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Konfrontacja w Rumi 
Burmistrz kontra przewodniczący Rady Miasta. Dwa spojrzenia na miasto, Szkołę Podstawową nr 1 i zbliżające się referendum. Dwie 

zwaśnione strony. „Express” namówił ich wspólną rozmowę. Jej szczegóły na stronie 7
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 PRZETARG
           Urząd Gminy w Lini informuje, 

że  w dniu 8 maja 2009r o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
w Lini ul. Turystyczna 15 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi 
STRZEPCZ ul. Ks.Rotty, działka nr 492/7 o powierzchni 1606 m², 
cena wywoławcza  60zł/m².

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje 
na temat w/w przetargu udzielane są  w Urzędzie   Gminy  Linia  w  
pokoju nr 7 od  wtorku do  piątku  w godz. 7.30 do 15.30.

W sobotę wyjeżdżający z 
ulicy Rybackiej vw pas-
sat nie udzielił pierwszeń-
stwa jadącej drogą krajową 
„szóstka” toyocie rav4. Do-
szło do zderzenia obu po-
jazdów w wyniku którego 
„japończyk” koziołkował 
uderzając i uszkadzając po 

drodze dwa kolejne samo-
chody; fi ata seicento oraz 
skodę oktawię. Na miejscu 
już po kilku minutach było 
pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna policja. Kierowcę 
toyoty odwieziono do szpi-
tala.  W poniedziałek rano 
kierowca jeepa wyjeżdżając 

z ulicy Kwiatowej wjechał 
na skrzyżowanie (miał w 
tym momencie czerwone 
światło). Wjechał wprost 
przed volkswagena T5, któ-
ry nie zdążył wyhamować. 
W wypadku poważnie ran-
ny został pasażer jeepa.
Kolejny wypadek miał 

miejsce w Łęczycach, gdzie 
29-latka - jadąc ulicą Długą 
w kierunku drogi K6 potrą-
ciła 9-letniego chłopca, któ-
ry przechodził przez przej-
ście dla pieszych. Dziecko z 
ranami głowy zostało prze-
wiezione do wejherowskie-
go szpitala.      (K, ANGO)  

Wypadek za wypadkiem
Trzy poważne wypadki w powiecie wejherowskim: w sobotę na skrzyżowaniu Rybackiej z krajową 
szóstką, w poniedziałek przy wyjeździe z ulicy Kwiatowej, a chwilę później Łęczycach. W pierwszym 

siła uderzenia była tak duża, że Toyota koziołkowała i stanęła na dachu.
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Sprawa nie trafi ła jeszcze do 
żadnego sądu. Obecnie po-
stępowanie jest prowadzo-
ne pod nadzorem sopockiej 
delegatury Biura ds. Prze-
stępczości Zorganizowanej 
Prokuratury Krajowej. Jak 
się dowiedzieliśmy decyzją 
szefostwa gdańskiej Izba\y 
Skarbowej  swoje stanowi-
sko straciła dotychczasowa 

naczelnik wejherowskiego 
urzędu. Od soboty osobą 
pełniącą obowiązki dyrek-
tora jest Katarzyna Ciecho-
cińska. 
Do chwili zamknięcia tego 
numeru „Expressu” Izba 
Skarbowa w Gdańsku, ani 
CBA nie udzielali żadnych 
informacji na ten temat.         

Tomasz Modzelewski

Korupcja 
w skarbówce?

Wejherowski Urząd Skarbowy „odwiedzili” funk-
cjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go - dowiedział się nieofi cjalnie „Express”. 

Samolot rozbił sie we wtorek 
około godziny 16.45 na lot-
nisku wojskowym, w chwili 
gdy maszyna podchodziła 
do lądowania. Obecnie wia-
domo, że pracowała tylko 
na jednym silniku, bo był 
to lot treningowy, podczas 
którego ćwiczono właśnie 
taki manewr. 
W pozostałościach po 
maszynie znaleziono zwłoki 
trzech osób. Niedaleko 
miejsca upadku strażacy 
znaleźli czwartego pasażera. 
Rodziny załogi dowiedziały 
się o śmierci swoich blis-
kich we wtorkowy wieczór. 
Zginęło trzech pilotów, w 
tym dowódca załogi oraz 
technik pokładowy. Jak in-
formuje Marynarka Wojen-
na, trzech z nich w powi-
etrzu spędziło ponad 1000 
godzin. 
Jeszcze tego samego dnia 
na miejcu pojawił się Bog-
dan Klich, minister obrony 

Tragiczne ćwiczenia
Wojskowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zbada okoliczności katastrofy 
samolotu Bryza, do której doszło we wtorek popołudniu w Gdyni - Babich Dołach. 

W katastrofi e zginęła cała załoga - 4 lotników. 

narodowej i zapewnił o 
zapewnieniu “należytej 
opieki” rodzinom zabitych. 
Kilka godzin po zdarze-
niu MON zapowiedził 
powołanie specjalnej 
komisji, która zajmie się 
zbadaniem okoliczności 
zdarzenia. Jednocześnie 

zostały wstrzymane loty 
wszystkich maszyn typu 
AN-28 (w Polsce jest ich 
ponad 20). 
W dniu katastrofy minister 
Klich mówił, że pogoda była 
bez zarzutu, ale Marynarka 
Wojenna - w wydanym 
późnym wieczorem komu-

nikacie - zwróciła uwagę, że 
w chwili przeprowadzania 
ćwiczeń panowało “duże 
zachmurzenie”. 
Komisja, która zbada 
okoliczności tragedi, 
będzie składać się z dwóch 
zespołów, które zajmą się 
sprawami związanymi z 
pilotażem, a osobno ze 
sprawami technicznymi. 
Poza zgromadzeniem doku-
mentacji całego lotu prace 
komisji rozpoczną się od 
oględzin i zebrania wszyst-
kich szczątków maszyny. 
Prace mogą potrwać nawet 
kilka miesięcy. 
Bryza jest oceniana jako 
bezpieczna maszyna. Samo 
lądowanie na jednym 
silniku jest jednym z na-
jtrudniejszych manewrów; 
samolot ściąga wtedy na 
jedną stronę, a pracujący 
silnik jest znacznie bardziej 
obciążony.

(TM) 

Ofi ary katastrofy:

Komandor podporucznik 
pilot Roman BERSKI, uro-
dzony 27 kwietnia 1961 roku. 
Absolwent Wyższej Ofi cer-
skiej Szkoły Lotniczej z 1986 
roku. Nalot 1500 godzin. Zaj-
mował stanowisko szefa sekcji 
rozpoznawczej - instruktora 
pilota w Brygadzie Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Podczas 
lotu pełnił funkcję pilota kon-
trolującego.

Kapitan marynarki pilot 
Marek SZTABIŃSKI, uro-
dzony 18 sierpnia 1973 roku. 
Absolwent Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej Sił Powietrznych 
z 1996 roku. Nalot 1134 go-
dziny. Zajmował stanowisko 
szefa szkolenia 28 Eskadry 
Lotniczej Marynarki Wojen-
nej. Podczas lotu był dowódcą 
załogi – pilotem szkolącym.

Porucznik marynarki pi-
lot Przemysław DUDZIK, 
urodzony 5 maja 1982 roku. 
Absolwent Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej Sił Powietrznych z 
2005 roku. Nalot 260 godzin. 
Zajmował stanowisko ofi ce-
ra sekcji rozpoznawczej 28 
Eskadry Lotniczej Marynarki 
Wojennej. Podczas lotu był pi-
lotem szkolonym.

Chorąży sztabowy mary-
narki Ireneusz RAJEWSKI, 
urodzony 31 marca 1966 roku. 
Absolwent Szkoły Chorą-
żych Personelu Technicznego 
Wojsk Lotniczych z 1987 
roku. Nalot 1900 godzin. Zaj-
mował stanowisko starszego 
technika samolotu w 28 Eska-
drze Lotniczej Marynarki Wo-
jennej. Podczas lotu był tech-
nikiem pokładowym. 

Miejsce katastrofy
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Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informacje urzędowe znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

Jacek Gafka
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ZAPROSZENIE
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomor-
skiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na wystawę ze 
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i ar-
chiwum autora pt. „GDAŃSK 1945. Fotografi a doku-
mentalna Janusza Uklejewskiego”. 
Wystawę można oglądać do połowy kwietnia.

 (JG)

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

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

(SP)

Skorzystaj z Punktu 
Informacyjno - Konsultacyjnego

Na wystawie prezentowane są 
zdjęcia wybranych osób, m.in. 
księży, nauczycieli, urzędników, 
którzy zostali zamordowani w 
Piaśnicy w okresie 1939-1940. 
Na szczególną uwagę i zadumę 
zasługują przejmujące fotosy z 
egzekucji, ukazujące stojące na-
przeciw siebie ofi ary i ich opraw-
ców z bronią gotową do strzału. 
Wstrząsające są również zdjęcia 
wykonane w 1946 roku z ekshu-
macji ofi ar. 
Na ekspozycji tej prezentowane 

są zdjęcia z uroczystości odsło-
nięcia pomnika ofi ar w Piaśni-
cy w dniu 11.IX 1955 roku oraz 
z działalności Stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka”.
Wystawę wzbogacają najważ-
niejsze opracowania i publikacje 
historyczne na temat zbrodni w 
Piaśnicy. 
Ekspozycja czynna będzie do po-
łowy kwietnia 2009 roku. Zapra-
szamy na nią szczególnie mło-
dzież, w ramach lekcji historii. 

(SP)

Odpowiedzialny za przebieg wdrożenia projektu Minister Gospodarki 
uruchomił na swojej stronie internetowej www.mg.gov.pl „zakładkę 
– jedno okienko”. Pod wskazanym adresem umieszczone zostały 
m.in.: wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
i instrukcja wypełniania wniosku EDG – 1. Na stronie internetowej 
ministerstwa znajduje się również szczegółowy poradnik dla gmin. 
Wraz ze zmianą przepisów przedsiębiorca rozpoczynający działalność 
gospodarczą będzie wypełniał tylko jeden wniosek zamiast obecnych 
czterech. Rozporządzenie wprowadza jednolity formularz zgłoszeniowy 
dotyczący zakładania fi rm przez osoby fi zyczne i związane jest z 
wejściem w życie, 31 marca 2009 r., przepisów nowelizacji ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Wzór wniosku został już 
opublikowany w Dzienniku Ustaw (nr 50, poz. 399 dostępny na 
stronie www.rcl.gov.pl). Zostanie także (w wersji elektronicznej) 
zamieszczony przez MSWiA w Centralnym Repozytorium Wzorów 
na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).      (JG)

Wystawa o ludobójstwie 
w Lasach Piaśnickich 
- w muzeum wejherowskim
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie czynna jest wystawa pt. „Piaśnica i miejsca 
pamięci narodowej. Pamięć i ostrzeżenie”, której autorem jest 
Edmund Kamiński. Ekspozycję o tej tematyce przygotowano 
w związku z ogłoszeniem 2009 roku – Rokiem Piaśnicy. 

INFORMUJEMY
Z dniem 31 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, co znacznie uprości procedurę rozpo-
czynania działalności gospodarczej przez osoby fi zyczne.
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REKLAMA
Z pomysłem budowy „Bra-
my Piaśnickiej” wystąpiło 
dwa lata temu stowarzysze-
nie „Rodzina Piaśnicka”. 
Pierwotnie projekt spotkał 
się ze sprzeciwem pewnej 
grupy mieszkańców i kil-
ku radnych ze wspólnoty 
samorządowej „Wolę Wej-
herowo”. Całkowitemu 
usunięciu czołgu z miasta 
sprzeciwiali się także kom-
batanci. Zwolennikom bu-
dowy kapliczki, reprezen-
towanym przez inicjatorów 
z „Rodziny Piaśnickiej”, 
popieranym przez wielu 
samorządowców udało się 
doprowadzić do kompro-
misu. Dzięki czemu czołg 
nie został przerobiony na 
żyletki, ale przeniesiony do 
miejskiego parku. 
Organami uprawnionymi 
do wnoszenia pomników 
są władze gminne, w tym 
konkretnym przypadku 
Rada Miasta Wejherowa. 
W związku z tym powołany 

Kapliczka dopiero 
po wyborach

W ostatnich dniach został podpisany akt notarialny, na mocy którego starostwo przekazało 
miastu teren, na którym wcześniej stał czołg. Jego miejsce ma zająć nawiązujący architek-
tonicznie do wzoru kalwaryjskiego pomnik-brama, upamiętniający nie tylko zamordowa-

nych w lesie piaśnickim, ale wszystkie ofi ary wojny.

Podpisanie aktu notarialnego, w którym powiat przekazuje ziemię miastu 
pod budowę kapliczki.

został w mieście zespół rad-
nych, którzy mają współ-
pracować ze stowarzysze-
niem „Rodzina Piaśnicka” 
w kwestiach odnoszących 
się do budowy pomnika-
bramy. Wśród tych radnych 
znajdują się dotychczaso-
wi przeciwnicy usuwania 
czołgu. Radny Zbigniew 
Chuchała przekazał pro-
test wraz z podpisami 
obrońców czołgu na ręce 
Romana Zaborowskiego, 

wojewody pomorskiego. 
Radny Leszek Glaza był 
zwolennikiem szukania in-
nego miejsca na kapliczkę. 
Pozostali radni, wchodzący 
w skład tej grupy to Paweł 
Formela i Dariusz Kreft. 
Przedstawiciele „Rodzi-
ny Piaśnickiej” wierzą w 
przychylność zespołu i 
prezydenta dla realizacji 
projektu budowy kapliczki, 
który już od dwóch lat jest 
gotowy i zyskał akceptację 

wszystkich stron cytowane-
go porozumienia. 
- Jestem zadowolony, że 
ten etap został zakończo-
ny – mówi ksiądz Nowak. 
Od początku w sprawę byli 
zaangażowani ludzie z wy-
sokiego szczebla: m.in. wo-
jewoda, marszałek, starosta 
i prezydent Wejherowa, 
którzy wspierali inicjatywę 
„Rodziny Piaśnickiej”. Na-
stępnym krokiem na drodze 
do realizacji zamierzenia 
powinno być utworzenie 
mechanizmu fi nansowania 
projektu. Pomoc fi nanso-
wą zadeklarował już m.in. 
Urząd Marszałkowski, Sta-
rostwo Powiatowe w Wej-
herowie, Starostwo Powia-
towe w Pucku, gmina i mia-
sto Wejherowo oraz gmina 
Krokowa. Ruch w sprawie 
aktualnie leży po stronie 
miasta, które budowę planu-
je na przyszły rok. 

