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W Rumi zadrżała ziemia
Dochodziła godzina 17., kiedy potężny wybuch wstrząsnął budynkiem jednorodzinnym 
przy ul. Gdańskiej w Rumi Janowie. Niesione podmuchem szyby z okien poleciały na 

oddalony prawie 10 m. chodnik tuż za plecami przejeżdżającego właśnie ulicą rowerzysty.
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NOWO OTWARTE W WEJHEROWIE

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych

chcących lepiej poznać i zrozumieć siebie, rozwinąć 
swoją osobowość, nauczyć się czegoś nowego, aby 

satysfakcjonująco funkcjonować w życiu osobistym 
oraz zawodowym.

Proponujemy:
- badania i porady psychologiczne, pedagogiczne 
   i logopedyczne 
- psychoterapię
- terapię pedagogiczną i logopedyczną
- poradnictwo edukacyjno- zawodowe
- szerokie spektrum zajęć indywidualnych i grupowych 
   stymulujących rozwój
- kurs szybkiego czytania i podnoszący efektywność 
   uczenia się
- „Szkołę dla rodziców” i „Szkołę dla Przyszłych Rodziców”
- „Klub Malucha”, „Klub Starszaka”

Realizujemy zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne na te-
renie szkół i placówek oraz organizujemy szkolenia dla na-
uczycieli, fi rm i organizacji. 

Wejherowo Nanice, ul. 12 Marca 153 C  
telefon: 0 723 002 004 

www.centrum-trampolina.pl   
e-mail: centrum-trampolina@wp.pl

Od środy 1. kwietnia sa-
mochody powyżej 3,5 tony 
nie mogą zjeżdżać do zlew-
ni ścieków w Wejherowie 
(zjazd za wiaduktem w 
stronę Słupska przy krajo-
wej „szóstce”). Niewiele 
osób pewnie zwróciłoby na 
to uwagę, gdyby nie to, że 
stało się to problemem dla 
kierowców beczkowozów, 
którzy nie mogą dojechać 
do zlewni ścieków. 
- Administratorem drogi 
jest miasto i może na niej 
stawiać znaki drogowe. 
Ludzie przyzwyczaili, że 
mogą tam jeździć, więc to 
monitujemy - mówi Jacek 
Pisarek, komendant Straży 
Miejskiej w Wejherowie. A 

jeśli znak się zmieni? Ko-
mendant odpowiada, że pil-
nuje prawa, a nie ustala go. 
W środę rano odbyło się 
spotkanie prezydenta Wej-
herowa z wójtem gminy 
Wejherowo w tej sprawie, 
ale jednoznaczne decyzje 
nie zapadły. - Póki co znaki 
stoją, ale wszystko jest na 
dobrej drodze - zapewniła 
nas Bożena Szczypior, za-
stępca wójta. 

Do chwili zamknięcia tego 
numeru „Expressu” nie 
otrzymaliśmy żadnej infor-
macji z Urzędu Miasta na 
temat decyzji magistratu w 
sprawie dojazdu. 

(TM)

Był dojazd, jest pat
Środowe spotkanie przedstawicieli miasta i gmi-
ny w sprawie dojazdu do zlewni ścieków niewie-

le zmieniło. Beczkowozy  ciągle nie mogą tam 
wjeżdżać. Do zamknięcia tego numeru „Expres-

su” nic się nie zmieniło.  - Zdarzenie miało miejsce 
w sobotę popołudniu - in-
formuje mł. asp. Anetta 
Potrykus, rzecznik wejhe-
rowskiej policji. 
- Mieszkaniec Sopotu kie-
rujący felicją na łuku drogi, 
jadąc najprawdopodobniej 
z nadmierną prędkością, 

zjechał na pobocze. Jego 
auto „dachowało”. W wy-
niku  zdarzenia pasażerka 
doznała urazu ręki i zosta-
ła przewieziona do szpitala 
w Wejherowie. Samochód 
został zabezpieczony do 
dalszych badań. Kierują-
cy był trzeźwy. Był to już 

trzeci wypadek na tym 
samym odcinku drogi w 
ostatnim czasie.  Pod ko-
niec marca, w piątkową 
noc zginęła tam jedna oso-
ba. 
Kierowca mercedesa jadąc 
ulicą Gdańską przejechał 
przez sąsiedni pas i wylą-

dował prosto na drzewie. 
Jeden z pasażerów zgi-
nął. Dwie osoby trafi ły w 
ciężkim stanie do szpitala 
w Gdyni, dwie kolejne 
odwieziono do Szpitala 
Specjalistycznego w Wej-
herowie. 

