicza, 
wraz z zaproszonymi gość-
mi, udała się do wybranego 
lokalu na poczęstunek i dal-
sze świętowanie.      
                                     (FS)

ŚWIĘTO RZEMIEŚLNIKÓW
W wejherowskiej Kolegiacie z inicjatywy Starszego Cechu Brunona Gajewskiego, w dniu patronalne-
go święta braci rzemieślniczej z udziałem pocztów sztandarowych Cechów Rzemiosł Ziemi Gdańskiej, 
przedstawicieli władz państwowych, samorządowych min. Marszałka Województwa Pomorskiego Jana 
Kozłowskiego oraz zaproszonych gości i reprezentacji młodzieży szkolnej, uroczystej Mszy Świętej prze-
wodniczył ks. Prałat Tadeusz Reszka.

W uroczystościach patronalnych rzemieślników wzięły udział 
liczne poczty sztandarowe. Fo
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Wystawę otwarto w ramach 
cyklu Pasje i hobby twórcze 
mieszkańców naszego re-
gionu, w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Jak 
można było się spodziewać, 
na wernisażu zagościła 
rzesza zwiedzających, aby 
podziwiać dzieła sztuki, w 
głównej mierze o tematyce 
morskiej. Wykonane różny-
mi technikami m.in. akwa-
relą, temperą i gwaszem. 
- Nasz dzisiejszy bohater jest 
marynistą, ale maluje rów-
nież pejzaże i motywy miej-
skie – mówi Janina Borch-
mann, dyrektor biblioteki. 
Tadeusz Podgórski jako 
mieszkaniec Wejherowa, 

pełniąc służbę w Marynarce 
Wojennej zafascynował się 
morzem, czemu daje wyraz 
w swych obrazach. Prace 
artysty są prezentowane na 
licznych wystawach indy-
widualnych i zbiorowych. 
Aktywnie uczestniczy też 
w aukcjach charytatywnych 
na rzecz dzieci. Obrazy ma-
larza znajdują w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagra-
nicą. - Staram się przenieść 
na płótno piękno jezior 
kaszubskich, kapliczek i 
morza. Malowanie jest dla 
mnie odskocznią od stre-
sów na emeryturze.
Na spotkaniu nie zabrakło 
członków Klubu Plastyków 

Malarskie klimaty Tadeusza Podgórskiego
W Bolszewie odbył się wernisaż Tadeusza Podgórskiego, znanego w naszym powiecie artysty i ma-
larza, który na swoim koncie ma setki, jak nie tysiące obrazów. 

przy ZK-P w Wejherowie i 
Stowarzyszenia Marynistów 
Polskich oraz Oksywskiego 
Klubu Plastyków Horyzont 
a także artystów z kół pa-
sji twórczych, nauczycieli 
i miłośników malarstwa. 

Miłym zaskoczeniem dla 
wszystkich było losowanie 
6 kopii obrazów pana Ta-
deusza, które ofi arował sam 
artysta. Wystawę można 
oglądać do 7 kwietnia br. w 
galerii biblioteki.       (DD)
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Na wybór szkoły uczniom 
zostało już niewiele cza-
su. Gimnazjum nr 1 w Re-
dzie zorganizowało więc 
- wspólnie z wejherowskim 
Starostwem Powiatowym 
- giełdę szkół. W auli pla-
cówki różne szkoły ponad-
gimnazjalne miały swoje 
stoliki. Przyjechało dzie-
więć zespołów szkół oraz 
liceum salezjańskie. Wszy-
scy zainteresowani mogli 
dowiedzieć się, jakie profi le 
nauczania proponuja, czy 
też za co można otrzymać 
punkty w procesie rekruta-
cji.  W odbywającej się po 
raz kolejny giełdzie szkół 
uczestniczyli gimnazjaliści z 
trzecich klas.             (TM) 

Szkoły na giełdzie w Redzie
Z Redy, Rumi, Wejherowa, a nawet Szemud i Trój-
miasta. Do redzkiego gimnazjum zjechało w mi-
niony poniedziałek dziesięć szkół. Reklamowały 
się i zachęcały uczniów do wstąpienia we wrze-
śniu w swoje progi. 

W trybie dziennym, poten-
cjalni słuchacze mają możli-
wość podjęcia nauki w zawo-
dach: terapeuty zajęciowego 
oraz technika masażysty. Na-
tomiast w trybie zaocznym, 
popularny w Wejherowie 
medyk, oferuje możliwość 
bezpłatnej nauki w zawo-
dach: opiekuna w domu po-
mocy społecznej, opiekuna 
medycznego, opiekunki śro-
dowiskowej oraz asystenta 

osoby niepełnosprawnej. Ab-
solwenci otrzymują dyplom 
w języku polskim i angiel-
skim uznawanym w Polsce 
i krajach UE. Zapytaliśmy 
samych słuchaczy przygo-
towujących się do zawodu 
opiekuna medycznego o 
motywacje ich wyboru. – W 
zawodzie opiekuna medycz-
nego, mówi słuchaczka me-
dyka Iwona Gdaniec, będę 
miała nieustanny kontakt z 

pacjentem. W zakresie prac 
pielęgnacyjnych w dużej 
mierze na oddziałach lecz-
niczych uzupełniamy pracę 
pielęgniarek. – Bardzo ocze-
kiwany przez pacjentów, jest 
nasz bezpośredni kontakt z 
chorym, dodaje słuchaczka 
Anna Bączkowska. W kolej-
nej pracowni, pod bacznym 
okiem nauczyciela zawodu 
Danuty Wojtas, zastaliśmy 
słuchaczki przygotowujące 

się do zawodu opiekunki śro-
dowiskowej w czasie prak-
tycznego przygotowywania 
posiłków dla podopiecznych 
z ściśle określoną dietą. Zaś 
w pracowni masażu, pod 
opieką nauczyciela zawodu 
Beaty Pałuckiej, słuchacze 
zaprezentowali odwiedzają-
cym tego dnia szkołę, róż-
norodne techniki masażu 
leczniczego. Na plakacie 
promującym szkołę napisa-

BEZPŁATNE OFERTY KSZTAŁCENIA W MEDYKU

W klasyfi kacji miejskiej, 
wśród klas I-III zwycięży-
ła Natalia Mieczkowska z 
SP 10 i klas IV-VI wygrała 
Agnieszka Gliszczyńska z 
SP 6. Najlepsza z gimna-
zjum okazała się Adriana 
Kozłowska z PZPOW. Naj-
lepiej zaśpiewały poezję 
Ewelina Machalewska z 
Gimnazjum nr 1 i Klaudia 
Groth z SP 10. 
W etapie rejonowym, 
wśród klas I-III laureatka-
mi zostali ex aequo Natalia 
Mieczkowska z SP 10 w 
Rumi i Karol Majchrzak 

z SP 1 w Redzie. Miejsce 
drugie zajął Mikołaj Wsza-
łek z SP w Krokowej i trze-
cie Aleksandra Panek z SP 
10 w Rumi. Wśród klas 
IV-VI zwyciężyła Agniesz-
ka Gliszczyńska z SP 6 w 
Rumi. Drugie miejsce ex 
aequo zajęli Anna Sma-
rzyńska z SP w Połchowie 
i Piotr Radomski z Redy. 
Trzecie miejsce zdobyły 
Martyna Lademann z SP 
5 w Redzie i Klaudia Kor-
nacka z SP 10 w Rumi. 
Niepokonanymi mistrzami 
z gimnazjum okazali się 

Sławina Breza z Gim. nr1 
w Redzie i Jan Jabłoński 
z ZS w Żelistrzewie. Jury 
nagrodziło też Ewelinę 
Machalewską z Gim. nr1 w 
Rumi za poezję śpiewaną. 
Drugie miejsce zajęła Klau-
dia Groth z SP 10 w Rumi 
i trzecie ex aequo Szymon 
Klawikowski z Gim. nr 1 w 
Redzie i Maria Piotrowska 
z Gim. w Krokowej. 
Wszyscy laureaci zapre-
zentują się w konkursie na 
szczeblu wojewódzkim w 
Sopocie.

(DD)

Recytacja coraz popularniejsza
W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się konkurs recytatorski poezji 
polskiej o zasięgu rejonowym. Chęć wygłoszenia utworów literackich w sposób 
artystyczny zadeklarowało sporo uczniów z Rumi, Redy i powiatu puckiego. 
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Słuchacze medyka (od lewej) Iwona Gdaniec, Anna Bączkowska, Ma-
rzena Cirocka oraz Romuald Łuczyk w czasie zajęć szkolnych. 