Łukasz Bieszke
l.bieszke@expresspowiatu.pl

Znaczna część głosów zo-
stała zliczona w minioną 
środę. Te, które były zbiera-
ne w Janowie, w czwartek. 
W chwili zamknięcia tego 
numeru „Expresssu” pod-
pisów było łącznie ponad 
3 000. Żeby referendum 
doszło do skutku wymaga-
nych jest dokładnie 3 549.  
- Jakaś część może zostać 
odrzucona, więc chcemy 
zebrać ponad 4 000. Jeśli w 
najbliższy weekend zbiórka 
dobrze wypadnie to zbliży-
my się do wymaganej ilości 
albo właśnie ją przekroczy-
my - mówi Janusz Całka. 
- Powstał też pomysł, żeby 

stworzyć ruchome stanowi-
sko przy dworcu PKP. Zo-
baczymy, jak tam zbiórka 
wyjdzie.  
Dzisiaj popołudniu swój 
podpis można składać w sie-
dzibie Stowarzyszenia „Je-
dynka” w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz w 
Miejskim Domu Kultury i 
DK SM „Janowo” na uli-
cy Pomorskiej oraz przed 
Ośrodkiem Zdrowia na 
ulicy Derdowskiego. Jutro 
przed południem swój głos 
będzie można oddać na Tar-
gowisku Miejskim, a popo-
łudniu w MOSiR-ze i Au-
chan.                           (PR)

Jeszcze tylko pięćset
podpisów? 

500 podpisów pod listami wyborczymi braku-
je Grupie inicjatywnej, żeby komisarz wybor-
czy mógł podjąć decyzję o zorganizowaniu 
referendum w Rumi. - Chcemy zebrać trochę 
więcej podpisów, w razie gdyby jakieś został 
odrzucone - mówi „Expressowi” Janusz Cał-

ka, pełnomocnik grupy. 

Nowy komendant pracu-
je w policji w 1991 roku, 
ostatnio w Wydziale Kon-
troli Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku. 
Zastąpił mł. insp. Marka 
Bujarskiego, który był ko-
mendantem przez niecałe 3 
lata. - W związku z tym, że 
dotychczasowy komendant 
przebywa od stycznia na 

zwolnieniu stanowisko było 
nieobsadzone - informuje 
mł. asp. Anetta Potrykus, 
rzecznik wejherowskiej po-
licji.  Jako że zwolnienie już 
ex-komendanta ciągle trwa 
KWP podjęło decyzję, że 
ktoś inny musi zawiadować 
jednostką i mł. insp. Bujar-
ski pozstanie „w dyspozycji 
komendanta”.                (k.)

Zdjęli komendanta
Nadkom. Ireneusz Szmurło zastąpił w środę dotych-
czasowego komendanta komisariatu policji w Rumi. 

- Skontrolowany 19-latek 
miał w kieszeni dwa worec-
zki z marihuaną – informu-
je mł. asp. Anetta Potrykus, 
rzecznik wejherowskiej 
policji. - Podczas przeszu-
kania mieszkania 20-latka 
policjanci znaleźli narkoty-
ki ukryte w kanapie oraz w 

szafkach. Łącznie było tam 
250 sztuk tabletek extasy 
oraz 134 gramy marihuany. 
Obaj wejherowianie trafi li 
do aresztu. Za posiadanie 
znacznej ilości środków 
narkotycznych grozi do 5 
lat więzienia. 

(k.) 

Narkotyki w Wejherowie 
Dwóch mieszkańców Wejherowa trafi ło do aresztu 
za posiadanie narkotyków. Zatrzymania miały 
miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia. 

Pomysłodawcą i organiza-
torem akcji są kluby moto-
cyklowe zrzeszone w Kon-
gresie Polskich Klubów 
Motocyklowych. Ponad 
dwa tysiące osób będzie 
pracowało nad pozyska-
niem jak największej ilości 
chętnych do oddania krwi. 
„Motoserce”, bo tak wła-
śnie akcja się nazywa, jest 
imprezą coroczną.
W tym roku na Placu Wej-
hera impreza rozpocznie 
się po godzinie 11. wystę-

pem Młodzieżowej Orkie-
stry Miejsko-Parafi alnej 
„Fermata”. Później zagra 
m.in. zespół Fucus, forma-
cja tańca dyskotekowego 
„hip-hop”, a potem chór 
gospel. Po 15. koncert za-
gra rockowy zespół „White 
room”. Przez cały czas bę-
dzie można oddać krew. 
W całej Polsce akcji krwio-
dawstwa towarzyszyć będą 
pokazy motocykli i konkur-
sy dla najmłodszych z na-
grodami.                    (TM) 

Podziel się krwią
W najbliższą sobotę w całej Polsce odbędzie się 
jednoczesna zbiórka krwi dla dzieci. Na terenie 

Pomorza akcja odbędzie się w Wejherowie. 
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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

Platforma Obywatelska podeszła 
do tych wyborów wyjątkowo 
odpowiedzialnie i profesjonal-
nie. Oczywiście zadbano o to, 
by na pierwszych miejscach list 
okręgowych znalazły się osoby o 
znanych nazwiskach. Nie było to 
jednak najważniejsze kryterium. 
Liczyły się kompetencje, doro-
bek, znajomość języków obcych 
oraz przygotowanie do ewentual-
nego pełnienia ważnych funkcji w 
wewnętrznych strukturach Euro-
parlamentu. To ostatnie kryterium 
zadecydowało, że na listach PO 
pojawiły się takie nazwiska jak 
kojarzona z lewicą, była komisarz 
unijna Danuta Hubner oraz twór-
ca AWS i były lider NSZZ „So-
lidarność” Marian Krzaklewski. 
Opozycyjni politycy, gdy się o 
tym dowiedzieli, zarzucili Tusko-
wi psucie polskiej polityki oraz 
cynizm. Niesłusznie. Hubner nie 
jest członkiem SLD i nigdy nim 
nie była, jest za to świetnym fa-
chowcem, doskonale obeznanym 
w brukselskiej machinie urzędni-
czej. Taki nabytek to prawdziwy 
skarb. Niech lewica pluje sobie 
w twarz, że zupełnie o niej zapo-
mniała. To samo z Krzaklewskim, 

który od sześciu lat reprezentuje 
Solidarność w Komitecie Eko-
nomiczno-Społecznym, będącym 
ciałem doradczym UE. Prezes Ka-
czyński mógł mu zaproponować 
miejsce na liście PiS, ale tego nie 
zrobił. Teraz, w swoim stylu, tupie 
ze złości nogami. Podobno żadna 
z europejskich partii, które razem 
z PO i PSL zasiadają w Europej-
skiej Frakcji Ludowej (chadeckiej) 
nie ma tak dobrze przygotowanej 
osoby do pilotowania w Parla-
mencie Europejskim zagadnień 
pracowniczych jak Krzaklewski. 
Z tego co wiem, to właśnie EFL 
podsunęła Platformie tę kandyda-
turę, a Tusk ją natychmiast pod-
chwycił. I jeszcze jedno. Przecież 
to żadne odkrycie Ameryki, że 
Solidarność jest „związkowym 
ramieniem” PiS, a OPZZ lewicy, 
mimo iż obie centrale deklarują 
swoją neutralność. Dlaczego więc 
zazdroszczą Platformie sukcesu 
jakim jest pozyskanie cenionego 
w Brukseli eksperta związkowe-
go? Z tego mogą wyniknąć dla 
nas tylko same korzyści.
A jak do układania list podeszły 
inne partie? Prezes PiS widząc że 
Platforma szeroko otwiera się na 

RUSZYŁ  WYŚCIG  
DO  BRUKSELI

Jak wiadomo wybory do Parlamentu Europejskiego odbę-
dą się 7 czerwca. Przygotowujące się do nich partie traktu-
ją je jako ważny test poparcia społecznego. Liderzy partyjni 
wierzą, że ten kto w nich zwycięży, uzyska psychologicz-
ny handicap przed przyszłorocznymi wyborami krajowymi 
(prezydenckimi i samorządowymi). Przestrzegam jednak 
przed zbyt daleko idącymi uogólnieniami, bo wybory do 
Parlamentu Europejskiego kierują się zupełnie inną logikę, 
a ponadto w ciągu roku wiele wydarzyć się może. 

inne środowiska w ostatniej chwi-
li zmienił swoją decyzję i wpuścił 
na listy kilku znanych posłów, o 
co oni zresztą sami usilnie zabie-
gali (np. Jacek Kurski). Podobno 
przestraszył się skutków wybor-
czej porażki. Lewica do wyborów 
idzie wewnętrznie podzielona, co 
źle wróży jej wynikowi. Winą za 
to obarcza się głównie szefa SLD 
Napieralskiego, który uniósł się 
ambicją i nie dopuścił do zawarcia 
wyborczego porozumienia partii 
lewicowych, a taką ofertę dostał 
od Cimoszewicza, Borowskiego 
i Rosatiego. Zamiast nich wybrał 
porozumienie z odstawionym już 
na boczny tor przez Olejnicza-
ka Leszkiem Millerem, co tylko 
potwierdza moją tezę, że konse-
kwentnie i przemyślanie stawia na 
partyjny beton. Nie wierzę, by to 
przyniosło mu wyborczy sukces.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Jego organizatorami byli Staro-
stwo Powiatowe, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Króla Jana III 
Sobieskiego i WCK. W festiwalu 
udział wzięła młodzież ze szkół 
średnich powiatu wejherowskie-
go, w sumie ponad 60 wykonaw-
ców. Rywalizowano w trzech ka-
tegoriach - scenka, wiersz i pio-
senka. Uczniowie zaprezentowali 
różnorodny repertuar m.in. utwo-
ry zespołów i musicali. Natomiast 
scenkę teatralną przedstawiła we-
dług własnego scenariusza. 
- Celem festiwalu było rozwija-
nie zainteresowań i talentów ar-
tystycznych młodzieży, kształce-
nie umiejętności występowania 
przed szerszą publicznością oraz 
popularyzacja języka angielskie-
go – mówi Bożena Conradi, dy-
rektor ZSP nr 1 w Wejherowie.
Jury konkursowe oceniało wyko-
nanie i poprawność interpretacji, 
scenografi ę i kostiumy, trudność 
tekstu i prawidłową wymowę. 
W kategorii wiersza zwycięży-
ła Anna Stankiewicz z ZSP nr 3 
Wejherowo. Za piosenkę laury 
przyznano zespołowi w składzie 

Piotr Strzelka, Piotr Lewicki, 
Maciek Wroblewski, Karolina 
Arczewska, Katarzyna Pawasiuk, 
Weronika Lezner i Magdalena 
Akinis z ZSP nr 1 Rumia. W kate-
gorii scenki teatralnej pierwszego 
miejsca nie przyznano. Natomiast 
miejsce drugie zajęły Joanna La-
skowska, Alicja Staszak, Mag-
dalena Kuprowska, Magdalena 
Zidkis i Weronika Reszka z ZSP 
nr 1  Wejherowo oraz ex equo - 
Patrycja Gruca, Klaudia Kustusz 
i Tomasz Przedpełski z ZSP nr 
1 Rumia. Nagrody ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie, WCK i wydawnictwa ję-
zykowe. Zostały przyznane też 
dwie nagrody specjalne. Roczny 
kurs języka angielskiego otrzy-
mała Karolina Arczewska z OPP 
przy ZSP nr 1 w Rumi. Drugą na-
grodę specjalną za najlepszą in-
terpretację poezji otrzymała Lidia 
Zdzitowiecka z ZSP nr 1 w Wej-
herowie. Przygotowanie imprezy 
powierzono nauczycielkom ZSP 
nr 1 w Wejherowie, Oldze Alek-
sandrowskiej i Małgorzacie Ra-
deckiej.                                (DD)

Po angielsku o poezji
Już po raz dwunasty w Wejherowskim Centrum Kultury odbył się 

powiatowy festiwal poezji w języku angielskim.

Uroczystość wręczenia nagród 
laureatom odbyła się w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury. Tema-
tem tegorocznej edycji było życie 
i nauczanie św. Pawła. Uczestni-
cy rywalizowali w czterech kate-
goriach wiekowych, klas IV-VI 
szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół średnich i zawodowych, a 
także uczniowie klas I–III szkół 
podstawowych w konkursie pla-
stycznym. W plastycznego kon-
kursie biblijnym zwyciężyli Na-
talia Zegzuła z klasy pierwszej 
SP Sióstr Zmartwychwstanek w 
Wejherowie, Marta Król z kla-
sy IIa SP w Gościcinie i Zuzan-
na Pobłocka z klasy III b SP w 
Bożympolu Wielkim. Natomiast 
mistrzem wiedzy biblijnej został, 
w kategorii klas IV-VI Jakub Wo-
jewódka z SP 8 w Wejherowie. W 
kategorii gimnazjalnej zwyciężył 

Wojciech Konkol z Gimnazjum 
nr 3 w Wejherowie, a wśród szkół 
średnich wygrała Anna Westphal 
z ZSP nr 3 w Wejherowie. 
- Wszyscy uczestnicy etapów 
konkursu bardzo się zaangażo-
wali i włożyli w to wielkie serce 
– mówiła Jolanta Noske. – Kate-
checi przygotowali uczniów, aby 
przybrało ono godny wymiar i 
niosło pozytywne przesłanie.
Fundatorami nagród byli m.in. 
władze Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Miasta i Gminy Wejhero-
wo, Społem PSS Zgoda w Wejhe-
rowie. Oprawę fi nałowej uroczy-
stości przygotował Marek Czo-
ska z Bolszewa wraz z uczniami. 
Wystawa biblijna, spisana w 
formie papirusów oraz koncert 
zespołu muzycznego dziewcząt 
z Bolszewa i Orla, zrobiła wraże-
nie na wszystkich.               (DD)

Finaliści konkursu 
biblijnego

Już po raz piąty odbył się rejonowy fi nał konkursu biblijne-
go. Jego organizatorami były parafi alne oddziały Akcji Ka-
tolickiej przy parafi ach św. Anny i Leona Wielkiego. Patro-
nat honorowy objął ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
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Konfrontacja w Rumi
Z Elżbietą Rogalą-Kończak, burmistrzem Rumi oraz Witoldem Reclafem, 

przewodniczącym Rady Miasta rozmawia Tomasz Modzelewski
Władza stresuje? Coraz 
więcej siwych włosów na 
pana skroni... 
Witold Reclaf: - To już dawno, 
no ale w tej kadencji szczegól-
nie dużo przybyło.  

Gdy rozmawialiśmy kilka 
dni temu powiedział pan, 
że ostatnio rada inten-
sywnie pracuje. Mogę w 
to wliczać sesje związane 
z wnioskiem do prokura-
tury? To ta pracowitość? 
WR: Cała kadencja jest bar-
dzo twórcza i zaangażowana, 
jeśli chodzi o udział członków 
rady, nie tylko w pracach ko-
misji i sesjach, ale i codzien-
nej pracy na rzecz miasta. 