(TM) 

Uważaj w Kieleńskiej Hucie
Kierowca skody felicji zjechał na pobocze i dachował. Był to kolejny wypadek w tym miejscu. Pod 

koniec marca zginęła tam jedna osoba, a dwie w stanie ciężkim trafi ły do szpitala.  

Wielkanoc z Krotosem
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Na dworzec został skiero-
wany patrol. Gdy pociąg 
zatrzymał się policjanci 
zauważyli mężczyznę wy-
glądem przypominające-
go tego z telefonicznego 
zgłoszenia. Chwilę później 
wszystko było jasne: 35-la-
tek torebkę ukradł kobiecie 
na dworcu PKP w Gdyni, 
gdy ta, czekając na pociąg, 
położyła swój bagaż na ław-
ce. Wykorzystał moment jej 

nieuwagi, podbiegł, chwycił 
torebkę i wbiegł do innego 
nadjeżdżającego pociągu. 
Podczas podróży próbował 
pasażerom sprzedać różo-
wy telefon, mówiąc, że na-
leży do jego żony. Osoba, 
która to zgłosiła na policję, 
nie uwierzyła w wersję zło-
dzieja, bo ten zapomniał o 
jednym drobnym szczególe: 
nie miał obrączki na palcu.

(TM)

- Potwierdzam informację, 
ale obecnie nie mogę wię-
cej powiedzieć. Pozwólmy 
pracować naszym funkcjo-
nariuszom - podsumowuje 
krótko Temistokles Bro-
dowski, rzecznik CBA. 
- Trudno oceniać skalę nie-
prawidłowości - przyznaje 
z kolei prokurator Krzysz-
tof Tynka, rzecznik Proku-
ratury Apelacyjnej w Gdań-
sku. Mówi tylko, że chodzi 
o art. 231 par. 1, a więc 
bardzo „szeroki” paragraf 
dotyczący „przekroczenia 
uprawnień” lub „niedopeł-
nienia obowiązków”. 
Cała sprawa zaczęła się od 
informacji, która trafi ła do 
CBA, a dopiero stamtąd do 
prokuratury. Wtedy uznano 

ją za sprawę „niecierpiącą 
zwłoki”. Kilka dni później, 
we wtorek, 17. marca w 
Prokuraturze Krajowej za-
padła decyzja: są podstawy 
do tego, żeby rozpocząć 
postępowanie w sprawie 
US Wejherowo. Nie zdą-
żyły minąć dwa tygodnie, 
jak w urzędzie pojawili 
się funkcjonariusze CBA. 
Wracając z powrotem do 
Gdańska zabrali ze sobą 
dokumenty urzędu. 
Równie szybko decyzję 
podjęła Izba Skarbowa w 
Gdańsku. W sobotę, 28. 
marca nową szefową skar-
bówki została Katarzyna 
Ciechocińska (wcześniej 
pracowała w Urzędzie 
Skarbowym w Kartuzach), 

a jednocześnie rozpoczęła 
własną kontrolę w Wej-
herowie. Dzień wcześniej 

- decyzją Ministra Finan-
sów - stanowisko Naczel-
nika Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie straciła 
Krystyna Ligman. Praco-
wała tam przez ponad 10 
lat. Wszystkie dokumenty, 
które zabrało CBA dotyczą 
okresu, gdy była szefem 
US - chodzi o ostatni kilka 

lat. - Biuro ds. Przestępczo-
ści Zorganizowanej Proku-
ratury Krajowej i CBA pro-
wadzą postępowanie, za-
tem nie udzielamy żadnych 
informacji w tej kwestii 
- mówi Barbara Szalińska, 
rzecznik Izby Skarbowej w 
Gdańsku i nie odpowiada 
na żadne pytania związane 
z wejherowskim urzędem. 
Dokumenty z Wejherowa 
znajdują się już w gdań-
skiej prokuraturze. Teraz 
zapoznaje się z nimi proku-
rator prowadzący tę sprawę 
(nadzorujący tę sprawę w 
CBA). Tam też odbyły się 
przesłuchania pracowni-
ków US. 