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie, udostępnił w ra-
mach tzw. „drzwi otwartych”, zainteresowanej młodzieży i dorosłym, możliwość dalszego bezpłatne-
go kształcenia oraz rozwój dotychczasowych kwalifi kacji zawodowych. 

no „Idź z dobrym zawodem 
przez życie”. Z taką dewizą, 
zapraszają do wejherowskie-

go medyka, nauczyciele tej 
szkoły z dyrektorką Eweliną 
Lulińską-Kuklik.           (FS)

Uczestnicy Turnieju Jed-
nego Wiersza pt. „Czas na-
świetlania”  prezentowali 
po jednym własnym wier-
szu, które oceniało jury pod 
przewodnictwem Doroty 
Ryst, uznanej warszawskiej 
poetki. W skład jury wszedł 
również poeta Sławomir 
Płatek z Rumi, redaktor 
Mirosław Odyniecki z 
Wejherowa oraz polonista, 
wieloletni dyrektor I LO  w 
Rumi Jerzy Hoppe.
Jury najwyżej oceniło 
wiersz Patryka Zimnego 
„Nienaruszalność granic” i 
przyznało autorowi  nagro-
dę 300 zł . II miejsce i 200 
zł otrzymał Tadeusz Bura-
czewski z Redy za utwór 
„Ballada-Rumia”, satyrę 
na stosunki panujące we 
władzach Rumi. III miejsce 

(i nagrody po 100 zł) przy-
padło trzem osobom: Anice 
Wojewskiej za wiersz „Nie 
ma miejsca”, Pawłowi Ba-
ranowskiemu za wiersz 
„Polsko” i Lechowi Lan-
deckiemu za utwór „Osobi-
sty kod lotu”.
Wśród występujących na 
scenie poetów byli nie 
tylko mieszkańcy Rumi.  
Zaprezentowali się poeci 
z Redy, Wejherowa, Go-
ścicina, Gdańska, Słupska, 
Elbląga i nawet z Wielko-
polski.  W turnieju wzięły 
odział osoby w różnym 
wieku – od nastolatków do 
osób dojrzałych i starszych. 
Przeważali mężczyźni. Pre-
zentowane wiersze (prze-
ważnie białe, bez rymów) 
to przede wszystkim oso-
biste liryki, odnoszące się 

do własnych doświadczeń, 
niekiedy z nutą patriotycz-
ną („Biało - czerwona” 
Edmunda Grudnowskiego, 
najstarszego z przybyłych 
poetów, 88-latka z Rumi). 
Nie zabrakło jednak wier-
szy  aktualnych, o Rumi, w 
związku z 55-leciem mia-
sta, a także o Domu Kultu-
ry SM „Janowo”. 
Przybyli na konkurs miesz-
kańcy mieli okazję posłu-
chać wierszy Doroty Ryst i 
Sławomira Płatka. W prze-
rwie wystąpił duet gitarowy 
„Wespół w zespół”.  Kon-
kurs był promocją pisania 
i czytania poezji,  sztuki 
niepopularnej, uprawianej 
przez wąskie elity. Jak się 
jednak okazuje, ludzie co-
raz chętniej piszą wiersze.

Barbara Miruszewska

Turniej jednego wiersza w Rumi
Z okazji Światowego Dnia Poezji obchodzonego od 10 lat pierwszego dnia 
wiosny Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo|” zorganizował 
konkurs poetycki. 

REKLAMA
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- 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. Po-
wierzchnia na parterze 200 m/kw , 
pietro 100m/kw. Na parterze hala o 
łacznej powierzchni 140 m/kw plus 
pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjal-
ne. Piętro pomieszczenia biurowo-
mieszkalne. Działka ogrodzona , 
utwardzona o łacznej powierzchni 
800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m 
od asfaltowej drogi 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
- 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 MIESZKANIE 
70 metrów 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, parter, os. Przy-
jaźni, rolety antywłamaniowe, 
wysoki standard, miejsce par-
kingowe,cena 345000, kontakt tel 
0500080242, 0586771082
- DZIAŁKA BUDOWLANA 746 
m2 w Luzinie, uzbrojona, cena 80 
tys. do negocjacji, tel. 509 279 104

- 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
- 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
- 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
- FORD FOCUS 1.25, 16 V, 1998, 
ok 3 tys., białym tel. 672 32 10
- SPRZEDAM CZĘŚCI VW 
Passat B3 kombi, skrzynia biegów, 
rozrusznik, alternator, lampy i inne, 
tel. 509 286 458

- 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 
- SZUKAM PRACY fi zycznej lub 
w ochronie. 0-604-393-732 Rumia.

- 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
- SPRZEDAM STALOWĄ 
BRAMĘ o wymiarachy 3,5 m na 
1,2 oraz furtkę, tanio, tel. 058 672 
18 42
- SPRZEDAM BLASZAK dł. 4 
m, 2 m szerokość, tanio, tel. 058 
672 18 42
- SPRZEDAM KROWĘ, wycielo-

na (drugi raz) wraz z cielakiem, tel. 
058 572 21 13 
- DAM OGŁOSZENIE na auto tel 
792-905-117 
- SPRZEDAM TELEFON Sam-
sung SGM E900i, nowy gwarancja, 
stan bardzo dobry, 300 zł, 880 970 
276

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
I POŻYCZKI

również dla osób ze złą histo-
rią kredytową. Wejherowo
058 572 62 67, 792 311 494

Zatrudnię murarzy
- praca w Gdyni - 
tel. 509 380 119



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

11redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 27 marca 2009 POWIAT  SPORT

W zawodach rywalizowały 
najlepsze zespoły z powia-
tu puckiego, kartuskiego, 
lęborskiego i wejherow-
skiego. Zawodniczki z 
Rumi nie dały szans swo-
im rywalkom, wygrywa-
jąc wszystkie mecze 2:0, 
uzyskując 6 punktów w 
setach 6:0 i tym samym 
wywalczyły awans do fi na-
łu wojewódzkiego. W kla-
syfi kacji końcowej drugie 
miejsce zajął ZSO nr 2 Lę-
bork, trzecie I LO Kartuzy i 
czwarte ZSO Puck. Na za-
kończenie mistrzostw An-
drzej Byczkowski, dyrektor 
PZPOW w Wejherowie i 

Jan Domański, wicedyrek-
tor ZSP nr1 w Rumi, wrę-
czyli liderkom dyplomy. 
Sędzią głównym był Bole-
sław Jaschke, a w składzie 
zespołu z Rumi wystąpiły 
Katarzyna Szmytke, Kata-
rzyna Zamotowska, Kata-
rzyna Panasiuk, Katarzyna 
Waliszewska, Beata Szre-
der, Adriana Niekurzak, 
Małgorzata Szafrańska., 
Małgorzata Piątkowska, 
Daria Szyjkowska, Marta 
Kozieł, Marzena Dampc, 
Joanna Halwas i Ewa Du-
dek. Opiekunami byli Jaro-
sław Goździewicz i Maciej 
Racis.                         (DD)

Mecz nie ułożył się dla So-
koła najlepiej. Już pierwsza 
akcja gospodarzy zakoń-
czyła się rzutem rożnym 
po którym padła bramka. 
Mocno wybijana z naroż-
nika boiska piłka, dosyć 
przypadkowo trafi ła w 
Rafała Grubbę i niestety 
wpadła do bramki bezrad-
nego Piotrka Czerwionki. 
Gol został przypisany, któ-
remuś z zawodników go-
spodarzy o którego ponoć 
również otarła się piłka.
Po tej bramce zaczął się 
ładny dla oka, atrakcyjny 
dla kibiców mecz. Obie 
drużyny bardziej koncen-
trowały się na konstruowa-
niu ataków niż na bronieniu 
dostępu do własnej bram-
ki. Co rusz dochodziło do 
spięć raz pod jedną raz pod 
drugą bramką. Na tej wy-
mianie ciosów skorzysta-
ła Wietcisa, której gracze 
byli skuteczniejsi, i strzelili 
jeszcze przed przerwą dwa 
gole. Sokół mimo kilku do-
brych okazji odpowiedział 
jedynie golem debiutują-
cego w ofi cjalnym meczu 

w Sokole Bartosza Gałka.
O drugiej połowie można 
byłoby napisać tyle tylko, 
że się odbyła. Reprymendy 
trenerów w szatni sprawiły, 
że z jednej strony Wietcisa 
zagrała dużo bardziej roz-
ważnie w tyłach, z drugiej 
strony Sokół również nie 
rzucił się jakoś wściekle 
na rywala i mecz od 46 mi-
nuty toczył się głównie w 
środkowej części boiska. 
Gospodarze mieli jedną 
stuprocentową okazję oko-
ło 70 minuty, której nie 
wykorzystał grający trener 
Majewski, natomiast Sokół 
w samej końcówce zrobił 
dwie dobre akcje z których 
jedną wykorzystał. Było to 
jednak po pierwsze zbyt 
mało, po drugie zbyt póź-
no żeby osiągnąc korzyst-
ny wynik w Skarszewach.
22 marca 2009, 11:00 - 
Skarszewy.
W meczu z Wietcisą zade-
biutowali w meczu ligo-
wym w barwach Sokoła 
Łukasz Dawidowski, Bar-
tosz Gałek i Karol Kosicki.
         (PP)

Jego celem była popula-
ryzacja tenisa stołowego, 
wyłonienie mistrza szkół 
ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa pomorskiego, a 
przede wszystkim, rozwi-
janie umiejętności i spraw-
ności fi zycznej wśród mło-
dzieży szkolnej. W turnieju 
udział wzięło 48 zawod-
ników, reprezentujących 
aż trzynaście powiatów. 