Pani burmistrz, ta twór-
czość to też kłótnie? 
Elżbieta Rogala-Kończak: 
Mam zupełnie inną opinię na 
ten temat. Najbardziej twór-
czą i pracowitą była pierwsza 
rada, kiedy tworzył się samo-
rząd. Teraz bardzo często wy-
gląda to tak, ze jak dostaniemy 
wniosek to jeszcze pytamy au-
tora co miał na myśli. 

Panie przewodniczący, 
czemu - z perspektywy 
rady - nie ma tej współ-
pracy?
WR: Zaproponowaliśmy taką 
współpracę. W 2006 roku zo-
stała popisana umowa, w któ-
rej określiliśmy zadania, które 
chcemy realizować, m.in. pro-
gram budowy dróg...

Zaplanowane 22 drogi w 
tym roku będą zrobione?
ERK: Oczywiście, że całe 22 
nie będą. W zeszłorocznym 
budżecie było ograniczenie 
i mogłam projektować tylko 
drogi ujęte w budżecie na 2008 
rok. Nie mogłam projektować 
na przód, a projekt trwa nieraz 
ponad rok. Robimy wszystko, 
co niezbędne, żeby je wybudo-
wać. Kompleksowy program 
polega na tym, że powinno się 
określić, że w tym roku budu-
jemy to, w przyszłym tamto. 
WR: Rok 2007; realizacja in-
westycji drogowych – 1/3 pla-
nowanych wydatków. 

Czemu?
ERK: Bo nie zdążyłam zapro-
jektować i dostać pozwoleń na 
budowę. 

Są pracownicy, którzy 
zajmują się tym.  
ERK: Ale proces uzyskiwania 
pozwolenia trwa nieraz ponad 
rok. Więc w tym samym roku 
nie da się zaprojektować i wy-
budować drogi. Są przecież 
jeszcze protesty mieszkań-
ców. 

Wziął pan to pod uwagę?
WR: Zawsze słyszałem, że 
nie wybudujemy ulic, bo nie 
mamy pieniędzy, że ten bu-
dżet był wirtualny, bo chcie-
liśmy osiągnąć za działki przy 
ul. Dębogórskiej kwoty 3 razy 

większe od tego, co pani bur-
mistrz zaplanowała. Okazało 
się, że to radni mieli racje. 
Zamiast 6 mln uzyskaliśmy 
17 mln złotych.  

Nie ma woli, mimo że 
pani burmistrz zapowia-
da, że drogi będą? 
WR: Mam nadzieję, że w 
tym roku zbliżymy się do 100 
proc. realizacji i tego pani 
burmistrz serdecznie życzę. 
Jak zaplanowane ulice będą 
zrealizowane z przyjemno-
ścią udzielę absolutorium. 

Sarkazm?
WR: Nie, to była odpowiedź 
na pana sugestie w sprawie 
realizacji inwestycji w tym 
roku. Nie rozumiem skąd 
myśl o sarkazmie...

Państwo rozmawiacie ze 
sobą za pośrednictwem 
prokuratur. 
ERK: Jeszcze pana przewod-
niczącego do prokuratury nie 
podałam, ale mój mąż bardzo 
mnie do tego namawia, bo to 
do czego się ci panowie posu-
wają to szczyt pomówień.  

Czemu nie spotkać się ze 
sobą i wyjaśnić zamiast 
iść do prokuratury?
ERK: Proponowałam, żeby-
śmy się spotkali poza sesją i 
komisjami, żebyśmy uzgod-
nili stanowiska. Tylko do tych 
spotkań ciągle nie dochodzi. 4 
lutego wysłałam do państwa 
pismo z propozycją programu 
budowy dróg, który podobno 
koalicja większościowa ma. I 
zaraz będą 2 miesiące, jak nie 
ma odpowiedzi.  

Będzie spotkanie?
WR: Jesteśmy otwarci. Cie-
szę, się że po 2 latach...

Panie przewodniczący; 
nic z tych słów, jeśli ta 
komisja nie odbędzie 
się. 

WR: Na ten rok plan jest 
wyznaczony. Rozmawiałem 
z przewodniczącym komisji 
i na pewno do takiego spo-
tkania w najbliższym czasie 
dojdzie. 

Która ulica powinna być 
pierwsza?
ERK: Lipowa. 
WR: 22 ulice, które są zapisa-
ne do wykonania w budżecie. 

Panie przewodniczący, 
na czym polega upoli-
tycznienie SP 1?
WR: Zajmowałem się 8 lat 
oświatą i nie wyobrażałem 
sobie, że można wykorzystać 
szkołę do walki politycznej. 

Jeśli zajmował się pan 
oświatą to proszę po-
wiedzieć, w jaki sposób 
Rada Rodziców i nauczy-
ciele mogą kontaktować 
z rodzicami? 
WR: Przede wszystkim nie 
można wykorzystywać dzie-
ci. 

A jak inaczej to się robi?
WR: To już jest kwestia ro-
dziców, jeżeli chcą być odpo-
wiedzialni. Chciałbym tylko 
przypomnieć, ze rozbudowa 
szkoły, który był na sztanda-
rze postulatów rodziców, jest 
na 3, a nie 1 pozycji na liście. 
Miałem nawet znajomych, 
którzy z oburzeniem przyj-
mowali te ulotki... A umiej-
scowienie sztabu wyborczego 
w SP 1? Po trzecie inicjatywa 
tego referendum leży po stro-
nie pani burmistrz i ona jest 
tu stroną konfl iktu. Bez zgody 
burmistrz pani dyrektor, ani 
Rada Rodziców nie wystąpi-
łaby z żadnymi postulatami.  

Jak się pani czuje jako 
inspirator?
ERK: Żałuję, że nie jestem 
inspiratorem tej inicjatywy, 
bo nie byłoby tej całej awan-
tury wokół szkoły. Po pierw-

sze nikt mnie nie pytał o to, 
ale jak na sesji usłyszałam, ze 
kampania jest prowadzona na 
terenie szkoły natychmiast to 
sprawdziłam. To jest niepraw-
da. Pani dyrektor weszła do 
klas z przewodnicząca Rady 
Rodziców i przekazała pismo 
do rodziców. Nie było mowy 
o referendum, nie była to żad-
na ulotka wyborcza, bo nie ma 
jeszcze ulotek wyborczych, 
ale informacja dla rodziców 
na kartce A4 i lista do zbiera-
nia rodziców, zaakceptowana 
przez komisarza wyborczego, 
na której były te zarzuty doty-
czące Rady Miasta. Czy pan 
przewodniczący chciał po-
wiedzieć, że dziecko czytało 
to, co do rodziców miało za-
nieść? Schowało to do teczki 
i do widzenia. Byłam po sesji 
u kuratora, pokazałam mu to, 
co zostało rodzicom przeka-
zane i powiedziałam, że ja 
załatwiłabym to inaczej. 

Co pana boli; że to trafi ło 
do rodziców, czy że do 
rodziców przez dzieci? 
WR: Przez dzieci w czasie 
lekcji. Czy gdyby była rozpo-
częta inicjatywa referendalna 
przeciw burmistrzowi, czy 
pani też udzieliłaby pozwo-
lenia na prowadzenie tego 
rodzaju akcji? W MOSiR-ze, 
w jednostkach gminy?
ERK: Tak. Szkoła, MDK, bi-
blioteka miejska, MOSIR to 
nie jest ani moja własność, 
ani własność Rady Miasta, 
ale mieszkańców. Jeśli miesz-
kańcy chcą się zorganizować 
w jakimś ważnym celu to 
obowiązkiem burmistrza jest 
im udostępnić... 
WR: W sprawie swojego od-
wołania też?
ERK: Nie miałabym nic prze-
ciwko.  
WR: Nawet jeśliby się pani 
z postulatami nie zgadzała i 
uważała je za kłamliwe?
ERK: - To bym się broniła, 
ale nie zabroniła. 

WR: - Patrząc na te projekty 
widzę, że inicjatorem referen-
dum jest burmistrz.   
ERK: Proszę o dowody.  
WR: - Chce pani powiedzieć, 
że z panią nie było to uzgad-
niane? 
ERK: - Nie. 
WR: - Postulaty nie były z pa-
nią uzgadniane?  

ERK: - Nie. 
WR: - Czy dzwoniła pani do 
Auchan odnośnie zbierania 
tam podpisów?
ERK: - Ja się spowiadam u 
spowiednika. To nie pana 
sprawa. Dzwonię gdzie chcę. 

Dzwoniła pani tam?
ERK: - Nie, proszę pana.  
WR: - Czy wyrażała pani 
zgodę na zbieranie podpisów 
w Domu Kultury i MOSiRZ
-e?
ERK: - Tak, zadzwoniłam do 
dyrektorów i powiedziałam, 
ze jeśli zgłoszą się do nich 
członkowie zarejestrowanego 
komitetu to mają udostępnić 
krzesło, stolik i miejsce, gdzie 
mogą zbierać podpisy.  

A wniosek do prokuratu-
ry; chce się pan odwdzię-
czyć za dawny pozew w 
związku z halą?
WR: - Nie, dla mnie jest za-
dziwiające, że do działki 
400-metrowej pani burmistrz 
sprzedaje jako uzupełnienie 
w drodze bezprzetargowej 
działki o powierzchni 600 
metrów za 170 tys. zł, po 
czym osoba, która kupiła od 
gminy powyższe działki w 
dwa dni później sprzedaje je 
za 630 tys. złotych!
ERK: - To państwo podjęli 
niegospodarną decyzję dzie-
ląc - nie wiedzieć po co - ten 
teren na 4 działki. Prokuratu-
ra badała sprawę sprzedaży. 

Panie przewodniczący, 
co było przyczyną umo-
rzenia tej sprawy w pro-

kuraturze? 
WR: - Radni, którzy się tym 
zajmowali, otrzymali doku-
menty dopiero na początku 
marca. Sprawa odnowiła się, 
bo toczył się spór, który trafi ł 
nawet do Sądu Najwyższego 
i okazuje się, że według Sądu 
za poszkodowanego należy ro-
zumieć tego którego przestęp-
stwo dotyka bezpośrednio.

Pan nie odpowiada na 
moje pytanie... 
WR: - Analiza zażalenia... 

Pytam o umorzenie, a nie 
zażalenie. 
WR: - To jest ciekawa sprawa 
i według mnie zostało to słabo 
zbadane. 

Co jest podstawą umo-
rzenia?
WR (mając przed sobą doku-
menty): - To jest najnowsze...  

Panie przewodniczący – 
przyczyna umorzenia?
WR: - Były zarzuty i stwier-
dzono, że nie nastąpiło prze-
kroczenie uprawnień. Ale czy 
prokurator jest nieomylna? Nie 
zgadzam się z tym, ze było to 
gospodarne. Czy osoba, która 
kupiła tę działkę rozmawiała z 
panią na ten temat?
ERK: - Nie przypominam so-
bie. 

A wniosek o wydanie de-
cyzji o warunkach zabu-
dowy?
ERK: - Ja nie wydaję tylko de-
kretuję decyzje o warunkach 
zabudowy. Z upoważnienia 
wydaje je urzędnik. 

Co jeśli Prokuratura Okrę-
gowa w Gdańsku umorzy 
postępowanie?
WR: Zobaczymy. Teraz zo-
stawmy ten temat. 

Zarzuty rodziców. Są 
prawdziwe?
WR: - Nie. 

Czemu nie chciał pan po-
wiedzieć tego rodzicom i 
odwołał spotkanie w Ra-
dio Kaszebe? 
WR: Skąd pan wie, że odwo-
łałem? Ja jestem zaintereso-
wany rozmową z prawdziwym 
inicjatorem referendum, czyli 
burmistrz miasta o czym napi-
sałem do Radia Kaszebe.

Spotka się pan z rodzica-
mi?
WR: Oni nie są stroną. Jeśli 
chodzi o referendum spotkam 
się z prawdziwym inicjatorem. 
Z mieszkańcami wcześniej też 
się spotykaliśmy, również  w 
szkole nr 1.

Jeśli będą chcieli rozma-
wiać na temat tych zarzu-
tów spotka się pan? 
WR: O referendum - nie. 

Cały wywiad: 
strona7.expresspowiatu.pl 
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U W A G A!!! Kandydaci na 
kierowców kat. „C” i kierowcy kat. „D”
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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.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja społeczna i zawodowa – kompleksowy program 
dla powiatu puckiego i wejherowskiego”

C. K. P. i U.S. Docendi w partnerstwie z Urzędem Miasta w Redzie
zapraszają na kursy w dziedzinach:

fi nansów i rachunkowości / różne stopnie zaawansowania i specjalności/− 
marketingu, handlu i reklamy / różne specjalności/− 
opieki i pomocy społecznej /różne specjalności w tym język migowy/− 
rolnictwa i ogrodnictwa /różne specjalności/− 
informatyki /różne specjalności/− 
geodezji- asystent geodety, komputerowa kartografi a− 
obsługi ruchu turystycznego /  różne specjalności/− 

 pełny szczegółowy wykaz kursów objętych projektem znajduje się  na stronie www.reda.pl/

Oferta dla  mieszkańców powiatu wejherowskiego  i  puckiego, którzy są:

osobą długotrwale bezrobotną,− 
osobą niezatrudnioną , korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,− 
osobą po 50 roku życia,− 
osobą w wieku 15 -25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym− 
osobą nie będącą polskim obywatelem, posiadającym  zezwolenie na osiedlenie się lub na − 
zamieszkanie na czas określony,

inni /pełna informacja na stronie www.reda.pl/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Lokalnego Punktu Integracji Społecznej 
mieszczącego się w budynku MOPS w  Redzie przy ulicy Derdowskiego 25 
 w poniedziałki ( 9.00-14.00)  i  w czwartki ( 13.00-18.00 )
oraz w Pucku w budynku MOKSiRu przy ul. Lipowej 3c we wtorki /15,45 – 17,45/