Tomasz Modzelewski 
t.modzelewski@expresspowiatu.pl 

Korupcja w skarbówce? c.d.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do wejherowskiego Urzędu Skar-

bowego - dowiedział się „Express”. W ubiegłym tygodniu jako pierwsi podaliśmy tę informację. 
Teraz przedstawiamy sprawę szerzej. 

„Dokumenty 
z Wejhero-

wa znajdują się 
już w gdańskiej 
prokuraturze.”

Wpadł w Wejherowie
Mieszkaniec Wejherowa zadzwonił na policje z in-

formacją, że jakiś „podejrzany” mężczyzna ma przy 
sobie damską torebkę i chce sprzedać różowy telefon 

komórkowy pasażerom w pociągu SKM. 

- Ostatnio zdarza się to 
bardzo często - mówi st. 
asp. Zenon Frankowski z 
wejherowskiej Straży Po-
żarnej. - Teraz zrobiło się 
bardzo sucho i niewiele 
trzeba, aby wybuchł pożar 
traw czy nieużytków.  
W Redzie strażacy szybko 
poradzili sobie z ogniem, 
ale cała akcja od początku 
trwała ponad dwie godziny 

- gdy ogień był dogaszany 
zauważono wystające z 
ziemi przewody elektrycz-
ne. Wezwana zostało po-
gotowie energetyczne. Na 
szczęście - jak się potem 
okazało - w przewodach 
nie było napięcia. W akcji 
wzięło udział dwunastu 
strażaków. Miejsce pożaru 
zabezpieczała w tym cza-
sie Straż Miejska. Paliła się 

sucha trawa i plastikowe 
doniczki. 
- To może być nieuwaga, 
nieostrożność albo celowe 
działanie. Sprawę przejęła 
policja, która będzie teraz 
wyjaśniać przyczyny poża-
ru i ewentualnych spraw-
ców - dodaje Zenon Fran-
kowski. 
W ostatnich dniach wie-
le podobnych zdarzeń na 

miejsce na terenie całego 
powiatu wejherowskiego. 
W niedzielę sucha trawa 
paliła się na ulicy Batorego 
w Rumi, a w Sasinie spło-
nęła sterta słomy. W sobotę 
strażacy zostali wezwani do 
ognia, który wybuchł w Lu-
zinie przy nasypie kolejo-
wym i do Gościcina, gdzie 
trawa paliła się na nieużyt-
kach.                          (TM) 

Paliły się trawy i doniczki
Kłęby czarnego dymu były widoczne w promieniu kilku kilometrów. A wszystko przez pożar trawy i plastiko-
wych doniczek, który wybuchł w piątkowe popołudnie niedaleko ulicy Obwodowej, na granicy Redy i Rumi. 

- Jechałem rowerem ulicą 
Gdańską - mówi Tadeusz 
Odowski. - Nagle tuż za 
moimi plecami rozległa 
się potężna eksplozją. 
Poczułem jak zadrżała 
ziemia. Na asfalt za mną 
poleciały kawałki tłukącego 
się szkła.
Ludzie idący od strony 
pobliskiego przystanku 
SKM Rumia Janowo 
widzieli jak w chwili 
wybuchu z okien domu 
poszedł płomień. Z 
przerażeniem patrzyli czy 
budynek lada chwila się nie 
zawali.
Już po kilku minutach – jako 
pierwszy na miejscu poja-
wił się radiowóz z patrolem 
Straży Miejskiej. Strażnicy 
natychmiast przystąpili do 

W Rumi zadrżała ziemia
Dochodziła godzina 17., kiedy potężny wybuch wstrząsnął budynkiem jednorodzinnym przy ul. 

Gdańskiej w Rumi Janowie. Niesione podmuchem szyby z okien poleciały na oddalony prawie 10 
m. chodnik tuż za plecami przejeżdżającego właśnie ulicą rowerzysty. Już po kilku minutach na 
miejscu był patrol Straży Miejskiej, który rozpoczął akcję ratunkową wyprowadzając rannego w 

wybuchu właściciela domu i jego żonę.