Powiat wejherowski bierze 
udział w tym turnieju od 
jego pierwszej edycji, nigdy 
jednak nie odniósł zwycię-
stwa drużynowego. O sile 
i randze zawodów niech 
świadczy fakt, że uczestni-
kami jego byli zawodnicy 
z II i III-ligowych drużyn 
naszego województwa. W 
tym roku zespół naszego 
powiatu stanowili ucznio-

wie dwóch szkół. Dziew-
częta w składzie Aleksan-
dra Pietrzyk i Magdalena 
Jaks z ZSP nr 1 w Rumi i 
chłopcy - Dariusz Dosz i 
Piotr Sikora z ZSP nr 1 w 
Wejherowie. Cała czwórka 
to zawodnicy trzecioligo-
wego klubu Półwysep-Mal-
kor Reda. Młodzi zawod-
nicy wrócili z Goręczyna z 
trzema złotymi medalami, 

wywalczonymi przez Alek-
sandrę, Dariusza i Piotra 
oraz z czwartym miejscem 
Magdaleny. Drużyna na-
szego powiatu zdecydowa-
nie wygrała klasyfi kację 
drużynową, otrzymując pu-
char Starosty Powiatu Kar-
tuskiego, a tenisiści liczne 
nagrody rzeczowe w posta-
ci sprzętu sportowego.                 
        (DD)

Rumianki najlepsze 
w półfi nale
W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Rumi odbyły się  półfi nały wojewódz-
kiej licealiady w piłce siatkowej dziewcząt. 

Sokół leci w dół
K.S. Sokół Bożepole przegrał na wyjeździe z lide-
rem V-ligi Wietcisą Skarszewy 3-2 (3-1). W tabeli 
do Wietcisy Sokół traci 13 punktów. Sokół zanoto-
wał spadek z siódmego na ósme miejsce w tabeli.

Nasz powiat okazał się najlepszy
W Goręczynie odbył się VIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego szkół średnich z wszystkich po-
wiatów Pomorza o puchar „Dwie Rakiety”.

Spotkanie od samego po-
czątku było bardzo wyrów-
nane i równocześnie zacię-
te. Widać było determinację 
zawodniczek, ale także duże 
napięcie i wynikającą z nie-
go dużą nerwowość w grze. 
Obydwie drużyny zdecy-
dowały się grać wysuniętą 
obroną, która w większości 
ataków rywalek skutecznie 
paraliżowała ich działa-
nia. Żaden z zespołów nie 
potrafi ł wypracować sobie 
przewagi. W sytuacji, kiedy 
gdynianki objęły prowadze-
nie 8 – 5 (16min), po 2 ko-
lejnych bramkach Moniki 
Andrzejewskiej, Politech-
nika Koszalin doprowadziła 
do wyrównania 8 – 8 egze-
kwując kolejno po sobie 3 
rzuty karne. Pierwsza po-
łowa zakończyła się wyni-
kiem 11 – 11.
Początek drugiej części 
spotkania do 40min gry 
miał podobny przebieg (15 
– 15), ale od tego momentu 
rozpoczął się najlepszy w 
tym spotkaniu okres gry pił-
karek Łączpolu. Doskonale 
zaczęła bronić Shyverska, 
a dzięki bramkom głównie 
Moniki Aleksandrowicz, 
Karoliny Szwed i Patrycji 

To było wywalczone 

zwycięstwo!
Przed meczem wiadomo było tylko, że w wypadku remisu w przepisowym czasie gry nastąpi do-
grywka, gdyż w spotkaniu tym musiał być wyłoniony zwycięzca. Obydwie drużyny przystępowały 
do zawodów z równymi szansami. Politechnika podbudowana zwycięstwem w ubiegłym tygodniu, 
Łączpol, który liczył na atut własnej sali i publiczności. 

Kulwińskiej walczące o 
każdą piłkę gdynianki za-
częły wyraźnie zaznaczać 
swoją przewagę doprowa-
dzając w 55 min do wyniku 
25 – 18. Wygrały tą piętna-
stominutową część spotka-
nia 10 – 3 i tym samym za-
pewniły sobie zwycięstwo 
w całym spotkaniu.
Podkreślić należy ogromną 
waleczność wszystkich za-
wodniczek Łączpolu, która 
zadecydowała w głównej 
mierze o wyniku. Mecz 
ten jak większość meczów 
fazy play-off nie obfi tował 
w wyrafi nowane i spekta-

kularne akcje, ale był me-
czem walki i w tej sytuacji 
gdynianki okazały się zde-
cydowanie lepsze.
Trzeci decydujący mecz 
odbędzie się 30.03.2009r. 
(poniedziałek) w Koszali-
nie o godz. 18:30. Nie trze-
ba nikogo przekonywać, że 
drużyna Łączpolu Gdynia 
ma absolutnie realne szan-
se na odniesienie zwycię-
stwa i awans do pierwszej 
czwórki mistrzostw, co nie-
wątpliwie byłoby ogrom-
nym sukcesem zespołu i 
stwarzało możliwości dal-
szej walki…

Łączpol Gdynia – AZS Po-
litechnika Koszalin 28 – 20 
(11 – 11)
Shyverska, Jurkowska, 
- Aleksandrowicz 7, An-
drzejewska 4, Stachowska 
4, Szwed 4, Kulwińska 4, 
Sulżycka 2, Koniuszaniec 
2, Całużyńska 1, Szott, Mu-
siał, Waldowska, Sabała.
Kary: 16min – Łączpol, 
6min – Politechnika Ko-
szalin
Karne: 0 – Łączpol, 7(5) – 
Politechnika Koszalin

W Hali Widowiskowo-
Sportowej GOSRIT w 
Luzinie odbyły się De-
kanalne Eliminacje do 
turnieju Archidiecezjal-
nego w halowej piłce 
nożnej 5-osobowej dla 
Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Zawody odbyły 
się w trzech grupach wie-
kowych i ich zwycięscy w 

nagrodę wystąpią w mi-
strzostwach diecezji , któ-
re odbędą się 25 kwietnia 
również w Luzinie. Impre-
za ta była współorganizo-
wana przez KTS-K Luzino 
oraz młodych ministrantów 
parafi i MBR Luzino. W de-
cydujących o awansie me-
czach padały następu jące 
wyniki:         (PK)

Rocznik 1996 i mł.:
 MBR Luzino – Św. Wawrzy-
niec Luzino 0:12
Rocznik 1993 i mł.:
MBR – Św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe Strzebielino 8:6
Rocznik 1991 i mł.:
MBR – Św. Wawrzyniec 2:7
Składy najlepszych drużyn:
Św. Wawrzyniec 1996: Mi-
chał Szreder, Wenta Zdzisław, 
Stromski Mariusz, Sajnok Fi-

lip, Pelcer Mateusz, Dampc 
Oskar, Kręcisz Barte, Hinz 
Piotr
MBR 1993: Michał Roic-
ki, Mateusz Miotke, Tomasz 
Wenta, Tomasz Hirsz, Domi-
nik Nastały
Św. Wawrzyniec 1991: Henig 
Marcin, Leyk Sylwester, Leyk 
Szymon, Topp Szymon, Szre-
der Dominik, Paszli Stanisław, 
Kleisa Paweł                  

Dekanalne eliminacje dla LSO zakończone
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 05:55 Złotopolscy odc.198  06:25 Dwójka 
Dzieciom - Globert przedstawia niezwykły 
świat natury odc.52/52; serial dokumentalny   
06:50 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody 
Koziołka Matołka 07:05      TELEZAKUPY
07:40      M jak miłość - odc. 401; serial 
08:30      Pytanie na śniadanie 
10:50      Jankeska na dworze Króla Artura;  
 komedia familijna .USA (1989);  
 reż.:Mel Damski
12:35      Pucuł i Grzechu odc.6 
 - serial animowany;
12:40      Dzika przyszłość odc.11 - Pustynne  
 cmentarzysko; serial dok, 
13:10      Koło fortuny; teleturniej;
13:45      MASH - odc. 152;
  serial komediowy 
14:15      Rajskie klimaty - odc. 2; 
 serial obyczajowy;
14:50      Talki z resztą odc.2/6 
  serial komediowy 
15:30      Tak to leciało!; teleturniej
16:25      Uważaj na kioskarza /powt./;  
 program satyryczny
16:55      Kabaretowy Klub Kanapowy -  
 Paranienormalni kontra Formacja  
 Chatelet 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama;
18:55      Sport Telegram;
18:59      Pogoda;
19:05      Dzieciaki górą ; teleturniej
20:00      Kocham Cię Polsko-Rozgrzewka;  
 zabawa quizowa; 
20:10      Na dobre i na złe odc.362  serial 
21:10      Kocham Cię Polsko (3);
  zabawa quizowa
22:25      Kocham Cię Polsko - Extra; 
 zabawa quizowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Gram.Tv 05.40 Muzyczne 
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     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     Asystentka - fi lm dla dorosłych USA
01.05     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. 
 Znakomita parodia fi lmów  
 science fi ction. Pojawiają  
 się doniesienia, że prezydent  
 USA został porwany przez 
 kosmitów i jest przetrzymywany 
 w tajnej, księżycowej bazie. 