Dla wszystkich chętnych kontakt telefoniczny: 0-58 678-43-32, 602-380-557,
            0-58 678-58-65, 509 815 184  
                                                                                0-58 673-11-73 /7,30 – 15,30/
                                                                                0-58 673-46-56 /15,45 – 17,45/

 lub www.reda.pl

- Nabór na szkolenia trwa od 15 marca do końca listopada 2009 r. Określony kurs rozpoczyna się 
z chwilą skompletowania grupy szkoleniowej.
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Tabacznik, to  Muzeum Ta-
baki i Tabakiery, pomysłu 
Daniela Czapiewskiego -  
właściciela fi rmy DANMAR, 
współtwórcy i gospodarza 
szymbarskiego centrum.
- Chcę z jednej strony zachę-
cić Kaszubów do chlubienia 
się naszą tradycją - mówi 
gospdarz, - ale też przybliżyć 
ten obyczaj wszystkim, któ-
rzy nas odwiedzają. 
Siedem cudów
Do Tabacznika prowadzą 
przeszklone drzwi z koloro-
wym malowidłem, które jest 
początkiem historii tabaki, 
jaką zwiedzający będą od-
czytać z kilkunastu fresków 
na ścianach wewnątrz. Z 
jednego z nich dowiadujemy 
się, że tytoń dotarł do Euro-
py i na Kaszuby z Ameryki, 
która w zamian otrzymała... 
butelki z... wodą ognistą. 
Inny fresk zapoznaje nas z 
obyczajem zażywania tabaki 
podczas kazania w kościele. 
Daniel Czapiewski otwiera 
jedną z gablot wyciąga z niej 
siedem - oznaczonych róż-
nymi kolorami – rogowych 
tabakierek
- Jest taka legenda, że kie-
dy Pan Bóg urządzał świat 
zapomniał o Kaszubach - 
rozpoczyna swą opowieść. 
- Jednak zauważył to anioł i 
zwrócił Stwórcy na ten fakt 

Szymbark k/Kartuz. Chceme le so zażec w Tabaczniku

Ech Kaszuby! Jak wy cudne!
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku k/Kartuz, dobrze znane w Kraju i za granicą 
przede wszystkim dzięki swym atrakcjom: blisko 37. metrowej – najdłuższej desce świata, stojącemu 
do góry nogami drewnianemu domowi czy sprowadzonej z Syberii oryginalnej chacie polskich 

zesłańców, wzbogaciło się o kolejne niespotykane miejsce – Tabacznik.
uwagę. Bóg się zamyślił, a 
potem wytrząsnął ze swoje-
go worka to wszystko co mu 
zostało: słońce, morenowe 
wzgórza, niezliczone rzeki 
i rzeczki, jeziora, lasy i za-
gajniki, niezliczone wielkie 
kamienie i malownicze ser-
pentyny dróg. Jest ich sie-
dem i nazywamy je skarbami 
Kaszub.
Gospodarz wskazuje na usta-
wione na stole tabakierki 
z kolorowym zatyczkami i 
mówi, że każda z nich zawie-
ra inny rodzaj tabaki i sym-
bolizuje jeden ze skarbów, 
ale również określa siedem 
charakterów ludzi. 
Podróże kształcą
- Chciałbym podkreślić, że 
nie promujemy tutaj tytoniu, 
ale przedstawiamy naszą, 
ponad czterechsetletnią tra-
dycję - podkreśla biorąc do 
ręki tabakierę z żółtą zatycz-
ką. - To tak zwana tabaka 
bursztynowa - „wanożnika” 
czyli wędrowca. Jest ona 
też związana z najstarszym 
szlakiem handlowym Euro-
py. „Wanożnik” to jak naj-

bardziej pozytywna postać. 
Wędrując poznaje różne 
obyczaje zdobywa wiedzę i 
przenosi ją w inne miejsca. 
Stąd też i powiedzenie, że 
podróże kształcą
Daniel Czapiewski wska-
zuje na jeden z fresków na 
ścianach Tabacznika. Jest 
na nim ksiądz głoszący ka-
zanie i wierni częstujący się 
tabaką. Jak się dowiadujemy 

przed laty na Kaszubach był 
podczas mszy św. w koście-
le zwyczaj, że na początku 
kazania ksiądz zażywał ta-
baki i puszczał tabakierkę w 
obieg. Jeżeli wróciła szybko, 
oznaczało to, że parafi anie 
słabo ocenili jego homilię. 
Gdy zaś krążyła długo, mógł 
mieć powody do zadowole-
nia, ponieważ fakt ten do-
wodził, że jego słowa trafi a-

Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku powstało w 2003 roku z 
inicjatywy Daniela Czapiewskiego i działaczy kaszubskich, animatorów re-
gionalnej kultury, tradycji, rzemiosła. Zabiegali oni od dawna o stworzenie 
miejsca, w którym można byłoby zgromadzić wszystko to co charakteryzu-
je region kaszubski. Celem Centrum zajmującego około 5 ha powierzchni 
jest gromadzenie i ochrona przed zapomnieniem budownictwa polskiego 
i kaszubskiego, miejscowego rzemiosła związanego z przerobem drewna, 
narzędzi i sprzętu domowego, obiektów związanych z historią Polski i Ka-
szub, tradycji i kultury narodowej, zbiór dokumentów i materialnych przed-
miotów pamięci dziejów szczególnie ostatnich trzech wieków.

ły do serc wiernych. 
To trzeba zobaczyć
Na freskach możemy też zo-
baczyć portrety wielkich Po-
laków od Tadeusza Kościusz-
ki, poprzez Józefa Bema, Jó-
zefa Hallera po Lecha Wałę-
sę. W gablotach na ścianach 
setki przeróżnych wspaniale 
rzeźbionych tabakierek w 
większości z rogów dzikich 
i domowych zwierząt, ale są 
też drewniane, ceramiczne i 
metalowe. Zapewniamy, że 
zapartym tchem słucha się 
historii opowiadanej przez 
gospodarza. Nie przytacza-
my jej w całości z dwóch 
powodów. Pierwszy to czy-
sto techniczny, gdyż cała 
zajęłaby kilka stron w ga-
zecie. Drugi powód to ten, 
że historia nabiera prawdzi-
wych walorów kiedy jest 

opowiadana w Tabaczniku, 
połączona z degustacją ta-
baki oglądaniem wspomnia-
nych fresków i przepięknych 
tabakierek. Nie pozostaje 
nam nic innego jak zachęcić 
naszych Czytelników do od-
wiedzenia Centrum Edukacji 
Promocji Regionu. Ze swej 
strony zapewniamy o gościn-
ności gospodarza, jak rów-
nież o tym, że nie tylko dla 
tabaki warto przyjechać do 
Szymbarka. Poza wymienio-
nymi na wstępie desce (która 
trafi ła do Księgi Rekordów 
Guinnessa), domu stojącym 
na dachu, 240-letnim domu 
polskiego zesłańca sprowa-
dzonym prosto z Syberii, są 
i inne wspaniałe atrakcje: 
Replika bunkra organizacji 
Gryf Pomorski, model so-
wieckiego łagra,  drewniany 
kościółek pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego, replika dworu 
z miejscowości Salino koło 
Wejherowa, 250 letnia cha-
ta kaszubska przeniesiona z 
Wilanowa, w gminie Przod-
kowo.           Andrzej Gojke

W ubiegłą sobotę, młodzież 
z pomorskich miast i wio-
sek, wraz z duszpasterzami, 
nauczycielami oraz osoba-
mi odpowiedzialnymi, za 
duchową formację w para-
fi alnych wspólnotach oraz 
oddziałach Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej, 
uczestniczyła na wejhe-
rowskich wzgórzach Ka-
szubskiej Kalwarii w wiel-
kopostnych rozważaniach 
męki Pańskiej. Tegorocz-

Młodzież na wejherowskiej kalwarii

nym rozważaniom, przy 
kolejnych stacjach Drogi 
Krzyżowej, przewodniczy-

ła młodzież z parafi alnego 
oddziału KSM z Żukowa  
w asyście ks. Piotra Gruby, 

ks. Zbigniewa Drzała oraz 
kustosza kalwarii o. Tybe-
riusza Nitkiewicza. Jako 
widoczny znak, przyjęcia 
Bożej Miłości i Zbawie-
nia, które dokonało się za 
każdego z nas, na Krzyżu 
Odkupienia, dziewczę-
ta i chłopcy z parafi i p.w. 
Przemienienia Pańskiego z 
Gdyni-Cisowej oraz księża 
i młodzież z okolicznych 
oddziałów KSM w czasie 
rozważań Drogi Krzyżo-
wej, przyjmowali kolejno, 

na soje ramiona, symbo-
liczny drewniany krzyż. W 
Drodze Krzyżowej na Kal-
warii, przygotowanej przez 
KSM,  uczestniczyły także 
dzieci i młodzież z Domo-
wego Kościoła, Krucjaty 
Wyzwolenia, Dzieła Maryi 
oraz liczna grupa harcerek 
z okolic Żarnowca i Kro-
kowej z katechetką Marią 
Styn. Oprawę muzyczną do 
pieśni kalwaryjskich, przy-
gotowała młodzież z Wej-
herowa.                        (FS)

W ramach programu 
reportaże, dokumenty, 
świadectwa w audycji 
Ewy Makulec pt. „Kal-
waria Wejherowska”, 
Polskie Radio Program 
II, dnia 8 kwietnia 2009 
roku, o godzinie 14.30, 
nada audycję promują-
cą Wejherowo. 
Emitowaną audycję, będzie 
można wysłuchać prak-
tycznie, na całym ziemskim 
globie, pod warunkiem, że 
tego dnia, będziemy mieli 
dostęp do Internetu lub do 
odbiornika radiowego. Za-
interesowanym, tą audycją, 
podajemy namiary Interne-
towe - http://www.polskie-
radio.pl/st/program2.asx 
Pod wyżej zamieszczonym 
adresem w Internecie, bę-
dziemy mogli bez proble-
mów powrócić do coraz czę-
ściej, niestety zapominanej 
formy odbioru medialnego, 
promującej urokliwy klimat 
Wejherowa oraz wyjątkowe 
wzgórza Jerozolimy Ka-
szubskiej.                      
                        (FS)

Niecodzienna 
promocja 

Wejherowa 
i kalwarii 



- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytko-
wy w Kębłowie koło Wejherowa. 
Przylegający bezpośrednio do 
głównej trasy Szczecin-Gdańsk. 
Powierzchnia na parterze 200 m/kw 
, pietro 100m/kw. Na parterze hala 
o łacznej powierzchni 140 m/kw 
plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjal-
ne. Piętro pomieszczenia biurowo-
mieszkalne. Działka ogrodzona , 
utwardzona o łacznej powierzchni 
800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 
152 000 pln tel 698 093 344 
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. 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 gospodarczego. cena 
182 000 pln. tel 698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fry-
zjerki w centrum miasta Wejherowa, 
blisko deptak, tel.  604 176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolno-
stojącą na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, 
tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością 
powiększenia, Bychowo - gmina 
Gniewino. Piwnica, budynki gospo-
darcze, atrakcyjna cena, tel. 500 080 
366
- WYNAJMĘ pokój rodzinie bez-
dzietnej, tel.607 438 230
- SPRZEDAM MIESZKANIE 
70 metrów 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, parter, os. Przyjaźni, 
rolety antywłamaniowe, wysoki 
standard, miejsce parkingowe,ce-
na 345000, kontakt tel 0500080242, 
0586771082
- DZIAŁKA BUDOWLANA 746 
m2 w Luzinie, uzbrojona, cena 80 
tys. do negocjacji, tel. 509 279 104
- WYNAJMĘ POKÓJ z dostępem 
do łazienki i kuchni, Wejherowo, tel. 
(058) 350 53 58

- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych 

świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynia-
nin, poszukuje tego, czego chyba 
wszyscy ludzie, ciepła i przyjaznej 
atmosfery, tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny 
pan po 50-tce, bez nałogów, pozna 
miłą, ciepłą partnerkę na pogodną 
jesień życia, tel. 601 247 267
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- 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

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,ekonomiczny 5L/100km, cena 
800zł nr tel: 662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd 
i oc 900zł tel; 505-838-358
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 
sdi z 2001 r niebieska bardzo ekono-
miczny silnik posiada klimatyzacje, 
abs, wspomaganie, 2x air bag auto 
alarm, imobilajzer, multilock, cena 
17 600 pln, Luzino 698 093 344
- 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, rozrusz-
nik, alternator, lampy i inne, tel. 509 
286 458
- Honda CDR 98 r., czarno-srebrna, 
nowy silnik, stan idealny, 9500 zł, 
tel. 889 466 339
- Reno CLIO II pięcio drzwiowa, 
5800 zł, tel. 889 466 339
- Ford escort kombi 97 r. 1,8 tdi 5 
biegów, relingi, roleta, karta pojazdu, 
rok w kraju, abs auto alarm hak 
radiomagnetofon, elektrycznie reg. 
fotele, przegląd oc do marca 2010 r, 
cena 5800, tel. 882 514 753

- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji 
z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198

-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, week-
endy z możliwością zakwaterowania. 
tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/godzi-
na, tel. 502 351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z 
doświadczeniem w handlu poszukuje 
uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z wy-
kształceniem, centrum miasta Wejhe-
rowa, 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 dwie kurtki moto-
cyklowe, czarną 100 zł i granatową 
130 zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- SPRZEDAM tel kom SE k530i 
bez simloka gwaracja do lutego 2010 
stan b. dobry, pudelko cena 280 zl 
889284052 Wejherowo 
- SPRZEDAM rożno elektryczne 
stan bardzo dobry, 783-537-320, 
cena 50,00 zł2- Sprzedam dwa 
aparaty telefoniczne-stacjonarne. 
Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przy-
ciski na słuchawce, cena 20,00 zł.  
Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- KOMBINEZON DLA DZIECKA 
na 62 cm wzrostu, na polarze, mało 
noszony, cena 55 zł, czapeczka i sza-
lik gratis, Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet 
za 300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 

NARTY, ubranie narciarskie, męskie 
buty, cena do uzgodnienia, tel. 058 
622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół 
dębowy, duży, mocny, nowy, kolor 
rustykalny, rozsówany, tel. 058 689 
90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, 
typ szwedzki w różnych rozmiarach, 
z szybkami, do zabudowy, tel. 058 
689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 
120 zł, SAMSUNG z klapką nowy 
110 zł+ładowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 
poziom., materac, białe 140 zł, wa-
nienka, ubranka i buciki dla dziewcz 
1-4 lat, tanio, tel. 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 GAZŁĘ-
ZI (nowy), KSM R 1-58, 4500 zł, 
tel. 607 438 230
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki i 
płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 086 
321
- 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 kompu-
tera, nowa + 2 kolory farb, 230 zł, k/
Wejherowa, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM rowerek kolorowy, 
koła 15, stan db 160 zł i rower gór-
ski, koła 26, czerwony metalik 200 
zł, tel. 507 607 280
- PRZYJMĘ reklamę wolnostojącą 
na działkę w Donimierzu przy trasie 
Szemud-Kartuzy, tel. 662261125 
- Sprzedam huśtawkę pokojową 
stojącą (60zł), krzesełko dzienne z 
tacą na kółkach (120zł),  wszystko w 
dobrym stanie, tel.508-553-893
- PRZYJMĘ REKLAMĘ od ul. 12 
Marca lub od strony kolejki, tel. 608 
025 391
- SPRZEDAM STALOWĄ BRA-
MĘ 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
- Sprzedam pamięci SDRAM 
128MB PC133 sprawne 100% 4szt., 
cena 8zł szt. Kontakt 791-329-465 
nie odpowiadam na sms-y.
- Sprzedam zdalnie sterowany 
helikopter, pilot, stan bdb, 170 zł 
oraz akwarium 100 l. 160 zł, tel. 516 
983 511
- Sprzedam słoiki 0,9, 0,5 l oraz 
inne + nakrętki tanio, tel. 507 607 
280
- Sprzedam konsolę XBOX 360, 
pilot, 20 gier, 1 pad bezprzewodowy, 
ładowarkę, kabel sieciowy, słuchaw-
ki, 730 zł, tel. 516 983 511