ratowania znajdujących 
się w budynku ludzi. Wy-
prowadzili z zagrożonego 
miejsca będące w wielkim 
szoku małżeństwo T. Na 
miejsce przyjechały trzy 

zastępy straży pożarnej z 
Rumi i Redy i pogotowie. 
Ranny Paweł T. został od-
wieziony do wejherow-
skiego szpitala. Na miejsce 
zdarzenia przyjechali ko-

mendant Straży Miejskiej 
i wiceburmistrz Ryszard 
Grychtoł, który podjął de-
cyzję o zakwaterowaniu 
mieszkańców domu w ho-
telu Miejskiego Ośrodka 
Sportu I Rekreacji.
Przerażający jest fakt, że 
to nie pierwsze tego typu 
zdarzenie na posesji Pawła 
T., który jest dobrze znanym 
w całym mieście zbieraczem 
śmieci. Ze swojej posesji 
zrobił ich składowisko. 
Kilkakrotnie dochodziło 
tam do pożarów. Przed kilku 
laty T. bez wymaganych 
zezwoleń rozpoczął budowę 
na swej posesji drugiego 
domu. Podczas kopania 
fundamentów zawaliła się 
wówczas jedna ze ścian 
starego budynku.  (ANGO)

Tak, wygląda posesja przy budynku, w którym doszło do wybuchu.
A

ndrzej J. G
ojke
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W inscenizacji uczestniczyć 
będzie kilkudziesięciu oso-
bowa grupa Misterników 
oraz uczniowie i nauczycie-
le z wejherowskich szkół, 
min. charakterystyczni in-
strumentaliści oraz grupa 
pątniczo- muzyczna z Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1, im. 
Janusza Korczaka. Auto-
rem muzyki na akordeon, 
skrzypce i bębny, skom-
ponowanej specjalnie do 
tej inscenizacji, jest znany 
wejherowski kompozytor 
Cezary Paciorek. Teksty 
do muzycznych rozważań 
napisał Tomasz Pohl. Całą 
inscenizację w charaktery-
stycznych stylizowanych 
strojach reżyseruje Woj-
ciech Rybakowski, który 
jest zarazem pomysłodawcą 
i współtwórcą Pasji grają-
cym rolę Cyrenejczyka. Ta 
nowatorska forma ewange-
lizacyjna, ukazująca mękę 
Pańską,  każdego roku 
przyciąga coraz liczniejsze 
grupy dzieci i młodzieży, 
na kalwaryjskie wzgórza 
Kaszubskiej Jerozolimy. 

Konkurs odbył się po raz 
9. Prezentacja trzydziestu 
najładniejszych palm od-
była się w gniewińskim 
kościele w minioną nie-
dzielę. - Korowód kolo-
rowych palm jest od kilku 
lat wielką ozdobą procesji 
i ceremonii Niedzieli Pal-
mowej - mówi Sabina Do-
maros, współorganizatorka 
konkursu. 
Dwa tygodnie przed Nie-
dzielą Palmową odbywa 
się kiermasz wielkanocny, 
który odbywa się przed ko-

ściołem i w szkole. Zysk z 
tego przedsięwzięcia prze-
znaczony jest na nagrody w 
konkursie na Najpiękniej-
szą Palmę Wielkanocną. W 
tym roku pierwsze miejsce 
zdobyły klasy IV b i I b 
ze Szkoły Podstawowej w 
Gniewinie, II miejsce klasa 
0 a z SP Gniewino i I b z 
gniewińskiego gimnazjum, 
a trzecie klasa II b ze Szko-
ły Podstawowej w Kostko-
wie, III b z gimnazjum w 
Kostkowie i II a z SP Gnie-
wino.                            (k.) 

- Celem konkursu było kul-
tywowanie zwyczajów, zwią-
zanych z Niedzielą Palmową 
oraz Wielkanocą oraz prezen-
tacja najciekawszych prac, 
w powiązaniu z techniką i 
konfrontacją osiągnięć pla-
stycznych uczniów – mówi Jan 
Skrobul, dyrektor ZS nr 2.
W kategorii kartki świątecznej 
zwyciężyli Weronika Piskorz 
z Przedszkola nr 2 i Patrycja 
Kreft z SP 5. Drugie miejsce 

zdobyli Anna Pawlik z Przed-
szkola nr 1, Wiktoria Wenta z 
SP3 i Dominika Gruba z SP3. 
Trzecie miejsce zajęli Amelia 
Kobiela z Przedszkola Pry-
watnego, Nikola Hełminiak z 
SP3, Agnieszka Damps z SP5 
i Natalia Klóskowska z świe-
tlicy. W kategorii palmy wiel-
kanocnej wygrali Patryk Bigus 
z SP3 i Monika Ruchniewicz 
z Gimnazjum 2. Drugie miej-
sce zajęli Michał Joskowski z 