05:35 Uwaga! 05:50 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 2009 11:00 Kuchenne koszmary 
- serial (4/10), Wielka Brytania, 12:05 
Telesklep
12:35     Na Wspólnej  
 - serial
13:05     Detektywi 
13:35     Detektywi 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial 
14:45     Krok od domu  
 - serial kryminalny (8/22) 
15:45     Rozmowy w toku  
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska  
17:55     Brzydula
 - serial 
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
 - pr.informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:00     Pan i pani Smith - fi lm sensacyjny,  
 USA, 2005, Film opowiada  
 historię znudzonego   
 małżeństwa, którego życie staję  
 się żywe i pełne niesamowitych  
 przygód, kiedy oboje   
 dowiadują się, że są płatnymi  
 zabójcami wynajętymi z misją  
 zabicia drugiego. 
22:30     Drzewo Jozuego - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1993
00:35     Kuba Wojewódzki -pr.rozrywkowy
01:35     Uwaga!
01:55     Nocne grani
02:55     Telesklep;
03:15     Rozmowy w toku

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.834 06:00 Żar 
młodości, odc.146 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.467 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.39 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.40 09:00 Świat według 
Kiepskich, odc.244 09:25 Rodzina zastępcza, 
odc.39 09:55 Rodzina zastępcza, odc.40
10:25     Miodowe Lata, odc.20
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.25
11:30     Samo życie, odc.1248
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.3
13:00     Wzór, odc.11
14:00     Pierwsza miłość, odc.880
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.140
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.141
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.58
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.35
17:00     Ostry dyżur, odc.15
18:00     Pierwsza miłość, odc.881
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1249
20:00     Król Artur; USA / Irlandia, 2004;  
 r. Antoine Fuqua; w. Clive  
 Owen, Keira Knightley, Ioan  
 Gruffudd, Joel Edgerton, Mads  
 Mikkelsen, Hugh Dancy, Ray  
 Stevenson, Ray Winstone
22:00     Studio Lotto
22:45     Blair Witch Project; USA, 1999; r. 
 Daniel Myrick, Eduardo Sánchez; 
 w. Heather Donahue, Bob  
 Griffi th, Michael C. Williams
00:35     Nasza Ameryka; Wielka Brytania/ 
 Irlandia, 2002; r. Jim Sheridan; 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15  
Kwadrans po ósmej 08:35  Serial 
dla dzieci 08:50 Moliki książkowe; 
magazyn;
09:00      Kingsajz; komedia
10:45      TELEZAKUPY
11:05      Moda na sukces-odc. 4277
11:30      Moda na sukces-odc. 4278
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Kurs na zysk; magazyn
12:40      Plebania - odc. 1259
13:10      Klan - odc. 1648
13:35      Jaka to melodia?
14:05      Najbardziej lubię grać;  
 reportaż
14:30      Sztuka reżyserii. reportaż
15:00      Wiadomości
15:10      Pogoda
15:15      Młoda godzina - Hannah  
 Montana odc.24 serial
15:40      Śmiechu warte
16:05      Moda na sukces
17:00      Teleexpress 
17:20      Temat dnia - rozmowa
17:35      Klan - odc. 1653 
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - odc. 1264
18:55      300% normy - pytanie
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:20      Crusoe -serial przygodowy
21:15      Piątkowe kino akcji 
 - Pole rażenia; krym  
 wyk.:Bruce Willis
23:05      Pod osłoną nocy - odc. 13  
23:55      Mocne kino nocne -  
 Detoks; thriller

Od początku wszystkie 
mecze były bardzo zacięte 
i dostarczały wiele emo-
cji zawodnikom oraz licz-
nie przybyłym kibicom. 
Po rozegraniu meczy w 
dwóch grupach do półfi -
nałów awansowały zespo-
ły Robakowa, Milwina, 
Zelewa oraz Kochanowa. 
Zabrakło w nich niespo-
dziewanie zwycięzców Ligi 
Halowej  Luzina. W pierw-
szym półfi nale Robakowo 
nieznacznie 1:0 pokonało 

Zelewo, w drugim padł taki 
sam rezultat , kiedy Kocha-
nowo okazało się lepsze 
od Milwina. W meczu o 3 
miejsce Zelewo wygrało 1:0 
z Milwinem a w fi nale Ko-
chanowo pewnie pokonało 
Robakowo 3:0. Na zakoń-
czenie imprezy wszystkie 
drużyny otrzymały puchary, 
a najlepsza trójka medale , z 
rąk fundatora nagród Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Luzino Pana Waldemara 
Kunz  oraz organizatora 

Kochanowo z Pucharem Przewodniczącego Rady Gminy Luzino
W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRIT w Luzinie odbył  III Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino dla reprezentacji sołectw z 
naszej gminy. Na starcie stanęło 9 drużyn, zabrakło awizowanych wcześniej zawodników z Wyszecina.

turnieju Pana Witolda Dą-
browskiego. Puchar fair 
play otrzymał zespół Bar-
łomino. Po turnieju Piotr 
Klecha p.o. Dyrektor GO-
SRIT powiedział: Ten tur-
niej był zakończeniem sezo-
nu dla sołeckich drużyn na 
hali. Jestem pod wrażeniem 
zaangażowania wszystkich 
kierowników zespołów, 
którzy dbali o przyjazd na 
rozgrywki swoich drużyn. 
Należą się im  wielkie słowa 
podziękowania. Oddzielne 

należy podziękować  Panu  
Witoldowi Dąbrowskiemu 
, który społecznie zorgani-
zował całe rozgrywki oraz 
Adamowi Olejniczakowi, 
który wspierał Pana Witolda 
w pracy organizacyjnej. Od 
kwietnia rozpocznie się Liga 
Sołecka  na boiskach. Mecze 
te są okazją do integracji 
mieszkańców z terenu całej 
Gminy , dzięki nim również 
lokalna społeczność dba o 
boiska na swoim terenie.
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06:05 Złotopolscy - odc. 199 06:35 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly - odc 22/26serial 
animowany 07:20 Przystanek praca; 07:35 M 
jak miłość - odc. 402; serial 
08:30      Pytanie na śniadanie 
10:50      Przygody Tarzana - odc 29/75
11:15      Pucuł i Grzechu - odc. 3,
11:20      Flipper - odc. 17/44
12:10      Magnum - odc. 54/162  
13:05      Prywatne życie surykatek seria II -  
 Grunt to rodzinka - odc. 5; serial 
13:35      Znaki czasu ; magazyn; 
14:00      MASH - odc. 153; serial  
14:35      Dla niesłyszących - Na dobre i na złe  
 - odc. 362 serial TVP
15:30      Fort Boyard; reality show
16:25      Fort Boyard - kulisy
16:35      Córki McLeoda - Puszka Pandory  
 odc. 12 
17:30      Kontakt - (5)
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 - odc. 115; teleturniej
19:35      Hit Generator Mix - 8;
20:05      Barwy szczęścia - odc. 245 
20:35      M jak miłość - odc. 652; serial TVP
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      TOMASZ LIS NA ŻYWO;talk-show
22:35      Okrągły Stół. Droga, czas,   
 kontrowersje. - odc. 5
22:55      Kryminalne zagadki Las Vegas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Ręce, które leczą
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 – Czy potrafi my 
 okiełznać żywioły?
22.05     Galileo - program popularno-naukowy 
23.05     Galileo - program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour  
01.05     mała Czarna - talk show
02.05     Wydział zabójstw - fi lm akcji  
 USA, 1991; reż. David Mamet;  
 wyst. Joe Mantegna, Ving  
 Rhames, William H. Macy
 Grupa agentów FBI organizuje  
 obławę na czrnoskórego  
 handlarza narkotyków. Mimo  
 błyskawicznej akcji przestępcy  
 udaje się zbiec. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula -serial 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Pascal: po prostu 
gotuj -pr.kulinarny
11:35     Proste życie- serial (5/56), USA
12:05     Telesklep;
12:35     Taniec z gwiazdami 
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (9/22), USA
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula -serial
18:25     Detektywi-serial
19:00     Fakty 
 -pr.informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
  - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial
21:30     Szymon Majewski Show
 - pr.rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
23:55     Rodzina Soprano - serial   
 sensacyjny (3/12)
01:05     Wydanie drugie poprawione
01:35     Co za tydzień 
02:00     Uwaga! 
02:20     Nocne granie
03:20     Teleskle;
03:40     Rozmowy w toku

06:00 Kawa czy herbata?  08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans po ósmej; 08:35 
Bajki rosyjskie - Czarodziejski 
dzwoneczek, odc. 26; fi lm anim.
09:00      Budzik - Trąbka
09:40      Wesołe łotrzyki - Łowca  
 złodziei odc. 5; serial
10:05      Bądź modna; cykl dok.
10:50      Marzenia do spełnienia
11:20      Laboratorium XXI wieku
12:00      Wiadomości
12:25      Taki pomysł; cykl
12:40      Plebania - odc. 1260; 
13:10      Klan - odc. 1649 
13:35      Jaka to melodia?
14:25      Zwierzęta świata - cz. 1
15:00      Wiadomości
15:15      Janosik - odc. 5/13
16:05      Moda na sukces
17:00      Teleexpress 
17:20      Rozmowa Jedynki
17:35      Klan - odc. 1654  
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - odc. 1265
18:55      300 % normy - pytanie 30; 
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:20      Wielki test z historii
 -Karol Wojtyła
21:40      Megaloteria - losowanie
21:50      Dobre kino - Chisum; 
23:45      Na własne oczy - Karen  
 Blixen - fi lm dok.