- Sprzedam piekarnik do ciast, 2 
grzałki 95 zł, aparat PREMER stan 
bdb + pokrowiec 160 zł, tel. 507 607 
280
- Sprzedam ekspres do kawy 65 zł, 
gofrownica 59 zł, garnki nierdzewne 
komplet 90 zł., tel. 507 607 280

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

INNE

PRACATOWARZYSKIE
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- 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

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
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W rozgrywkach ćwierćfi -
nałowych H2O-Jokery 2:0, 
Astra-Luzino 1:2, Urząd 
Miasta-Śledzie 0:2, Tybet-
Master Team 2:0. Mecze 
półfi nałowe zakończyły się 
zwycięstwem H2O-Luzi-
no 2:0 i Tybetu- Śledzie – 
2:0. Ostra walka o miejsca 
od piątego do ósmego dały 
rezultat Jokerów-Master 
Team 2:1 i Urzędu Miasta-
Astra 0:2. Mecz fi nałowy o 
tytuł mistrza ligi skończył 
się wynikiem H2O-Tybet 
2:0. W składzie zwycię-
skiej drużyny zagrali An-
drzej Kaszewski, Tomasz 

Capiński, Adam Krzebiet-
ke, Krzysztof Capiński, 
Tomasz Bunk, Grzegorz 
Klebba, Rafał Kaszewski, 
Adam Haffman. Nagrody 
wręczał dyrektor MOKSiR 
Jerzy Conradi, wraz z kie-
rownikiem i sędzią głów-
nym zawodów Konradem 
Warginem. Przyznano też 
nagrody indywidualne. 
Najlepszymi zawodniczka-
mi okazały się Anna Bieć 
i Joanna Kruczkowska, a 
najlepszym siatkarzem Łu-
kasz Ceyrowski. Nagrodę 
Fair Play zdobyła Astra 
Reda.                          (DD)

Ligowe fi nały 
siatkarskie

W Redzie fi nałowym turniejem zakończono Ligę 
Siatkówki 2008/2009. Ogółem w tegorocznej 
edycji rozegrano ponad 150 meczów, w których 
udział wzięło ponad 140 siatkarzy z Redy, Rumi, 

Wejherowa, Gdyni, Pucka i okolic. 

Omówienie roboczego 
planu biegu na orientację, 
zbiegło się z przyjazdem 
Radosłava Jonasa ze Sło-
wacji, międzynarodowego 
przedstawiciela federacji 
biegu na orientację i kon-
trolera. 
- Jest to dyscyplina sportu, 
w której zawodnik posłu-
gując się specjalną mapą 
i kompasem przebiega wy-
tyczoną trasę, na której 
znajdują się punkty kontro-
lne – wyjaśnia Benedykt 
Król, trener i sędzia UKS 
Siódemka Rumia. – Trze-
ba więc, zorganizować ją 
na najwyższym, światowym 
poziomie.
Trasa biegu będzie wiodła 
od Rumi do Lęborka, przez 
miasto i gminę Wejherowo. 
Wystartować ma ponad 
400 zawodników z całego 
świata, w wieku od 18 do 

20 lat. Planowany koszt 
imprezy wyceniono na 450 
tysięcy złotych. Dlatego 
już w tym roku specjalna 
międzynarodowa komisja 
ocenia warunki organiza-
cyjne mistrzostw. Przez 
ostatnie trzy dni Radosłav 
Jonas wybierał teren oraz 
miejsca startu i mety. Oglą-
dał lasy oraz miejsca za-
kwaterowania zawodników 
w Internacie nr 1 i 2 oraz 
hotelu Bliza w Wejherowie 
i hotelu Victoria w Bolsze-
wie. Wspólnie z Jerzym 
Antonowiczem, krajowym 
kontrolerem Polskiego 
Związku Orientacji Sporto-
wej, omawiał program jak 
całe mistrzostwa powinny 
przebiegać. Czy bieg śred-
niodystansowy i sztafetowy 
sprawdzi się w lasach Wej-
herowo-Gniewowo, a bieg 
sprinterski w Lęborku oraz 

bieg średniodystansowy w 
Rumi. Słowak spotkał się 
również z komitetem tech-
nicznym budowy tras i wy-
konawcami map.
- Doradcy chcieli zobaczyć 
jakie są nasze warunki do 
przeprowadzenia takich za-
wodów i czy odpowiadają 
one wytyczonym normom 
organizacyjnym dla tego 
typu imprez – dodaje Jan 
Klawiter, radny sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go. -  Wszystkie miejsca 
będą skrupulatnie analizo-
wane przez kontrolera, a 
jego opinia będzie wiążąca 
i ostateczna.
W organizację mistrzostw 
świata juniorów włączyło 
się województwo pomor-
skie, powiat wejherowski, 
miasto i gmina Wejherowo 
oraz Rumia i Lębork. 

(DD)

W pierwszych kilkunastu 
minutach spotkania gra 
była wyrównana – niemal-
że punkt za punkt, ale w 
ciągu kolejnego kwadran-
sa gdyniankom po nie-
samowitej grze udało się 
odskoczyć na 7. punktów 
(15:8). 
Przewagi takiej nie uda-
ło się jednak utrzymać do 
przerwy. Jeszcze przed 

końcem pierwszej połowy 
akademiczki zmniejszyły 
straty o 3. punkty. Od sa-
mego początku następnej 
zerwały się do walki i na 
niespełna kwadrans przed 
końcem doprowadziły 
do wyrównania (19:19). 
Na szczęście w ostat-
nich minutach spotkania 
na boisku lepsze były 
zawodniczki Łączpolu 

utrzymując 2 – 3 punkto-
wą przewagę. Jednak Ko-
szalinianki nie zamierzały 
oddać łatwo zwycięstwa. 
Zmobilizowane przez tre-
nera Szaulskiego, który na 
kilkadziesiąt sekund przed 
końcem spotkania przy 
stanie 26:25 dla Łączpolu, 
poprosił o czas, zdołały po 
powrocie na boisko podjąć 
próbę walki. Piętnaście 

sekund przed końcem Jo-
anna Dworaczyk zdobyła 
kontaktową bramkę. Kilka 
sekund później gdynian-
ki kolejny atak na naszą 
bramkę udaremniły Alek-
sandrowicz i Stachowska. 
Mecz zakończył się zwy-
cięstwem Łączpolu 26:25. 
Gdynianki zagrają więc o 
medal.

(ajg)

Gdynianki zagrają o medal
Szczypiornistki KS Łączpol Gdynia w półfi nale play-off Ekstraklasy, po bardzo trudnym meczu w 
Koszalinie, w którym odniosły jednopunktowe zwycięstwo nad AZS Politechnika  26:25 (15:11). Teraz 
rywalem gdynianek będzie SPR Asseco BS Lublin. Pierwsze dwa mecze w rywalizacji do dwóch zwy-

cięstw rozegrane zostaną 18 i 19 w Lublinie.

KS ŁĄCZPOL: Szywierska, Jurkowska - Andrzejewska 4, Stachowska 6, Szott 2, Aleksandrowicz 3, Kul-
wińska 4, Koniuszaniec 2, Szwed 5.

Liczymy na organizację 
mistrzostw świata

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się inauguracyjne spotkanie 
władz samorządowych i sportowych, dotyczące Mistrzostw Świata w Biegu 

na Orientację Juniorów - JWOC 2011, na trasie Rumia-Wejherowo.

Turniej organizowany przez 
nauczycieli ZSP nr 4 im. Ja-
kuba Wejhera w Wejherowie. 
Jest on również pierwszą z 
imprez przygotowywanych 
przez nauczycieli i uczniów 
ZSP 4 w wejherowie z okazji 
400 rocznicy urodzin patrona 
naszej szkoły i miasta, Jakuba 
Wejhera.
Na boisku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4  im. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie 
zebrało się aż 170 uczniów 
szkół z Wejherowa, Bolszewa, 
Gościcina, Strzebielina, Luzi-
na, Góry i  Kębłowa, którzy 
wyśmienicie bawili się rywa-
lizując w turnieju piłkarskim 
oraz konkursach zręcznościo-
wych. Wielki fi nał turnieju 

przewidywany jest na miesiąc 
maj, do tego czasu co sobotę 
będą odbywały się turnieje eli-
minacyjne. 
Po pierwszych meczach spor-
towo wyróżniły się zespoły: 
Adidas, FC Kębłowo, Kalos 
Majtochy, a pod względem na-
zwy: Kalos Majtochy, Królew-
ski Real Madryt, FC Szprotki i 
FC Pingwiny. 
Podczas pierwszego turnieju 
indywidualną nagrodę w kon-
kursie żonglowania piłką zdo-
był Bartosz Czoska z zespołu 
FC Siódemka. Nagrodę wrę-
czył wychowawca wielu po-
koleń wejherowskich piłkarzy 
trener WKS Gryf Wejherowo  
Wojciech Bork.

(CL)

Puchar Wejhera
W sobotę 28.03.09 w Wejherowie, Redzie, Rumi 
i Szemudzie rozpoczął się turniej piłkarski dla 
uczniów szkół podstawowych Puchar Wejhera.

W rewanżowym meczu 
Pucharu Ekstraklasy 
Arka Gdynia zremiso-
wała z Polonią Warsza-
wa 2:2. Pierwszy mecz w 
Warszawie zakończył się 
zwycięstwem 2:0 piłkarzy 
z Gdyni i to oni grają dalej. 
W półfi nale Pucharu Ekstra-
klasy zagra z Śląskiem Wro-
cław. Druga parę półfi nało-
wą tworzą GKS Bełchatów 
i Odra Opole.
Mecz rozpoczął się nie po-
myśli piłkarzy z Gdyni. Po 
8 min gry stan rywalizacji 
w dwumeczu się wyrównał. 
Po golach w 1 min Bartło-
mieja Małkowskiego i tra-
fi eniu do siatki Arki w 8min 
Mierzejewskiego Polonia 
w dwumeczu doprowadzi-
ła do wyrównania. Piłkarze 
Czesława Michniewicza 
szybko się pozbierali i jesz-
cze przed przerwą dopro-
wadzili do wyrównania po 
golach Tomasza Sokołow-
skiego w 16min i Barto-
sza Ławy w 42min.  (PR)

Gramy 
dalej
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 06:00 Złotopolscy - odc. 203 06:25 Dwójka 
Dzieciom - Kacper - odc. 2/52 06:50 Dwójka 
Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka 
Matołka - odc. 5  07:35 M jak miłość 
08:30     Pytanie na śniadanie 
10:50     Johnny Tsunami; fi lm fabularny  
 kraj prod.USA (1999); reż.:Steve  
 Boyum; wyk.:Brandon Baker
12:30    Dzika przyszłość - Wieloramienny las 
 - odc. 12 kraj prod.Niemcy
13:00     Dolina Kreatywna - co słychać?
13:05     Koło fortuny - odc. 116; teleturniej
13:40     MASH - odc. 156
14:15     Rajskie klimaty - odc. 3; 
 serial obycz.
14:45     Talki z resztą - odc. 3/6 
 Cała ta zazdrość; serial kom.
15:20     Tak to leciało! - (34); teleturniej
16:15     Uważaj na kioskarza 
 - program satyryczny
16:45     Kabaretowy Klub Kanapowy 
 - Limo „Na Dzielni”; 
17:45     Magazyn Ekstraklasy 
 - Szybka piłka - kulisy
17:55     Hit Generator Mix - prezentacje 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama; 
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:05     Dzieciaki górą - odc. 19; teleturniej
20:00     Kocham Cię Polsko - Rozgrzewka;  
 zabawa quizowa
20:10     Na dobre i na złe - odc. 363
21:10     Kocham Cię Polsko 
 - zabawa quizowa
22:25     Kocham Cię Polsko - Extra; 
 zabawa quizowa
22:35     HIT GENERATOR
  - widowisko muzyczne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Gram.Tv 05.40 Muzyczne 
listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 SERIAL
10.25     Nie igraj z aniołem 
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola 
 – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
 - program
14.00     Dziewczyny fortuny 
 - program
15.00     SERIAL
16.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour 
 - - program
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     Film erotyczny
01.05     Wielki szef – fi lm akcji  
 HongKong, 1971. Dzieje  
 mistrza sztuk walki, który  
 zmuszony został do obrony  
 swych najbliższych przed  
 zachłannością miejscowego  
 potentata.
03.05     Muzyczne listy
03.55     Sztukateria

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry 11:00 Kuchenne koszmary  serial (5/10)
12:05 Telesklep 12:35 Na Wspólnej 7 
13:05     Detektywi-serial
13:35     Detektywi-serial 
14:05     Salon gry
14:45     Krok od domu-serial krym 
 (13/22), 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!
20:00     Shrek - fi lm komedia, USA;
 W bagnie żył olbrzym Shrek, 
 którego cenna samotność  
 została nagle zakłócona   
 inwazją dokuczliwych postaci  
 z bajek. Ślepe myszki buszują  
 w zapasach olbrzyma, zły wilk  
 sypia w jego łóżku, a trzy 
 świnki buszują po jego   
 samotni. Wszystkie te postaci  
 zostały wypędzone ze swego  
 królestwa przez złego Lorda  
 Farquaada.
22:00     Wyspa - fi lm S-F, USA,
00:45     Generał - zamach na Gibraltarze
  - kulisy, 2009
01:15     Kuba Wojewódzki - pr.rozrywkowy
02:15     Uwaga! 
02:35     Nocne granie
03:35     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.841 06:00 Żar 
młodości, odc.151 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.472 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.49 08:35 Świat według 
Kiepskich, odc.50 09:10 Rodzina zastępcza, 
odc.49 09:45 Rodzina zastępcza, odc.50
10:20     Miodowe Lata, odc.25
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.30
11:30     Samo życie, odc.1253
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata
13:00     Wzór, odc.16
14:00     Pierwsza miłość, odc.885
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.150
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.151
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.40
17:00     Ostry dyżur, odc.20
18:00     Pierwsza miłość, odc.886
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1254
20:00     Taxi; Francja, 1998; r. Gérard  
 Pires; w. Samy Naceri, Emma 
 Sjöberg, Frederic Diefenthal,  
 Marion Cotillard, Manuela  
 Gourary. Doskonała komedia  
 sensacyjna 
21:45     Z Archiwum X; USA, 1998
22:00     Studio Lotto
00:25     Pokochać; USA, 1998; r. Jonathan  
 Demme; w. Danny Glover,  
 Kimberly Elise, Oprah Winfrey,  
 Thandie Newton Dramat   
 obyczajowy w gwiazdorskiej  
 obsadzie. 
04:25     Zakazana kamera, odc.346