SP5, Patryk Potrykus z SP2 i 
Izabela Grono z Gimnazjum 
1. Trzecie miejsce zdobyli 
Damian Formella z SP3, We-
ronika Gazecka z SP2, Pau-
lina Lesner z Gimnazjum 2 i 
Anna Moroz z Gimnazjum 1. 
W kategorii ozdoby wielka-
nocnej zwyciężyli Katarzyna 
Kabata z SP3 i Daria Chu-
dzik z Gimnazjum 2. Drugie 
miejsce zajęli Łukasz Koy z 
SP3 i Adrianna Zwierzycka z 

Gimnazjum 2. Trzecie miejsce 
przyznano Miriam Kawińskiej 
z Szkoły Prywatnej i Wiktorii 
Grzenkowicz z Gimnazjum 2. 
Atrakcyjne nagrody rzeczo-
we i pamiątkowe dyplomy 
wręczali laureatom Janusz 
Molak, zastępca burmistrza 
miasta, Jerzy Conradi, dyrek-
tor MOKSiR, Jan Skrobul, dy-
rektor ZS nr 2 i ks. Zbigniew 
Kerlin, proboszcz parafi i.
          (DD)

Przy Bramie Oliwskiej, ks. 
Prałat Tadeusz Reszka wraz 
z o. Gwardianem Tyberiu-
szem Nitkiewiczem, po-
świecił przyniesione przez 
mieszkańców Wejherowa, 
symboliczne świąteczne 
palmy. Następnie grupa 
Misterników w charakte-
rystycznych strojach wraz 
z Jezusem siedzącym na 
żywym osiołku – Kacper-
ku, razem z mieszkańcami 
grodu Wejhera, przeszła 
ulicami miasta od Bramy 
Oliwskiej do Kolegiaty, 
by uczestniczyć w uroczy-
stej Mszy Świętej. Śpiew 
Misterników wspierały 
instrumenty dęte młodzie-
ży z Fermaty, pod batutą 
samego kapelmistrza, oraz 
grupa wokalno-chóralna 
asystująca Misternikom w 
przygotowywanych insce-
nizacjach. W Kolegiacie 
podczas Mszy Świętej, 

śpiewał chór parafi alny 
Cecylia. Po uroczystej li-
turgii Niedzieli Palmowej 
ks. Proboszcz Tadeusz 
Reszka, przekazał Mister-
nikom „sponsorowaną”, 
przez samych parafi an, 
lekturę wybranych frag-
mentów Pisma Świętego, 
zawierającą Listy św. Paw-
ła. Inscenizacja „Wjazdu 
Pana Jezusa do Kaszub-
skiej Jerozolimy, reżyse-
rowana w całości przez 
wejherowskiego katechetę 
Wojciecha Rybakowskie-
go, skupia coraz liczniejsze 
grono wiernych, zwłaszcza 
dzieci i młodzież. Miejmy 
nadzieję, że ta forma ewan-
gelizacji przygotowywana 
przez świeckich, trafi ają-
ca zwłaszcza do młodych, 
wpisze się już na stałe do 
kalendarza świątecznych 
uroczystości.   

(FS)

Inscenizacja 
z niedzieli palmowejTRIDUUM PASCHALNE

W Wielki Piątek na wzgórzach Kalwarii Wejherowskej, będziemy przeżywać modlitewne rozważania 
Drogi Krzyżowej. Tradycyjną teatralną wizualizację Misterium Męki Pańskiej, o godzinie 10-tej, 

przedstawią Misternicy Kaszubscy z Wejherowskiego Centrum Kultury. 

Misterium „wystawiane” 
od 2002 roku, wpisuje się 
coraz bardziej w ewange-
lizacyjno-pasyjną trady-
cję Triduum Paschalnego 
Świąt Wielkanocnych. Sto-
jąc na Kalwarii nad symbo-
licznym grobem Pana, nie 
zobaczymy w nim Jezusa. 
Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa w naszych parafi al-
nych kościołach, ukazują 
symboliczne , pięknie ude-
korowane białymi kwiata-
mi, puste groby. Symbolikę 
największej prawdy naszej 

wiary Zmartwychwstania 
i Życia, będziemy przezy-
wać w niedzielny poranek 
w czasie Mszy Świętej 
Rezurekcyjnej. Dla wierzą-
cych chrześcijan, Jezus jest 
obecny zawsze pośród nas, 
zwłaszcza w przeistoczo-
nej eucharystii – sakramen-
cie Miłości oraz w sercach 
naszych „braci najmniej-
szych”. Do bycia światka-
mi tych prawd, zachęca nas 
myśl przewodnia roku li-
turgicznego, który obecnie 
przeżywamy. „Otoczmy 