05:55      Pani Prezydent - odc. 16; 
serial prod.USA (2005) 06:40 Klacz 
wujka; fi lm dok.07:00 Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Tydzień
08:25      Miś Fantazy odc.1 
 - serial animowany;
08:40      Baśnie i bajki polskie 
 - Krawiec Niteczka;
09:00      Domisie - Podchody
09:30      Teleranek - magazyn
10:00      Młoda godzina - Gwiezdne  
 wojny: Wojny klonów 
 - odc. 12; anim
10:25      Disney! Cudowny Świat
  - Tygrys i przyjaciele
11:55      Między ziemią a niebem
12:00      Anioł Pański 
12:15      Między ziemią a niebem;  
 magazyn
13:00      Wiadomości
13:10      Od Rancza do Rancza
13:15      Ranczo odc.41 serial 
14:10      Od Rancza do Rancza 
14:15      Dzieci prerii cz. 2  western
15:50      BBC w Jedynce
17:00      Teleexpress 
17:20      Doręczyciel odc.5/14 serial
18:10      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka
20:15      Ranczo odc.44  serial
21:20      Zakochana Jedynka- Fale  
 namiętności cz.2 -serial
23:10      Uczta kinomana - Zostawić  
 Las Vegas; obyczajowy
01:00      Chartum; dramat 

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans 
odc.30/32 serial 06:05 Złotopolscy odc.1029  
telenowela 06:30 Złotopolscy odc.1030 
telenowela 07:00 Sto tysięcy bocianów; serial 
dok 07:30 M jak miłość - odc. 651; serial 
08:20     Barwy szczęścia - odc. 243 
08:50     Barwy szczęścia - odc. 244 
09:20     Pucuł i Grzechu odc.4 - serial anim.
09:25      Zacisze gwiazd - Jan i Sebastian  
 Karpiel-Bułecka
10:00      Wojciech Cejrowski-boso przez świat  
10:35      Miesiąc z National Geographic 
 - Dolina wilków,  fi lm dok. prod. 
 Wielka Brytania (2007) 
11:30      Makłowicz w podróży  
12:05      Gwiazdy w południe - Królowie  
 Słońca; fi lm fab. kraj prod.USA  
 (1964); reż.:J. Lee Thompson;  
14:00      Familiada  - teleturniej
14:30      Złotopolscy odc.1031 telenowela 
15:05      Szansa na Sukces - Ania Dąbrowska;
16:05      Na dobre i na złe odc.362 -  serial 
17:05      Orzeł czy reszta ; talk-show; 
17:50      Wywiad z Piotrem Anderszewskim
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
18:59      Pogoda
19:05      Tak to leciało!; teleturniej
20:05      Kabaret Moralnego Niepokoju 
21:00      Dwójka w akcji - Krucjata  
 Bourne’a - fi lm sensacyjny 
22:50      Piotr Andraszewski-Podróżujący  
 Fortepian,fi lm.dok.

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.835 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.6 06:45 Studio F1
07:00 Kwalifi kacje F1 - GP Australii 08:00 
Studio F1 
08:15     Buddy, siatkarz; Kanada, 2003;  
 r. Mike Southon; w. Katija Pevec,  
 Alf Humphreys, C. Ernst Harth,  
 Kathryn Kirkpatrick, Malcolm  
 Scott, Robert Tinkler, Jake D.  
 Smith
10:15     Ewa gotuje, odc.56
10:45     Cud na drugim torze; USA, 2000; r.  
 Greg Beeman; w. Frankie Muniz,  
 Molly Hagan
12:45     Czarodziejki, odc.140
13:45     Dom nie do poznania, odc.151
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.108
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.4
16:15     Gra Wstępna, odc.4
17:15     Przygody Merlina, odc.4
18:15     Synowie, odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.8
20:00     Jak oni śpiewają, odc.56
22:00     Studio Lotto
22:30     Kasyno; USA/Francja, 1995; r.  
 Martin Scorsese; w. Robert De  

 Niro, Don Rickles, Frank  
 Vincent, Kevin Pollak, Pasquale  
 Cajano, Sharon Stone, Joe  
 Pesci, James Woods. Doskonały  
 dramat gangsterski. 
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.169
03:00     Tajemnice losu, odc.151
04:00     Zakazana kamera, odc.340

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.836 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.13 06:45 Power 
Rangers, odc.7 07:15 Power Rangers, odc.8
07:45 Studio F1 08:00 FORMUŁA 1 - GP 
Australii 10:00 Studio F1
10:45     Asterix podbija Amerykę; Francja,  
 Niemcy, USA, Wielka Brytania,  
 1994; r. Gerard Hahn
12:30     Krokodyl Dundee 2; Australia, 1988;
  r. John Cornell; w. Paul Hogan
14:45     Program
15:45     Do diabła z miłością; USA/Niemcy,  
 2003; r. Peyton Reed; w. Renee  
 Zellweger, Ewan McGregor, Sarah  
 Paulson, David Hyde Pierce, 
 Rachel Dratch. Komedia   
 romantyczna.
17:50     Rodzina zastępcza, odc.310
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.9
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.141
21:00     Wzór, odc.33
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.50
23:05     Wallander: Joker; Szwecja, 2006; r. 
 Peter Flinth; w. Krister   
 Henriksson, Fredrik   
 Gunnarsson, Johanna Sällström,  
 Mats Bergman, Ola Rapace  
 Premiera. Kryminał. 
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.152

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 
Automaniak  08:30 Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj
 - pr. kulinarny
11:30     Na Wspólnej 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
14:25     Generał - zamach na Gibraltarze 
 - kulisy
15:00     Brzydula 
 - serial 
17:25     Łapać złodzieja
18:00     Milionerzy
 - teleturniej 
19:00     Fakty
 - serwis informacyjny
19:20     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania
 - serial komediowy
20:35     Niania
 - serial komediowy
21:10     Książę i ja - fi lm komedia,  
 Czechy, 2004, Paige (Julia  
 Stiles), wyemancypowana  
 studentka college’u i  
 entuzjastka motocykli,   
 rozpoczyna studia medyczne  
 na uniwersytecie w Wisconsin.  
 Tam spotyka i zakochuje się  
 w jedym ze studentów -   
 Edwardzie (Luke Mably).
23:20     Związek serc 
 - fi lm komedia, USA, 1990
01:15     Niania 
 - serial komediowy
01:45     Uwaga!
03:05     Nocne granie
03:05     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:50 Telesklep 08:00 Niania 
08:30 Dzień dobry TVN  10:55 Kawa na ławę 
11:45     Teraz albo nigdy
12:45     39 i pół
13:45     Niania 
14:20     Niania
14:55     Co za tydzień 
15:20     Łapać złodzieja
15:55     Maska - fi lm komedia, USA,  
 1994, Stanley Ipkiss jest  
 nieśmiałym i niepozornym  
 urzędnikiem bankowym.  
 Jego banalne życie ulegnie  
 gwałtownej przemianie w dniu,  
 w którym przypadkowo  
 znajdzie starą i wydawałoby się 
 nikomu już niepotrzebną  
 maskę.
18:00     Milionerzy  
19:00     Fakty 
19:25     Sport
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga!
20:00     Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy
22:00     Teraz albo nigdy 
23:00     Taniec z gwiazdami
  - kulisy
23:35     Seks w wielkim miescie
 - serial komedia (9/18), USA;
00:10     Rykoszet
 -  fi lm sensacyjny, USA
02:10     Uwaga! 
02:30     Nocne granie
03:30     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.837 06:00 Żar 
młodości, odc.147 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.468 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.41 08:45 Świat według 
Kiepskich, odc.42 09:25 Rodzina zastępcza, 
odc.41 09:55 Rodzina zastępcza, odc.42 10:25 
Miodowe Lata, odc.21
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.26
11:30     Samo życie, odc.1249
12:00     Dzień kangura, odc.10
13:00     Wzór, odc.12
14:00     Pierwsza miłość, odc.881
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.142
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.143
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.59
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.36
17:00     Ostry dyżur, odc.16
18:00     Pierwsza miłość, odc.882
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1250
20:00     MEGA HIT - Łzy słońca; USA,  
 2003; r. Antoine Fuqua; w.  
 Bruce Willis, Nick Chinlund,  
 Tom Skerritt, Monica Bellucci,  
 Cole Hauser, Eamonn Walker,  
 Johnny Messner 
22:00     Studio Lotto
22:40     Carandiru; Brazylia, 2004; r. Hector  
 Babenco; w. Ailton Graca, 
01:45     Fala zbrodni, odc.88

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:20 MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym -  (pary 
taneczne) 06:35 Spróbujmy razem; mag. dla 
niepełnosprawnych; 07:05 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:40 Poezja łączy ludzi - Prawa i 
obowiązki (Tadeusz Różewicz) 07:45 M jak 
miłość - odc. 650; serial 
08:40     Barwy szczęścia - odc. 241 
09:10     Barwy szczęścia - odc. 242 
09:40      Zmiennicy odc.4/15 - Typowa logika  
 damsko-męska 
10:45      Nie tylko dla pań - Hipochondrycy   
 fi lm dokumentalny kraj prod. 
 Wielka Brytania (2007)
11:40      Pucuł i Grzechu odc.5 
11:43      Kulturalni (1); magazyn
12:10      Gwiazdy w południe - Drakula:  
 wampir bez zębów;   
 komedia. Francja, USA (1995);        
14:00      Familiada  - teleturniej; 
14:30      Złotopolscy odc.1030
15:05      Kocham Cię Polsko (3); 
 zabawa quizowa;
16:25      Uważaj na kioskarza; program satyr.
16:55      Święta wojna (318); serial 
17:25      Rajskie klimaty - odc. 3; serial 
17:50      Słowo na niedzielę 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
18:59      Pogoda;
19:00      Fort Boyard - prolog 
19:05      Fort Boyard ; reality show
20:10      Kabaretowy Klub Kanapowy
21:10      L jak Laskowik, T jak TEY
  - Z tyłu sklepu;
22:00      Weekendowe Kino Dwójki - Głosy;  
 fi lm fab, kraj prod.USA(2005);  
 reż.:Geoffrey Sax
23:45       Niewidzialny myśliwiec; fi lm sens.