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Codzien-
ne przypadki wesołej gromadki 
- Właściwa decyzja, odc. 4; serial 
anim. 09:00 Moliki książkowe; 
magazyn; 09:30 Rifi fi  po sześćdzie-
siątce; komedia 10:55 Marzenia do 
spełnienia 11:25 TELEZAKUPY
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Kurs na zysk; magazyn 
12:40     Plebania - odc. 1264
13:05     Klan - odc. 1653
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Zdrowie Europejczyków 
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda;
15:15     Młoda godzina - Hannah  
 Montana - odc. 25
15:40     Młoda godzina - Hannah  
 Montana -   odc. 26
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1658
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1269
18:55     300 % normy - pytanie 30
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe; serial
21:15     Piątkowe kino akcji -  
 Śmiercionośny 
 ładunek, dramat 
23:00     Pod osłoną nocy - odc. 14
23:45     Mocne kino nocne 
 - Wampiry: Żądza krwi;  
 fi lm fab.USA (2004)

Wicemistrzynie Polski, 
podobnie jak dzień wcze-
śniej, wygrały różnicą 21 
punktów, tym razem 81:60. 
W sobotę było 78:57. Zwy-
cięstwo gdyńskiej drużyny 
ani przez moment nie było 
zagrożone. Przede wszyst-
kim gdynianki koncerto-
wo rozpoczęły ten mecz. 
Ostatecznie Lotos PKO BP 
Gdynia pokonał Wisłę Can 
Pack Kraków 81:60 a naj-

lepszą zawodniczką meczu 
była Tamika Catchings. 
Amerykanka zdobyła 25 
punktów (3/5 za trzy punk-
ty, 4/7 za dwa punkty, 8/8 
rzuty wolne), zebrała 7 pi-
łek, miała 5 asyst, 2 prze-
chwyty, 1 blok, wymusiła 
też 6 fauli. Lotos PKO BP 
Gdynia prowadzi w serii do 
trzech zwycięstw 2:0, ale 
teraz rywalizacja przenosi 
się do Krakowa. Pierwszy 

mecz już 4 kwietnia, ewen-
tualny kolejny pojedynek, 
dzień później, również pod 
Wawelem. - Wygrywamy 
2:0, ale to nie jest 3:0. W 
Krakowie gra się ciężko, a 
historia dowodzi, że można 
wyjść obronną ręką z takiej 
sytuacji – mówi trener Lo-
tosu PKO BP Gdynia Jacek 
Winnicki. - Przegrałyśmy 
dwa mecze dość wyraź-
nie, ale gra nadal się toczy. 

Ci, którzy nas już skreślili 
mogą być zaskoczeni. Na-
sza hala jest dużym atutem 
i postaramy się go wyko-
rzystać. Mamy teraz parę 
dni na przeanalizowanie 
naszej gry i wyciągnię-
cie wniosków. Jedno jest 
pewne, gorzej zagrać nie 
możemy – dodaje Dorota 
Gburczyk. Lotos PKO BP 
Gdynia – Wisła Can Pack 
Kraków 81:60 (24:8, 15:13, 

24:22. 18:17) Lotos PKO 
BP Gdynia: Catchings 25, 
Beard 18, Pawlak 12, Snyt-
sina 10, Matovic 7, Tomia-
łowicz 3, Jujka 2, Podrug 
2, Leciejewska 2, Zawadka 
0, Sosnowska 0. Wisła Can 
Pack: Fernandez 27, Gbur-
czyk 7, Dupree 6, Canty 6, 
Pałka 6, Kobryn 4, Skero-
vic 2, Maksimovic 2. 

(JJ)

Lotos PKO BP Gdynia bliżej fi nału 
Tylko i aż jedno zwycięstwo dzieli koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia od awansu do fi nału Mistrzostw Polski. W 
niedzielę gdynianki po raz drugi pokonały Wisłę Can Pack Kraków i w serii do trzech zwycięstw prowadzą już 2:0.



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

13redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 3 kwietnia 2009 POWIAT  PROGRAM TV
SO

B
O

TA
 4

 K
W

IE
T

N
IA

 2
00

9
N

IE
D

Z
IE

L
A

 5
 K

W
IE

T
N

IA
  2

00
9

PO
N

IE
D

Z
IA
Ł

E
K

 6
 K

W
IE

T
N

IA
  2

00
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         

06:05 Złotopolscy - odc. 204 06:35 Dwójka 
Dzieciom - Milly i Molly - odc 25/26 07:20 
Przystanek praca; 07:35 M jak miłość - odc. 
407; serial 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50     Przygody Tarzana - odc 31/75
11:20     Flipper - odc. 21/44
12:10     Magnum - odc. 58/162
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:35     Znaki czasu ; magazyn
14:00     MASH - odc. 157 
14:35     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe  
 - odc. 363  serial TVP
15:35     Fort Boyard ; reality show
16:30     Fort Boyard - kulisy
16:40     Córki McLeoda - odc. 16 
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     Koło fortuny - odc. 117; teleturniej
19:30     Uważaj na kioskarza - (3)
20:05     Barwy szczęścia - odc. 249 -serial 
20:40     M jak miłość - odc. 654; serial TVP
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     TOMASZ LIS NA ŻYWO
22:40     Tancerze - odc. 1; serial obyczajowy
23:35     Tancerze - kulisy - odc. 1
23:45     30. Przegląd Piosenki Aktorskiej  
 (Wrocław 2009) - koncert
00:45     Wieczór artystyczny - Szlachetny  
 dzikus (fi lm o Bronisławie  
 Malinowskim) fi lm dok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Drogówka 05.40 Muzyczne 
listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Eureko, ja to 
wiem! 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 Wielkie 
Happy Hour  
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Drogówka – magazyn policyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
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 
 - „Tajemnice Świętego Graala”
22.05     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
23.05     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour 
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny  
03.05     Sztukateria 
 – magazyn   
03.30     Drogówka 
 – magazyn policyjny
03.55     Komenda – magazyn policyjny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
(6/56), USA 12:05 Telesklep
12:35     Taniec z gwiazdami
 - pr. rozrywkowy 
14:45     Krok od domu - serial kryminalny,  
 (14/22), USA
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial krym.
19:00     Fakty 
 - magazyn informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial krym.
21:30     Szymon Majewski Show 
 - pr.rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
23:55     Rodzina Soprano - serial sensacyjny  
 (4/12), USA
00:55     Wydanie drugie poprawione
01:25     Co za tydzień 
01:50     Uwaga! 
02:10     Nocne granie
03:10     Telesklep

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Bajki 
rosyjskie - Wyrwidąb, odc. 27 
09:00 Budzik - Makarony 09:35 
Wesołe łotrzyki -  serial kom.
10:05     Bądź modna cykl doku. 
11:20     Laboratorium XXI wieku
11:40     TELEZAKUPY
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Taki pomysł;
12:40     Plebania - odc. 1265
13:05     Klan - odc. 1654
13:35     Jaka to melodia?
14:20    Zwierzęta świata
15:00     Wiadomości
15:15     Janosik - odc. 6/13
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - odc. 1659
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1270
18:55     300 % normy - pytanie 
19:00     Wieczorynka - Garfi eld
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji - Kwatera  
 Bożych Pomyleńców  
22:15     Megaloteria 
 - losowanie miesiąca
22:30     Dobre kino - Jesień  
 Czejenów fi lm fabularny
01:05     Święty ogień; fi lm dok.

05:50 Pani Prezydent - odc. 18 06:35 
Europejskie safari 06:40 Dwa światy; 
fi lm dok. 07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 08:00 Tydzień 08:25 Miś 
Fantazy  08:40 Baśnie i bajki polskie 
08:55 Domisie 09:25 Teleranek 
09:55     Młoda godzina - Gwiezdne  
 wojny: Wojny klonów
10:20     Hildegarda - fi lm fabularny  
 kraj prod.USA (2001)
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Od Rancza do Rancza
13:15     Ranczo - odc. 41 
14:05     Od Rancza do Rancza
14:20     Seminole - western
15:50     BBC w Jedynce
17:00     Teleexpress 
17:20     Doręczyciel - odc. 6/14
18:10     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka - Kubusiowe
19:30     Wiadomości
20:15     Ranczo - odc. 45- serial
21:20     Zakochana Jedynka 
 - Uwierz w ducha;  
 melodramat kraj prod. 
 USA (1990); reż.:Jerry  
 Zucker.
23:35     Uczta kinomana 
 - Mistrz; dramat kraj 
 prod.Polska
01:25     Kolekcja kinomana 
 - Jowita; fi lm fab.

05:20 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:25 Dla niesłyszących - Radio Romans - 
odc. 31/32  serial;  06:05 Złotopolscy - odc. 
1031 06:30 Złotopolscy - odc. 1032 07:00 Sto 
tysięcy bocianów - odc. 48; serial 07:25 M jak 
miłość - odc. 653; serial TVP
08:20    Barwy szczęścia - odc. 247 -  serial
08:50    Barwy szczęścia - odc. 248 -  serial
09:25     Zacisze gwiazd - (21) 
10:00     Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat - Anakonda -  cykl
10:35     Rodzinne oglądanie - Otchłań  
 Pacyfi ku - odc. 1  fi lm dok.
11:30     Makłowicz w podróży - Podróż 7  
 Izrael - Jerozolima (27); magazyn
12:05     Gwiazdy w południe - Teksas za  
 rzeką, western USA (1966);  
 reż.:Michael Gordon
14:00     Familiada - odc. 1615 -  teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 1033 telenowela
15:00     Mini Szansa - Mietek Szcześniak; 
16:00     Na dobre i na złe - odc. 363 serial
16:50     Piłka nożna - Ekstraklasa: Lech  
 Poznań - Wisła Kraków (studio)
17:00     Piłka nożna - Ekstraklasa: Lech  
 Poznań - Wisła Kraków  - W  
 przerwie meczu
19:05     Tak to leciało! -; teleturniej
20:05     25 lat w PaCE - koncert galowy (1)
21:10     25 lat w PaCE - koncert galowy (2)
22:20     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka  
 - kulisy
22:25     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka;
23:15     Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.842 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.7 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.6 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.31 
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.14 08:15 Psi 
mistrz: Puchar Europy; USA, 2004; r. Sandy 
Tung; w. Nick Moran, Darren Keefe, Jake 
Thomas, Lori Heuring, Orson Bean, Scott 
Cleverdon Premiera. Komedia familijna.
10:15     Ewa gotuje, odc.57
10:45     Studio F1
11:00     Kwalifi kacje F1 - GP Malezji
12:00     Studio F1
12:15     Jaś Fasola, odc.2
12:45     Czarodziejki, odc.141
13:45     Dom nie do poznania, odc.152
14:45     SIĘ KRĘCI
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.5
16:15     Gra Wstępna, odc.5
17:15     Przygody Merlina, odc.5
18:15     Synowie, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie,  
 odc.10
20:00     Jak oni śpiewają, odc.57
22:00     Studio Lotto
22:30     Obcy - ósmy pasażer “Nostromo”;  
 Wielka Brytania, 1979; r. Ridley  
 Scott; w. Sigourney Weaver,  
 Tom Skerrit, Veronica   
 Cartwright, Harry Dean  
 Stanton, Ian Holm, John Hurt,  
 Yaphet Kotto Horror sci-fi  
01:05     Film fabularny
03:05     Nagroda gwarantowana, odc.175
04:05     Zakazana kamera, odc.347
05:10     TV MARKET

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.843 06:15 Mad 
Jack the Pirate 06:45 Miejskie szkodniki, 
odc.13 07:15 Power Rangers, odc.9 07:45 
Power Rangers, odc.10 08:15 Kudłaty i Scooby 
Doo na tropie, odc.9 08:45 Kudłaty i Scooby 
Doo na tropie, odc.10 09:15 Stuart Malutki
10:45     Studio F1
11:00     Wyścig F1 - GP Malezji
13:00     Studio F1
13:45     Turner i Hooch; USA, 1989; r. Roger 
 Spottiswoode; w. Tom Hanks,  
 Scott Paulin, Mare Winningham,  
 Craig T. Nelson, Reginald  
 VelJohnson Doskonała komedia
15:50     Kto pierwszy, ten lepszy; Niemcy,  
 USA, 2002; r. Reginald Hudlin
17:50     Rodzina zastępcza, odc.311
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie,  
 odc.11
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.142
21:00     Wzór, odc.34
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.51
23:05     Przekładaniec; Wielka Brytania,  
 2004; r. Matthew Vaughn; w.  
 Daniel Craig, Brinley Green,  
 Burn Gorman, Colm Meaney
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.155
04:05     Zakazana kamera, odc.348
05:00     TV MARKET

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-serial
13:15     Shrek  - fi lm komedia, USA, 2001
15:10     Brzydula 
17:25     Łapać złodzieja, 2009
18:00     Milionerzy-teleturniej
19:00     Fakty-magazyn informacyjny
19:25     Sport 
19:30     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania
  - serial
20:35     Niania - serial
21:10     Dziennik Bridget Jones  - fi lm  
 komedia, Francja, 2001;  
 Żyjemy w czasach, gdy   
 praktycznie każda książka ma 
 wykupioną opcję na fi lm,  
 a czasami nawet wytwórnie  
 dają kilka milionów dolarów  
 za prawa do książki jeszcze  
 nie napisanej. Nie było więc  
 wątpliwości, że „Dziennik  
 Bridget Jones” zostanie  
 przeniesiony na ekran. Nikt  
 jednak nie pomyślał czy może  
 być dobry fi lm na podstawie  
 książki, która broni się głównie  
 językiem i tym w jaki sposób  
 została napisana. 
23:10     Amerykański ninja
 - fi lm sensacyjny, USA, 1985
01:10     Niania 
 - serial
01:40     Uwaga! 
02:00     Nocne granie
03:00     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep; 08:00 Niania 
08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kawa na ławę 
11:45 Teraz albo nigdy -serial 12:45 39 i pół 
-serial 13:45 Niania
14:55     Co za tydzień
15:20     Łapać złodzieja
16:00     Dziedzic Maski 
 - fi lm komedia, Niemcy, 2005
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty 
 - mag.informacyjny
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga!
20:00     Taniec z gwiazdami
 - pr.rozrywkowy
21:55     Teraz albo nigdy
 - serial
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Seks w wielkim miescie - serial  
 komedia (10/18), USA
00:00     Prawo Murphy’ego - fi lm  
 sensacyjny, USA, 1986;  
 Detektyw Jack Murphy  
 (Charles Bronson) znalazł się  
 w niebezpieczeństwie.   
 Psychopatyczna kryminalistka  
 Joan Freeman, którą   
 aresztował kilka lat wcześniej,  
 znów jest na wolności. Grozi,  
 że go zabije.
01:50     Uwaga! 
02:10     Nocne granie
03:10     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.844 06:00 Żar 
młodości, odc.152 06:55 TV Market 07:10 
Wielka Wygrana, odc.473 07:55 Jak oni 
śpiewają, odc.57 10:20 Miodowe Lata, odc.26
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.31 11:30 
Samo życie, odc.1254 12:00 Dzień kangura
13:00     Wzór, odc.17
13:55     Pierwsza miłość, odc.886
14:40     Świat według Kiepskich, odc.51
15:10     Świat według Kiepskich, odc.52
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.64
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.41
17:00     Ostry dyżur, odc.21
18:00     Pierwsza miłość, odc.887
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1255
20:00     MEGA HIT - Kod da Vinci; USA,  
 2006; r. Ron Howard; w. Tom  
 Hanks, Alfred Molina, Jurgen  
 Prochnow, 
22:00     Studio Lotto
23:15     Człowiek w ogniu; Francja / Włochy,  
 1987; r. Elie Chouraqui; w.  
 Alessandro Haber, Brooke Adams,  
 Danny Aiello, Jade Malle, Joe  
 Pesci, Jonathan Pryce, Lorenzo  
 Piani, Ade Malle, Paul Shenar
01:15     Fala zbrodni, odc.89
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.174
03:05     Tajemnice losu, odc.156

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05 Dwójka Dzieciom - Kacperek - odc. 6/7  
serial TVP  06:30 Spróbujmy razem; magazyn 
dla niepełnosprawnych 07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:25 Poezja łączy ludzi -  (Emily 
Dickinson) 07:35 M jak miłość - odc. 652
08:25 Barwy szczęścia - odc. 245 serial obycz.
09:00 Barwy szczęścia - odc. 246 serial obycz.
09:35     Zmiennicy - odc. 5/15serial TVP
10:45     Nie tylko dla pań - Chłopiec, który  
 widzi bez oczu; fi lm dok..Wielka  
 Brytania (2006)
11:35     Kulturalni -; magazyn
12:05     Gwiazdy w południe - Żądło 2 fi lm  
 fab..USA (1983); reż.:Jeremy Paul 
 Kagan; wyk.:Oliver Reed
14:00     Familiada - odc. 1614  teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 1032; telenowela
15:05     Kocham Cię Polsko -zabawa quizowa
16:25     Uważaj na kioskarza 
 - program satyryczny
16:50     Święta wojna - (319)  serial TVP
17:25     Rajskie klimaty - odc. 4
17:50     Słowo na niedzielę 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:00     Fort Boyard - prolog ; reality show
19:05     Fort Boyard; reality show
20:05     Tancerze - odc. 1; serial obycz.. 
 Polska (2009); reż.:Bruce  
 Parramore; wyk.:Magda  
 Walach, Marcin Dorociński,
21:10     Kabaretowy Klub Kanapowy - Finał  
 Kabaretowej Ligi Mistrzów
22:15     Weekendowe Kino Dwójki - Miłosna  
 ruletka  kom.USA (2002);  
 reż.:Jordan brady

04.30 Lalola 05.15 KINOmaniak 05.40 
Muzyczne listy 06.45 TV Market 07.20 
Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny
09.25 Happy Hour 10.25 Nie igraj z aniołem 
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     KINOmaniak 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     Przymusowe lądowanie – fi lm 
 katastrofi czny USA, 1998;  
 reż.: Michael Shapiro; wyst.:  
 Bill Campbell, Geoffrey 
 Blake, Ned Vaughn,   
 Paget Brewster, Tasha Smith;  
 Prom kosmiczny Endeavour 
 ulega uszkodzeniu   
 podczas wynoszenia na orbitę  
 satelity komunikacyjnego, który  
 wybucha, zamiast się odłączyć. 
21.50     J ohny Mnemonic – thriller sci-fi   
 Kanada / USA, 1995; reż.: Robert 
 Longo; wyst.: Keanu Reeves,  
 Dina Meyer, Ice-T, Takeshi  
 Kitano, Dennis Akayama, Dolph 
 Lundgren, Barbara Sukowa,  
 Henry Rollins, Udo Kier;  
 Thriller sci-fi . Johnny Mnemonic 
 to tytuł powieści z gatunku  
 science fi ction napisanej przez  
 Wiliama Gibsona, twórcę 
 cyberpunku. 
23.55     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Portugalii 

05.05 Pet Shop Boys – A life in Pop 05.55 
Dekoratornia 06.25 Detektyw Extralarge: 
Czarne i białe 08.20 Nature’s Babies
08.50 Mecz życia 11.00 Galileo  12.00 
KINOmaniak 12.30 Dekoratornia – magzyn 
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy 
14.30     ViP – magazyn kulturalny
14.55     Detektyw Extralarge: Czarna  
 Magia – fi lm kryminalny  
 Niemcy/Włochy, 1991; reż. Enzo 
 G. Castellari; wyst. Bud  
 Spencer, Philip Michael  
 Thomas, Lou Bedford, Vivian  
 Ruiz, Amy Russ, Dionne  
 Warwick, Helmut Griem
17.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
18.00     Hole In The Wall – VIP 
 – program rozrywkowy
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Żandarm i kosmici – komedia  
 Francja, 1979; reż.: Jean Girault; 
 wyst.: Louis De Funes, Michel  
 Galabru, Guy Grosso, Maria  
 Mauban, Jean-Pierre Rambal, 
 Maurice Risch
22.25     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego      
23.25     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
00.00     Dorwać Cartera – fi lm sensacyjny  
 USA, 2000

05:50 Pani Prezydent - odc. 
17; serial kraj prod.USA 06:35 
Europejskie safari; cykl dok.
06:45 Smaki polskie; magazyn 
kulinarny 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Przygody pana 
Michała - odc. 3/13 08:45 Pegaz
09:05     Świnka Peppa, seria II
 - odc. 21; serial anim.
09:15     Ziarno 
09:45     Siódme niebo- odc. 3; serial 
10:35     Jaka to melodia? 
11:00     Czterej pancerni i pies
12:05     Kuchnia z Okrasą 
12:30     Szkoda gadać - odc. 61
13:00     Wiadomości
13:10     Śmiechu warte - odc. 638
13:35     Drugie podejście- kraj  
 prod.USA (2003)
15:10     Ojciec Mateusz
 - odc. 5/13serial krym.
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - odc. 33
18:00     Komisarz Rex - odc. 7
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:15     Hit na sobotę - Twierdza;  
 fi lm akcji kraj prod. 
 USA (1997);  
 reż.:Michael Bay
22:40     Męska rzecz... - Phoenix;  
 fi lm akcji kraj prod. 
 USA (1998)
00:30     Weekendowy magazyn
00:55     Kino nocnych marków 
 - Max Havoc: W kręgu  
 ognia; fi lm sens.USA 
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Wejherowski Klub Sportowy Gryf decyzją 
sądu stał się Organizacją Pożytku Pu-
blicznego. Oznacza to, że można swój 1% 
podatku przeznaczyć na Klub. Wystarczy 
wpisać w PIT w odpowiednią rubrykę Wej-
herowski Klub Sportowy Gryf i KRS nr 
0000275298.

Zachęcamy do oddania 
1% podatku na klub!

W sobotę 4 kwietnia na wejherowskim Wzgórzu Wolności odbędzie się mecz o 
mistrzostwo IV ligi. Wicelider Gryf Orlex Wejherowo podejmie na własnym sta-
dionie zespół zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Brdę Przechlewo. Początek 
pojedynku o godzinie 15.00 na stadionie Gryfa. 

Zaproszenie

Niedzielne spotkanie, któ-
re odbyło się na boisku w 
Leźnie było jednostronnym 
widowiskiem, w którym 
ogromną przewagę na go-
spodarzami miał wejhe-
rowski Gryf. Widać to było 
przede wszystkim w pierw-
szych 45 minutach, kiedy 
to goście nie poprzestawali 
w swoich atakach, a gospo-
darze bronili się przy czym 
oddali jeden zablokowany 
strzał na bramkę debiutu-
jącego Michała Musiakow-
skiego, który zastąpił w 
słupkach kontuzjowanego 
Macieja Szlagę. Pierwsza 
bramka padła już w 17 mi-
nucie, kiedy to po podaniu 
od Jarosława Felisika Ja-

kub Gronowski zauważył 
wychodzącego bramkarza 
Murkamu i lobowanym 
strzałem dał prowadzenie 
swojej drużynie.
 Cieszę się ze zdobycia 
bramki, która wydawałoby 
się , że da nam trzy punkty, 
niestety tak się stało. Uwa-
żam, że przez cały mecz 
byliśmy zespołem zdecy-
dowanie lepszym, stwo-
rzyliśmy o wiele więcej 
groźnych sytuacji i to my 
dyktowaliśmy warunki gry. 
Tylko pech chciał, że prak-
tycznie w ostatniej minucie 
spotkania zespół Murkamu 
strzelił bramkę i uratował 
sobie jeden punkt, zabiera-
jąc nam dwa. Skomentował 

Gronowski. 
Druga odsłona spotkania 
wyglądała bardzo podobnie 
do pierwszej, czyli ciągłę 
ataki Gryfa, mądra i wa-
leczna gra oraz broniący się 
zespół z Przodkowa. Kie-
dy dochodziła 93 minuta 
spotkania, przodkowianie 
wykorzystali błąd jednego 
z obrońców, który nie upil-
nował stojącego na piątym 
metrze Młyńskiego, a ten 
trafi ł do siatki ratując swo-
jej drużynie jeden punkt. 
Najbardziej boli mnie fakt, 
że jeden z obrońców mo-
jego zespołu w ostatniej 
minucie spotkania odpuścił 
krycie, dzięki czemu dał 
możliwość gospodarzom na 

Zabrakło konsekwencji
Kolejny mecz ligowy rozegrali podopieczni trenera Wojciecha Waśka. W 
18 kolejce spotkań IV ligi wicelider Gryf Orlex Wejherowo na wyjeździe w 
niedzielne południe 29 marca zagrał z siódmym w tabeli zespołem Murka-
mu Przodkowo. Pojedynek zakończył się wynikiem 1:1, do przerwy goście 
prowadzili 0:1. Bramkę dla Gryfa zdobył Jakub Gronowski w 17 minucie 
meczu, natomiast do wyrównania doprowadził Piotr Młyński w 93 minu-
cie meczu. Zdjęcia: http://gryfwejherowo.com/galeria-klub/category/62-

murkam-przodkowo-gryf-orlex-wejherowo-1-1-29.03.2009.html

strzelenie bramki, a 
Ci tę okazję wykorzystali. 
Generalnie, jeśli chodzi o 
przebieg całego spotkania 
to, jak na warunki, jakie pa-
nowały na boisku w Leźnie 
zagraliśmy bardzo konkret-
ne i dobre spotkanie. Grali-
śmy zdecydowanie lepiej, 

byliśmy po 
prostu lepsi od 
Murkamu. Nie-
stety w końcówce pojedyn-
ku zabrakło konsekwencji i 
to mnie najbardziej martwi. 
Podsumował trener wejhe-
rowskiej jedenastki Woj-
ciech Wasiek. 

Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: 
M. Musiakowski – P. Poli-
towski, K. Szwół, P. Tusk, 
W. Klemczyk, A. Wolszle-
gier, J. Felisiak, K. Wicki 
(M. Pliński 60’), S. Kiełb 
(K. Czarnocki 40’), Ł. Król 
(O. Bąkowski 89’), J. Gro-
nowski (J. Banaszak 90’)

Zebranie otworzył i przed-
stawił sprawozdanie me-
rytoryczne za 2008 rok   
Prezes Zarządu Rafał 
Szlas. Walnemu Zebraniu 
przewodniczył Jacek Przy-
bylski. Głównym tematem 
zebrania było podjęcie 
uchwały o zatwierdzeniu 
sprawozdania fi nansowego 
za 2008 rok.
Walne Zebranie w wybo-
rach uzupełniających wy-
brało nowego członka Ko-

misji Rewizyjnej, którym 
zdecydowaną większością 
głosów został wybrany 
Piotr Ruszewski.
Aktualny skład Komisji Re-
wizyjnej to: Piotr Ruszew-
ski – Przewodniczący, Ka-
rol Drewa – Sekretarz i Pa-
weł Politowski – Członek. 
W dyskusji Prezes Zarządu 
odpowiadał na wiele py-
tań zebranych na Wzgórzu 
Wolności członków Klubu.
Główne tematy dyskusji 

to: szanse na awans do III 
ligi seniorów i jego więk-
szy budżet, modernizacja 
obiektów Klubu, ewentual-
na sprzedaż majątku fi rmie 
Orlex, nowe rotacje tre-
nerskie w drużynach mło-
dzieżowych, sponsoring a 
nim  utworzenie nowego 
pomysłu na pozyskanie 
środków fi nansowych po-
przez wdrożenie programu 
„Klubu 100”.

Jacek Przybylski

Walne zebranie klubu
W dniu 27 marca na Wzgórzu Wolności odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze naszego Klubu. W zebraniu uczestniczyło 19 członków Klubu.

Rodzice, Zarząd Klubu 
oraz trenerzy organizu-
ją turniej dla najmłod-
szych graczy naszego 
klubu. 
W najbliższą niedzielę 5 
kwietnia o godzinie 11.00 
w hali Zespołu Szkół nr 1 
(Szkoła Podstawowa nr 6 i 
gimnazjum nr 2) zawodnicy 
rocznika 2000 i młodszych 
występujących w Gryfi e 
Wejherowo oraz jeden ze-
spół ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 rywalizować będą w 
turnieju halowym Gryfi ada 
2009. Aż około 50 uczestni-
ków weźmie udział w tych 
rozgrywkach. Serdecznie 
Państwa Zapraszamy. 