04.55 VIP 05.15 Kinomaniak 05.40 Gram.tv
06.05 Czterej Pancerni i Pies: Rozstajne Drogi; 
Brzeg Morza 08.00 Ręce, które leczą 08.30 
Słodkie zmartwienia 09.00 Tego już za wiele
11.00 Galileo 12.00 Gram.Tv
12.30     Słodkie zmartwienia
  - serial obyczajowy
13.00     VIP - magazyn kulturalny
13.30     Piękni - serial 
14.30     SPORT
16.55     Eureko, ja to wiem!
17.55     Discovery – Czy potrafi my okiełznać  
 żywioły?
19.00     Galileo - program popularno-naukowy 
20.00     Wyścig - fi lm sensacyjny USA reż.  
 Renny Harlin; wyst. Sylvester  
 Stallone, Burt Reynolds, Kip  
 Pardue
 W atmosferze mistrzostw świata  
 wyścigów samochodowych  
 poznajemy czterech kierowców 
 najszybszych, ale i   
 najniebezpieczniejszych  
 pojazdów na świecie – bolidów.  
22.25     Hole In The Wall - program   
 rozrywkowy
23.25     Oczy anioła - romantyczny thriller  
 USA, reż. Luis Mandoki; wyst.  
 Jennifer Lopez, James Caviezel,  
 Sonia Braga. 
 Romantyczny thriller, którego  
 akcja toczy się w Chicago, w 
 dzielnicy cieszącej się   
 przestępczą sławą. 
01.35     Skok - fi lm sensacyjny USA reż.  
 Dawid Mamet; wyst. Gene  
 Hackman, Danny DeVito, Delroy  
 Lindo
04.40     TV Market 

05.05 Miles Davis – Miles Electric 06.25 
Dekoratornia” 06.55 mała Czarna” 07.55 
Australijskie oceanaria 08.25 Czarny korsarz
11.00 Galileo 12.00 KINOmaniak
12.30     Dekoratornia
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Dharma i Greg - serial komediowy 
14.30     SPORT
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     Wielka biała pięść - komedia USA,  
 1996; reż. Reginald Hudlin;  
 wyst. Samuel L. Jackson, Jeff  
 Goldblum, Peter Berg, Wayans  
 Damon, Jamie Foxx, Jon Lovitz
 Komedia z udziałem Samuela  
 L. Jacksona, Jaffa Goldbluma,  
 Johna Rysa-Davisa i Jamie  
 Foxxa. Wielebny Fred Sultan  
 (Samuel L. Jackson) jest 
 promotorem boksu i  
 menedżerem kilku zawodowych  
 bokserów. Jak powszechnie  
 wiadomo, jest również  
 człowiekiem biznesu i  
 zrobi wszystko, aby zapewnić  
 sobie jak największy zysk. 
22.25     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego      
23.25     1000 złych uczynków - serial
00.00     Pożegnalny pocałunek - fi lm, 1999; 

06:00 Pani Prezydent - odc. 1506:45 
Smaki polskie; magazyn 07:00 
Dzień dobry w sobotę07:30 Rok w 
ogrodzie 08:00 Wiadomości;
08:10 Pogoda; 08:15 Przygody pana 
Michała odc.2/13 serial
08:40      Śmiechu warte
09:00      Świnka Peppa, seria II
09:10      Król Maciuś Pierwszy
09:25      Ziarno; magazyn
09:55      Siódme niebo - serial
10:45      Jaka to melodia?
11:10      Czterej pancerni i pies  
 odc.8/21
12:05      Kuchnia z Okrasą - Młodzi  
 mistrzowie kuchni;
12:30      Szkoda gadać; rozryw.
13:00      Wiadomości
13:15      Pegaz; magazyn
13:40      Miłość, cokolwiek to  
 znaczy; fi lm fabularny
15:15      Ojciec Mateusz odc.4/13 
 - serial kryminalny
16:05      Moda na sukces
17:00      Teleexpress 
17:20      300% normy; teleturniej 
18:00      Piłka nożna - Eliminacje  
 Mistrzostw Świata 
19:00      Wieczorynka 
19:15      Piłka nożna - Eliminacje  
 Mistrzostw Świata
20:10      Wiadomości
20:35      Sport 
20:45      Pogoda 
20:50      Hit na sobotę - Dziewiąta  
 kompania - dramat 
23:20      Męska rzecz... - Ludzie  
 mafi i; fi lm akcji
00:55      Weekendowy magazyn 
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Wzorem turnieju dla 
szkół podstawowych, 
który odbył się w lutym 
tego roku (Gryf Wejhe-
rowo CUP) Klub oraz 
Stowarzyszenie Kibiców 
„Żółto – Czarni” przygo-
towuje się do kolejnej 
imprezy tego typu. Tym 
razem uczestniczyć w ta-
kich zawodach będzie mógł 
każdy mieszkaniec miasta 
i okolic kibicujący wejhe-
rowskiej drużynie. Turniej 
odbędzie się na przełomie 
czerwca i lipca, podzielony 
będzie na przynajmniej trzy 
kategorie wiekowe. Miej-
scem rozgrywek będą boiska 
na Wzgórzu Wolności w 
Wejherowie (stadion Gry-
fa). Od dziś można zgłaszać 
siedmioosobowe drużyny. 
Zapisy przyjmuje Łukasz 
Nowaczyk (500-640-358) 
oraz Wojciech Wasiakowski 
(695-275-999). O szczegó-
łach będziemy Państwa na 
bieżąco informować. 

W 18 kolejce spotkań IV ligi Gryf Orlex Wejherowo zagra w 
wyjazdowym meczu z Murkamem Przodkowo na boisku w Leźnie. 
Początek spotkania o godzinie 12.00 w niedzielę 29 marca.

Gospodarze zwyciężyli w 
tym niedzielnym spotkaniu 
1:0 do przerwy bezbramko-
wo remisując. Zwycięską 
bramkę dla swojego zespo-

łu zdobył Jakub Leske z po-
dania Kamila Płotki (54’). 
„Byłem dziś świadkiem jed-
nego z najlepszych meczów 
moich podopiecznych. Zro-

Przy ponad czterystu 
osobowej publiczności 
mieli przyjemność grać 
zawodnicy obu zespołów. 
Ci, którzy zdecydowali 
się odwiedzić w sobotnie 
popołudnie Wzgórze 
Wolności na pewno 
się nie zawiedli, gdyż 
mogli obejrzeć 90 minut 
dobrego futbolu. Drużyna 
gospodarzy patrząc z 
perspektywy całego meczu 
była strona przeważającą 
co udokumentowali 
strzeleniem trzech bramek. 
Pierwsza padła już w 9 
minucie pojedynku kiedy 
to dośrodkowanie Pawła 
Politowskiego wykorzystał 
Łukasz Król trafi ając swoją 
dziewiętnastą bramkę w 
tym sezonie. W 37 minucie 

spotkania popularny 
„Królik” musiał opuścić 
boisko ze względu na 
kontuzję klatki piersiowej, 
zastąpił go wracający 
po kontuzji Łukasz 
Kozłowski. Po tej bramce 
na boisku zrobiło się dość 
nerwowo, a to za sprawą 
ciągłych ataków drużyny 
przyjezdnej. Jednak taki 
wynik utrzymał się do 
końca pierwszych 45 minut 
rywalizacji. W 51 minucie 
kontuzji ręki doznał 
kapitan żółto – czarnych 
Krzysztof Jezierski, trener 
był zmuszony zmienić 
zawodnika i w miejsce 
Jezierskiego wszedł Piotr 
Tusk. Opaskę kapitana 
przejął Kozłowski i minutę 
później trafi ł do siatki 

Awans na drugie miejsce
Pierwszy dzień wiosny okazał szczęśliwy dla kibiców oraz zawodników Gryfa Orlex Wejherowo. W 17 kolejce spotkań podopieczni trenera Wojciecha 
Waśka podejmowali wicelidera IV ligi zespół Orła Trąbki Wielkie na własnym boisku. Gryfi ci pokonali przyjezdnych 3:1, do przerwy prowadząc 1:0. Bramki 
dla wejherowskiego zespołu zdobywali: Łukasz Król (9’), Łukasz Kozłowski (52’) oraz Jakub Gronowski (79’). Dzięki temu zwycięstwu podopieczni 
trenera Wojciecha Waśka awansowali na drugie miejsce w tabeli. 

bramki podwyższając 
wynik na 2:0 wykorzystując 
dośrodkowanie Adama 
Wolszlegiera. Ta branka 
pozwoliła Gryfowi na 
nieco spokojniejszą grę. W 

60 minucie meczu zespół 
Orła Trąbki Wielkie grał w 
dziesiątkę, a to za sprawą 
czerwonej kartki, jaką 
ujrzał Dariusz Cierczyński. 
Od tej pory goście nie 

mieli na boisku już nic do 
powiedzenia, a gryfi ci mogli 
spokojnie przygotowywać 
ataki na bramkę Macieja 
Gemborysa. Te ataki 
przyniosły jeszcze jedną 

bramkę, a strzelcem 
jej okazał się Jakub 
Gronowski, który po 
indywidualnej akcji nie dał 
szans bramkarzowi. Kiedy 
wydawało się, że takim 
wynikiem zakończy się ten 
pojedynek drużyna Z Trąbek 
Wielkich przeprowadziła 
kontratak, który zakończył 
się strzeleniem gola. 

Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: 
M. Szlaga – J. Przybylski, 
W. Klemczyk, K. Jezierski 
(P. Tusk 51’), P. Politowski, 
A. Wolszlegier, J. Felisiak, 
K. Wicki (J. Banaszak 82’), 
S. Kiełb (O. Bąkowski 78’), 
J. Gronowski, Ł. Król (Ł. 
Kozłowski 37’).

Łukasz Nowaczyk

Zarząd Wejherowskiego 
Klubu Sportowego „Gryf” 
zawiadamia, że uchwałą 
Zarządu
 nr 01/2009 z dnia 16.02.2009 
zgodnie ze statutem Klubu 
§ 23 pkt.3 zwołuje w dniu 
27.03.2009 roku (piątek) w 
pierwszym terminie o godz. 
18:30, w drugim terminie o 
godz. 19:00 na obiektach WKS 
„Gryf” w Wejherowie ul. 
Wzgórze Wolności 1 
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
z następującym porządkiem 
obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego 
zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku 
obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej.
5. Wystąpienie Prezesa  Klubu 

– Sprawozdanie za 2008 oraz 
omówienie podejmowanych 
dziś uchwał.
6. Odczytanie protokołu 
Komisji Mandatowo 
Skrutacyjnej o ważności 
zebrania
7. Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej za 2008 rok
8. Podjęcie uchwały o 
zatwierdzeniu bilansu oraz 
rachunku zysku i strat za 2008r.
9. Wybory uzupełniające do 

Komisji Rewizyjnej
10. Odczytanie protokołu 
Komisji Mandatowo 
Skrutacyjnej o wynikach 
wyboru.
11. Dyskusja i wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Podczas zebrania istnieje 
możliwość opłacenia składek 
członkowskich ( 20 zł/m-c)

Walne Zebranie 
Sprawozdawcze
Przypominamy wszystkim Członkom Klubu, że 
w najbliższy piątek 27 marca o godzinie 18.30 
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
na obiektach WKS Gryf ul. Wzgórze Wolności. 
Poniżej przedstawiamy porządek obrad. 

Junior B. Pokonali wicelidera
Pomorską ligę juniorów zaczął zespół prowadzony przez Damiana Marmu-
łowskiego – junior B (rocznik 1993 – 1994). Młodzi gryfi ci plasujący się na 
szóstym miejscu rozpoczęli rundę wiosenną meczem na własnym boisku z 
wiceliderem tej ligi zespołem MKS Władysławowo. 

bili na mnie wrażenie swoja 
ogromną walecznością i za-
angażowaniem, które zapre-
zentowali na boisku. Całej 
drużynie należą się ogrom-
ne brawa.” Skomentował po 
meczu trener Damian Mar-
mułowski. Zdjęcia z meczu: 
http://gryfwejherowo.com/
galeria-klub/category/60-
g r y f - w e j h e r o w o - m k s -
yslawowo-1-0-22.03.2009.
html

Łukasz Nowaczyk 
przy współpracy 

Tomasza Albeckiego. 

Turniej Kibiców 
Gryfa Wejherowo
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05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00     Colin i Justin: Skok na 
dom - serial (5/13)
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
 -serial
13:05     Detektywi
 -serial
13:35     Detektywi
  -serial
14:05     Salon Gry
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (12/22), USA
15:45     Rozmowy w toku  
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi-serial
19:00     Fakty
 - pr. informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!  
20:05     Na Wspólnej-serial
20:45     W11-Wydział śledczy-serial
21:30     Smoking - komedia USA 2002 r
23:30     Agenci NCIS IV
  - serial (6/24), USA, 
00:25     Multikino  
00:50     You can dance - Po prostu tańcz!
01:50     Uwaga!  
02:10     Nocne granie,  
03:10     Telesklep;
03:30     Rozmowy w toku  

06:05 Złotopolscy - odc. 202 06:35  Dwójka 
Dzieciom - Kacper - odc. 1/52 06:55  TELEZA-
KUPY 07:25  Niezłomni; cykl reportaży;07:40  
M jak miłość - odc. 405; serial 08:30  Pytanie na 
śniadanie 10:55 Pamiętnik z podróży; reportaż
11:20      Flipper - odc. 20/44
12:10      Magnum - odc. 57/162 Czy tak?; serial
13:05      Papież - Polak; 
 fi lm dok. prod Włochy (2006)
14:05      Koło fortuny - odc. 115; teleturniej
14:40      Dla niesłyszących - Złotopolscy 
 - odc. 1030 
15:10      Dla niesłyszących - Złotopolscy 
 - odc. 1031 
15:45      Dzieciaki górą - odc. 18; teleturniej;
16:35      Córki McLeoda - odc. 15
17:30      Kontakt
17:55      Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
17:55      Msza Święta w 4 rocznicę śmierci  
 JPII - studio
18:00      Msza Święta w 4 rocznicę śmierci JPII  
 - transmisja z Watykanu
19:35      Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - Wielbłąd; cykl reportaży;
20:05      Barwy szczęścia - odc. 248 
20:40      Dr House - odc. 75; serial obyczajowy  
 kraj prod.USA (2007)
21:35      Dr House - odc. 76; serial obyczajowy  
 kraj prod.USA (2007
22:25      Pitbull - odc. 18; serial policyjny 
23:15      Magazyn kryminalny 997
23:50      Historia Amber; dramat kraj prod. 
 USA (2006); reż.:Keoni Waxman;
01:20      Czy świat oszalał?

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości  08:15 Kwadrans po ósmej 
08:35 Przyjaciele z podwórka - serial 
anim.09:00 Jedynkowe Przedszkole
09:40      Lilli czarodziejka - odc. 18
10:10      Jak zostać ogrodnikiem 
 - odc. 5; serial dok.
10:40      W-skersi; 
10:55      Marzenia do spełnienia
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes;
12:25      Europa bez miedzy; 
12:40      Plebania - odc. 1263
13:05      Klan - odc. 1652
13:35      Jaka to melodia? 
14:00      Errata do biografi i
14:30      My Wy Oni ; magazyn;
15:00      Wiadomości
15:10      Pogoda
15:15      Opole 2008 na bis
15:55      Moda na sukces
16:45      Celownik
17:00      Teleexpress 
17:20      Rozmowa Jedynki; 
17:35      Klan - odc. 1657 
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - odc. 1268
18:55      300 % normy - pytanie 30; 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      Świadectwo - odc. 1/3; 
21:15      Artyści Janowi Pawłowi II
22:35      Empatia; fi lm fabularny
00:10      Łossskot!; magazyn

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości; 08:10 Pogoda 08:15  
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam - odc. 28; serial anim.
08:45      Koszmarny Karolek, odc. 6
09:00      Jedynkowe Przedszkole 
 - odc. 41
09:40      Zagubieni z Lotu 29 
10:05      Między mamami - odc. 25
10:20      Schudnij; p. poradnikowy
10:40      Ciało to niemało; magazyn
10:55      Marzenia do spełnienia,
12:00      Wiadomości;
12:10      Agrobiznes;
12:25      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - odc. 1261
13:10      Klan - odc. 1650
13:35      Jaka to melodia?
14:05      Podróżnik - Marrakesz
14:25      Rzeczpospolita Niespra- 
 wiedliwa; cykl 
14:50      Budzimy do życia; felieton
15:00      Wiadomości
15:15      300 % normy - odc. 32
15:45      Przebojowa noc
15:55      Moda na sukces
16:45      Celownik; magazyn
17:00      Teleexpress 
17:20      Rozmowa Jedynki
17:35      Klan - odc. 1655
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - odc. 1266
18:55      300 % normy - pytanie 30
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:15     Byliśmy żołnierzami 133’;  
 dramat wojenny 
22:35      Karty na stół - wybory  
 europejskie; talk-show;

 

05:55 Złotopolscy - odc. 200 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly - odc 23/26  serial 
animowany 06:40 TELEZAKUPY 07:10  Ich 
dom; reportaż 07:35  M jak miłość - odc. 403; 
serial 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50      Przygody Tarzana - odc 30/75
 serial przygodowy kraj prod. 
 Francja, Meksyk (1991);
11:25      Flipper - odc. 18/44 serial 
12:05      Pucuł i Grzechu - odc. 2
12:15      Magnum - odc. 55/162 Koszykarski  
 przypadek; serial kraj prod.USA
13:10      Niszczycielski wulkan - fi lm dok.. 
 Wielka Brytania (2006)
14:10      MASH - odc. 154; serial komediowy 
14:40      Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 652; serial 
15:35      HIT GENERATOR - (6); 
 widowisko muzyczne
16:35      Córki McLeoda - odc. 13 
17:30      Kontakt - (6)
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 - odc. 116; teleturniej
19:35      Wideoteka dorosłego człowieka 
 - (66);
20:05      Barwy szczęścia - odc. 246 
20:40      M jak miłość - odc. 653; serial 
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość”
  - odc. 409
21:45      Magazyn Ekspresu Reporterów;
22:40      Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Człowiek, który płakał fi lm fab. 
 prod.USA (2000); reż.:Sally  
 Potter;            .                              
00:25       Oda do radości; fi lm fab prod.Polska 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości 08:15 Kwadrans po ósmej;
08:35 Strażak Sam - odc. 30; serial 
anim. 08:45 Małe zoo Lucy, seria II
09:00      Domisie 
09:35      Ranczo pod Zieloną Sió- 
 demką - odc. 20 serial
10:05      Wielkie porządki; cykl dok.
10:40      Zapytaj prawnika; magazyn
10:55      Marzenia do spełnienia
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:25      Siła z natury; magazyn
12:40      Plebania - odc. 1262
13:05      Klan - odc. 1651
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Ropa naftowa. 3/3; 
 - fi lm dok.
14:30      Raj; magazyn
15:00      Wiadomości
15:15      Opole 2008 na bis 
15:55      Moda na sukces
16:45      Celownik
17:00      Teleexpress 
17:20      Temat dnia - rozmowa
17:35      Klan - odc. 1656 
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - odc. 1267
18:55      300 % normy - pytanie 30
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      Piłka nożna - eliminacje
22:35      Sfora - odc. 7/9; serial
23:30      Bronisław Wildstein 
00:05      72 metry, dramat, ROSJA 