Gryfi ada 2009
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05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula-serial 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Colin i Justin: Skok 
na dom  - serial (6/13) 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  
 (17/22), USA
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty 
 - magazyn informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej-serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial krym.
21:30     Kod dostępu  
 - fi lm sensacyjny, USA
23:30     Agenci NCIS IV 
 - serial (7/24), USA
00:30     Multikino
00:55     Uwaga! 
01:15     Nocne granie
02:15     Rozmowy w toku 

06:00 Złotopolscy - odc. 207 06:30 Dwójka 
Dzieciom - Jaś i Małgosia; 07:25 Niezłomni; 
cykl reportaży 07:40 M jak miłość - odc. 410
08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Zstąpiłem do 
nubijskiego piekła; fi lm dok.
11:15     Ferie z Dwójką - Przygody Tomcia  
 Palucha i Calineczki- fi lm anim.
12:35     Dzieje Apostolskie - cz. 1/4  serial  
 kraj prod.USA, Republika Połu- 
 dniowej Afryki (1994)
13:35     Dzieje Apostolskie - cz. 2/4; serial
14:25     Dla niesłyszących - Złotopolscy
  - odc. 1032 telenowela TVP
14:55     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
 - odc. 1033  telenowela TVP
15:30     Dzieciaki górą - odc. 19; teleturniej
16:20     Ferie z Dwójką - Beethoven ; kom. 
 USA (2003); reż.:Mark Griffi ths;  
 wyk.:Dave Thomas, Faith Ford,  
 Daveigh Chase
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. 16eleturniej
19:30     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - Fatima - cykl reportaży; 
20:05     Barwy szczęścia - odc.  252  
 - serial obycz.
20:30     Puchar UEFA - Hamburg - Man. City 
22:45     Puchar UEFA - skróty;
23:00     Pitbull - odc. 19; serial policyjny TVP
23:55     Po stronie brata ‘; fi lm sens..USA 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej; 08:35 Mama 
- nic - odc. 1/4 09:05 Jedynkowe 
Przedszk. 09:40 Lilli czarodziejka
10:05     Jak zostać ogrodnikiem
10:40     W-skersi - odc. 29
10:55     Marzenia do spełnienia
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania; telenowela TVP
13:05     Klan -  telenowela TVP
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Zagadki tamtych lat
14:30     My Wy Oni; magazyn
15:00     Wiadomości
15:14     Artyści Janowi Pawłowi II
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik; magazyn;
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - odc. 1662
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1273
18:55     300 % normy - pytanie 31
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Świadectwo - odc. 2/3
21:25     Sprawa dla reportera 
22:00     Pryzmat; program 
 publicystyczny
22:40     Tajemnice prawdy 
 - Fałszywe szczęście 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam - odc. 31  08:45 Koszmarny 
Karolek - odc. 7 09:00 Jedynkowe 
Przedszkole 09:40 Zagubieni z Lotu 
29 - Wyrzuty sumienia, odc. 22
10:05     Między mamami
10:20     Schudnij
10:40     Ciało to niemało; magazyn
10:55     Marzenia do spełnienia
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes;
12:20     Tak jak w Unii;
12:40     Plebania - odc. 1266
13:05     Klan - odc. 1655
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Podróżnik
14:25     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
14:50     Budzimy do życia; felieton
15:00     Wiadomości
15:13     300 % normy - odc. 33
15:50     Przebojowa noc
15:55     Moda na sukces
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - odc. 1660
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1271
18:55     300 % normy - pytanie 31
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Tylko dla najlepszych  94’;  
 fi lm fab.USA (1993)
22:05     Karty na stół - wybory  
 europejskie; talk-show;
22:45     Misja pułkownika Sharpe’a 

 

05:50 Złotopolscy - odc. 205 telenowela TVP 
06:25 Dwójka Dzieciom - Milly i Molly - odc 
26/26 serial anim.06:40 TELEZAKUPY 07:10 
Wejdę do domu Twego; reportaż; 07:35 M jak 
miłość - odc. 408; serial TVP 08:30 Pytanie 
na śniadanie
10:55     Przygody Tarzana - odc 32/75; serial
11:25     Flipper - odc. 22/44 Przeszłość  serial
12:15     Magnum - odc. 59/162  serial 
 prod.USA (1982)
13:05     Bliźniaczki w pułapce; fi lm dok. 
 Wielka Brytania (2006)
14:05     MASH - odc. 158 ; serial kom.USA
14:35     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 654; serial TVP
15:35     HIT GENERATOR 
 - widowisko muzyczne
16:35     Córki McLeoda - odc. 17 
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     Koło fortuny - odc. 118; teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka - (67)
20:05     Barwy szczęścia - odc. 250 -  serial
20:40     M jak miłość - odc. 655; serial TVP
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 411
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30     Z bliska i z daleka - Zwyczajny  
 Marzec  60’; fi lm dok.; reż.:Ma- 
 ria Zmarz Koczanowicz
23:30     Liga Mistrzów - skróty
00:10     Wieczór fi lmowy Kocham Kino  
 - Przypadek ; fi lm obycz.Polska  
02:10     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:30 Strażak 
Sam  08:45 Małe zoo Lucy,09:00 
Domisie - Układamy wiersze
09:35 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
- odc. 21  10:05 Wielkie porządki 
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. 1267
13:10     Klan - odc. 1656
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wielkie wynalazki europej- 
 skie -  Historia druku  
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     Opole 2008 na bis 
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - odc. 1661  
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1272
18:55     300 % normy - pytanie
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia - Ptaszek  
 w klatce  fi lm fab.USA
22:05     Faceci na topie - odc.1   
22:50     Sfora - odc. 8/9  serial TVP

05:55 Złotopolscy - odc. 206 06:25 Dwójka 
Dzieciom 06:40 TELEZAKUPY 07:10 Znaki 
czasu; magazyn 07:35 M jak miłość - odc. 409
08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Święta woj-
na - (307) serial TVP 11:20 Flipper -odc. 23/44
12:10     Magnum - odc. 60/162 
13:05     U - 864 - Śmiercionośny sekret 
 Hitlera’; fi lm dok.Niemcy (2005)
14:05     MASH - odc. 159; serial kom
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
15:35     Orzeł czy reszta - (9) ; talk-show 
16:35     Córki McLeoda - odc. 18; serial
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. 15/LIX  
 -  teleturniej
19:30     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - Wenezuela - cykl reportaży
20:05     Barwy szczęścia - odc. 251
  serial obycz.
20:30     Liga Mistrzów - FC Barcelona 
 - Bayern ( studio )
20:45     Liga Mistrzów - FC Barcelona 
 - Bayern ( I poł. )
21:45     Liga Mistrzów - FC Barcelona 
 - Bayern ( II poł. )
22:45     Liga Mistrzów - skróty
23:25     Warto rozmawiać; 
00:15     Alibi na środę - Klub winowajców;  
 fi lm fab..USA (1985);           
01:50     Noc Zagadek - teleturniej

04.30 Lalola 05.15 VIP 05.40 Muzyczne listy
06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani 08.25 
Dziewczyny Fortuny 09.25 Happy Hour
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     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour 
20.00     Czekając na miłość – komediodramat 
 USA, 1995; reż.: Forest Whitaker;  
 wyst.: Whitney Houston,  
 Angela Bassett, Loretta Devine,
 Lele Rochon, Gregory Hines;  
 Cztery przyjaciółki, Savannah,  
 Bernadine, Robin i Gloria dzielą 
 ze sobą wszystkie radości, smutki, 
 kłopoty i nadzieje. Savan- 
 nah (Whitney Houston) jest  
 atrakcyjną producentką   
 telewizyjną. Czuje się rozdarta  
 pomiędzy dwoma mężczyznami:  
 uwodzicielskim Lionelem i  
 dawnym kochankiem, żonatym  
 Kennethem. 
22.35     Obietnica – dramat USA, 2001; reż.  
 Sean Penn; wyst. Jack Nich- 
 olson, Patricia Clarkson,  
 Benicio del Toro, Mickey  
 Rourke, Vanessa Redgrave,  
 Aaron Eckhart, Harry Dean  
 Stanton, Michael O’Keefe,  
 Robin Wright Penn
01.20     Happy Hour
02.20     mała Czarna – talk show 

04.30 Lalola 05.15 KINOmaniak 05.40 Muzy-
czne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Happy Hour
10.25 Nie igraj z aniołem  11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     KINOmaniak 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     Przymusowe lądowanie – fi lm  
 katastrofi czny USA, 1998; reż.:  
 Michael Shapiro; wyst.: Bill 
 Campbell, Geoffrey Blake, Ned  
 Vaughn, Paget Brewster, Tasha  
 Smith; Prom kosmiczny  
 Endeavour ulega uszkodze- 
 niu podczas wynoszenia  
 na orbitę satelity komunikacyj- 
 nego, który wybucha, zamiast 
 się odłączyć. Niedziałające  
 pompy do uruchamiania  
 silników nie pozwalają załodze  
 i cywilom przebywającym na  
 pokładzie wrócić na Ziemię. 
21.50    Johny Mnemonic – thriller sci-fi   
 Kanada / USA, 1995; reż.: Robert 
 Longo; wyst.: Keanu Reeves,  
 Dina Meyer, Ice-T, Takeshi  
 Kitano, Dennis Akayama
23.55     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Portugalii 

04.30 Lalola 05.15 Dekoratornia 05.40 Muzyc-
zne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Happy Hour
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     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
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     Człowiek w ogniu – thriller sensa-
 cyjny USA/Wielka Brytania/ 
 Meksyk, 2004; reż.: Tony Scott; 
 wyst.: Denzel Washington,  
 Dakota Fanning, Marc Anthony, 
 Radha Mitchell, Christopher  
 Walken, Giancarlo Gian- 
 nini, Mickey Rourke; Zmęczony  
 życiem, stroniący od ludzi  
 były agent CIA John Creasy  
 (Washington) otrzymuje  
 od swego starego przyjaciela  
 Rayburna (Christopher  
 Walken) pracę ochroniarza  
 dziewięcioletniej Pity Ramos 
 (Dakota Fanning), nad  
 wiek rozwiniętej córki   
 meksykańskiego przemysłowca. 
23.00     Pewnego razu w Chinach – fi lm  
 akcji Hongkong, 1991; reż.: Hark  
 Tsui; wyst.: Jet Li, Biao Yuen

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.845 06:00 Żar 
młodości, odc.153 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.474 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.51 08:30 Świat według 
Kiepskich, odc.52 09:15 Rodzina zastępcza, 
odc.51 09:45 Rodzina zastępcza, odc.52
10:15     Miodowe Lata, odc.27
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.32
11:30     Samo życie, odc.1255
12:00     Zamieńmy się żonami, odc.46
12:55     Wzór, odc.18
13:50     Pierwsza miłość, odc.887
14:35     Świat według Kiepskich, odc.53
15:05     Świat według Kiepskich, odc.54
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.65
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.42
17:00     Ostry dyżur, odc.22
18:00     Pierwsza miłość, odc.888
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1256
20:00     Detonator; USA/Rumunia, 2006;  
 r. Po-Chih Leong; w. Wesley  
 Snipes, Bogdan Uritescu,  
 Matthew Leitch, Michael  
 Brandon, Tim Dutton, Warren  
 Derosa, William Hope, Silvia  
 Colloca Premiera. Thriller  
 sensacyjny z Wesleyem   
 Snipesem w roli głównej. 
22:00     Studio Lotto
22:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.27
23:05     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.28
00:05     Tajna sieć, cz. 3 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.846 06:00 Żar 
młodości, odc.154 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.475 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.53 08:35 Świat według Kiep-
skich, odc.54 09:15 Rodzina zastępcza, odc.53
09:45 Rodzina zastępcza, odc.54 10:15 Miodo-
we Lata, odc.28
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.33
11:30     Samo życie, odc.1256
12:00     Dom nie do poznania, odc.79
13:00     Wzór, odc.19
13:55     Pierwsza miłość, odc.888
14:40     Świat według Kiepskich, odc.55
15:10     Świat według Kiepskich, odc.56
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.66
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.43
17:00     Ostry dyżur, odc.23
18:00     Pierwsza miłość, odc.889
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1257
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     50 pierwszych randek; USA, 2004; r.  
 Peter Segal; w. Adam Sandler,  
 Allen Covert, Dan Aykroyd,  
 Lusia Strus, Sean Astin, Drew  
 Barrymore, Rob Schneider 
22:00     Studio Lotto
23:10     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.5
00:10     MOMENT PRAWDY, odc.5

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.847 06:00 Żar 
młodości, odc.155 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.476 08:05 Świat według 
Kiepskich, odc.55 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.56 09:15 Rodzina zastępcza, odc.55
09:50 Rodzina zastępcza, odc.56 10:25 Miodo-
we Lata, odc.29
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.34
11:30     Samo życie, odc.1257
12:00     Gra Wstępna, odc.5
13:00     Wzór, odc.20
13:55     Pierwsza miłość, odc.889
14:40     Świat według Kiepskich, odc.57
15:15     Świat według Kiepskich, odc.58
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.67
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.44
17:00     Ostry dyżur, odc.24
18:00     Pierwsza miłość, odc.890
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1258
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.58
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.6
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.61
23:05     Z archiwum X, odc.124
00:05     Z archiwum X, odc.125; USA, 1999
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.177
02:05     Tajemnice losu, odc.159
03:05     Zakazana kamera, odc.350

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Zostan top modelka
12:05 Telesklep 12:35 Na Wspólnej-serial
13:00     Milionerzy
 - teleturniej
14:05     Salon Gry
 - teleturniej
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (15/22), USA
15:45     Rozmowy w toku
 - program
16:55     Sąd rodzinny 
 - program
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial 
19:00     Fakty
 - magazyn informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial 
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial krym. 
21:30     39 i pół
 - serial
22:30     Kuba Wojewódzki
 - pr.rozrywkowy 
23:30     Dexter II
  - serial kryminalny (6/12), USA
00:40     Superwizjer
 - program
01:15     Uwaga!
01:35     Nocne granie
02:35     Telesklep
02:55     Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula-serial 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Jak dobrze wyglądać 
nago (6/8) 12:05 Telesklep 12:35 Na Wspól-
nej-serial
13:05     Milionerzy
 - teleturniej
14:05     Salon Gry
14:45     Krok od domu  - serial kryminalny  
 (16/22), USA
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty
 - magazyn informacyjny
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial krym.
21:30     You can dance
 - pr.rozrtywkowy
23:15     Constantine
 - fi lm horror, Niemcy
01:40     Szymon Majewski Show 8
 - pr.rozrywkowy
02:40     Uwaga!
03:00     Nocne granie
04:00     Telesklep
04:20     Rozmowy w toku
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