05:55 Złotopolscy - odc. 201  telenowela 
06:25 Dwójka Dzieciom - Milly i Molly - odc 
24/26serial anim. 06:40 TELEZAKUPY07:15 
Znaki czasu; magazyn 07:40 M jak miłość
08:30      Pytanie na śniadanie 
10:55      Święta wojna - (306) serial TVP
11:25      Flipper - odc. 19/44 
12:15      Magnum - odc. 56/162
13:10      Na tropie kopalni faraonów  
 fi lm dok. kraj prod.Austria (2007)
14:10      MASH - odc. 155; serial
14:40      Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 653; serial TVP.
15:40      Orzeł czy reszta - (13) ; talk-show.
16:35      Córki McLeoda - odc. 14
 prod.Australia (2001); STEREO.
17:30      Kontakt
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 
 - odc. 14/LIX . teleturniej.
19:35      Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat
20:05      Barwy szczęścia - odc. 247; 
 serial obyczajowy .
20:40      Megakomedie - Złoto dezerterów;  
 kom.prod.Polska (1998); reż.:Ja- 
 nusz Majewski
22:35      Okrągły Stół. Droga, czas, kontro- 
 wersje. - odc. 6 Kompromis 
22:50      Warto rozmawiać
23:40      Powrót do życia - odc. 10/11; serial 

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     Antwone Fisher - dramat USA  
 2002; reż. Denzel Washington;  
 wyst. Denzel Washington, Derek  
 Luke, Malcolm David Kelley,  
 Cory Hodges, Joy Bryant,  
 Kente Scott, Leonard Earl  
 Howze, Salli Richardson
 Dramat oparty na faktach, bę- 
 dący debiutem reżyserskim  
 aktotra Denzela Washingtona.  
 Antwone Fisher (Derek Luke)  
 jest młodym żołnierzem amery- 
 kańskiej marynarki wojennej,  
 który szokuje otoczenie niekon- 
 trolowanymi wybuchami prze- 
 mocy.  
22.30     Pożegnalny pocałunek - fi lm Wielka  
 Brytania, 1999; rez. Vadim Jean;  
 wyst. Gerard Butler
00.40     Happy Hour
01.40     Wyścig Armatniej Kuli 3 - komedia  
 sensacyjna USA, 1989; reż. Jim  
 Drake; wyst. John Candy

04.30 Lalola 05.15 KINOmaniak 05.40 
Muzyczne 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     Wyścig Armatniej Kuli 3 - komedia  
 sensacyjna USA, 1989; reż. Jim  
 Drake; wyst. John Candy,  
 Dixon Donna, Matt Frewer, Joe  
 Flaherty, Tim Matheson
 Policja robi obławę na 
 kierowców mających 
 wziąć udział w nielegalnym,  
 transkontynentalnym rajdzie.  
 Ponieważ wyścig musi się  
 odbyć, zamiast aresztowanych 
 biorą w nim udział   
 przypadkowe osoby...
22.05     Fifty Fifty - fi lm akcji USA, 1992;  
 reż. Charles sam Firstenberg;  
 wyst. Peter Weller, Robert Hays
00.10     Happy Hour
01.10     Papież Jan Paweł II - fi lm 

04.30 Lalola 05.15 Dekoratornia 05.40 
Muzyczne 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     Dekoratornia - magazyn
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     SERIAL
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     Dorwać Cartera 
 - fi lm akcji USA, 2000.
22.15     KŁAMCZUCH 
 - program rozrywkowy
23.15     Papież Jan Paweł II - fi lm biogra- 
 fi czny USA, 1984; reż. Herbert  
 Wise; wyst. Albert Finney,  
 Michael Crompton, Robert  
 Austin, Caroline Bliss, Antony  
 Brown, Brian Cox
 Ten doskonały fi lm biografi czny 
 przedstawia życie Karola Woj- 
 tyły, przed Jego wstąpieniem na  
 tron Piotrowy. Poczynając od  
 dzieciństwa i młodości spędzo- 
 nej w Wadowicach, a kończąc  
 na konklawe podczas, którego  
 polski kardynał został wybrany-  
 na Papieża...
02.25     mała Czarna - talk show

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.838 06:00 Żar 
młodości, odc.148 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.469 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.43 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.44 09:15 Rodzina zastępcza, 
odc.4309:50 Rodzina zastępcza, odc.44
10:25     Miodowe Lata, odc.22
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.27
11:30     Samo życie, odc.1250
12:00     Zamieńmy się żonami, odc.45
13:00     Wzór, odc.13
14:00     Pierwsza miłość, odc.882
14:45     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.144
15:15     Zwariowany świat Malcolma,
 odc.145
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.60
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.37
17:00     Ostry dyżur, odc.17
18:00     Pierwsza miłość, odc.883
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1251
20:00     Helikopter w ogniu; USA, 2001;  
 r. Ridley Scott; w. Josh Hart- 
 nett, Ewan McGregor, Jason  
 Isaacs, Tom Sizemore, Eric  
 Bana, Ewen Bremner, Sam  
 Shepard, Sam Shepard, Wil- 
 liam Fichtner Dramat wojenny  
 w gwiazdorskiej obsadzie: Josh  
 Hartnett, Eric Bana, Sam  
 Shepard, Ewan McGregor. 
22:00     Studio Lotto
23:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.25

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.839 06:00 Żar 
młodości, odc.149 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.470 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.45 08:30 Świat według Kiep-
skich, odc.46 09:10 Rodzina zastępcza, odc.45
09:40 Rodzina zastępcza, odc.46 10:15 Miodo-
we Lata, odc.23
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.28
11:30     Samo życie, odc.1251
12:00     Dom nie do poznania, odc.78
13:00     Wzór, odc.14
14:00     Pierwsza miłość, odc.883
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.146
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.147
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.38
17:00     Ostry dyżur, odc.18
18:00     Pierwsza miłość, odc.884
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1252
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Click; USA, 2006; r. Frank Coraci;  
 w. Adam Sandler, Christopher  
 Walken, David Hasselhoff,  
 Henry Winkler, Sean Astin
22:00     Studio Lotto
23:25     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.4
00:25     MOMENT PRAWDY, odc.4
01:25     Nagroda gwarantowana, odc.172

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.840 06:00 Żar 
młodości, odc.150 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.47108:00 Świat według 
Kiepskich, odc.47 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.48 09:15 Rodzina zastępcza, odc.47
09:50 Rodzina zastępcza, odc.48 10:25 Miodo-
we Lata, odc.24
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.29
11:30     Samo życie, odc.1252
12:00     Gra Wstępna, odc.4
13:00     Wzór, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.884
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.148
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.149
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.39
17:00     Ostry dyżur, odc.19
18:00     Pierwsza miłość, odc.885
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1253
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.57
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.5
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.60
23:05     Z archiwum X, odc.123
00:05     Z archiwum X, odc.124
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.173
03:05     Tajemnice losu, odc.154
04:05     Zakazana kamera, odc.345

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula-serial 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Zostan top modelka 
12:05    Telesklep
12:35    Na Wspólnej
 - serial
13:05    Milionerzy 
 - teleturniej
14:05    W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45    Krok od domu - serial kryminalny  
 (10/22), USA
15:45    Rozmowy w toku 
 - program
16:55    Sąd rodzinny
17:55    Brzydula
 - serial
18:25    Detektywi 
 - serial
19:00    Fakty
 - pr.informacyjny
19:30    Sport 
19:40    Pogoda
19:50    Uwaga! 
20:05    Na Wspólnej 
 - serial
20:45    W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30    39 i pół 
 - serial
22:30    Kuba Wojewódzki 
 - pr rozrywkowy
23:30    Dexter II  - serial kryminalny (5/12),  
 USA, 2007
00:45    Superwizjer
01:20    Uwaga!
01:40    Nocne grani
02:40    Telesklep
03:00    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 -serial 08:30 
Dzień dobry TVN 
11:05     Jak dobrze wyglądać nago (5/8),  
 Wielka Brytania
12:05     Telesklep;
12:35     Na Wspólnej 7-serial
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     Salon Gry
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (11/22), USA
15:45     Rozmowy w toku
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 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
 - pr. rpzrywkowy
22:30     Dzień próby  - fi lm sensacyjny,  
 USA, 2001
01:00     Szymon Majewski Show 
 - pr.rozrywkowy
02:00     Uwaga!
02:20     Nocne granie
03:20     Telesklep
03:40     Rozmowy w toku 
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