troską życie” – słowa te, 
nawiązują do ewangelii św. 
Jana – „Abyście mieli ży-
cie i mieli je w obfi tości”. 
Bądźmy więc świadkami 
Miłosiernej Miłości, która 
bez „szemrania” przyjmuje 
codzienne krzyże, bądźmy 
świadkami Ewangelicz-
nego Zmartwychwstania i 
Życia oraz Bożej Miłości, 
która zawsze „otacza tro-
ską życie”, a zwłaszcza ży-
cie braci naszych najmniej-
szych. A gdy w naszym 
uśpionym rozleniwieniu 
„złe ogony omotają” nas 
poprawnością medialną 
oraz nakarmią postępową 
„ochotą” do debatowania 
o eutanazji „najsłabszych”, 
przypomnijmy sobie jedno 
Ewangeliczne Słowo Życia 
– „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, to mnie 
uczyniliście”. Bądźmy 
więc odważnymi, zjedno-
czonymi światkami Mi-
łości, Zmartwychwstania 
i Życia w Ewangelicznej 
Prawdzie!      

(FS)

Misterium Męki Pańskiej na wzgórzach Wejherowskiej Kalwarii.

Misternicy Kaszubscy z Wejherowskiego Centrum 
Kultury, przygotowali w Niedzielę Palmową, 

inscenizację „Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy”. 

Konkursowe palmy w Gniewinie 
Tradycją w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie stał się międzyklasowy konkurs na Najpięk-

niejszą Palmę Wielkanocną. Każda z nich miała minimum 2 metry.  

Laureaci najpiękniejszych ozdób wielkanocnych
W Redzie rozstrzygnięto XIII Miejski Konkurs Wielkanocny. Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jury oceniło 

ponad 260 prac, nadesłanych ze wszystkich szkół i przedszkoli. Wyłoniono 51 laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Osiołka na czas inscenizacji użyczył Antoni Grunholc z gospodar-
stwa agroturystycznego.
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Impreza zgromadziła 42 
uczestników - 34 seniorów 
i 8 juniorów. Terenem trzy-
godzinnych zmagań był 
kilkuset metrowy odcinek 
kanału od jeziora. Jak to juz 
nieraz bywało, tak i tym ra-
zem zawody były niezwykle 
loteryjne. Faworyci zawo-
dów polosowali stanowiska 
w górze kanału, z których 
w większości wracali potem 
bez brania... Ryby zaczy-
nały się dopiero od końca 
„skarpy” i z każdym metrem 
niżej było ich więcej. Nic 
więc dziwnego, że ostatnie 
trzy stanowiska koło „rury” 
dały szczęśliwym zawodni-
kom, którzy je polosowali, 
całe podium.
 Ale szczęście to także ele-
ment wędkarskiej rywaliza-
cji, ważne aby umieć je w 
pełni wykorzystać. Sztuka 
ta najlepiej udała sie Toma-
szowi Licau, który z wyni-
kiem 3250 pkt. został Mi-

Spławikowe Mistrzostwa Koła 2009
W pochmurną i wietrzną niedzielę  na kanale Redy w miejscowości Orle odbyły się Mistrzostwa 

Koła w dyscyplinie spławikowej...

strzem Koła na rok 2009. 
Kilku rybek do tego tytułu 
zabrakło Damianowi Da-
maszke, który zajął drugie 
miejsce, a na najniższym 
stopniu podium znalazł się 
Mieczysław Pobłocki.
W pierwszej szóstce upla-
sowali się także: Zbigniew 
Śliwicki, Krystian Kujawa i 
Henryk Lipiński.
Dużo łatwiejsze zadanie 

mieli juniorzy, gdyż sta-
nowiska przeznaczone dla 
nich były dość „rybne”, a 
brania następowały z każ-
dym przepuszczeniem ze-
stawu. Liczyła się więc 
szybkość, dobrze zorgani-
zowane stanowisko, no i 
technika połowu. Wszystkie 
te trzy elementy, najlepiej, 
nie pierwszy raz zresztą, 
połączył Mateusz Stochaj 

zdobywając tytuł Mistrza 
Koła w kategorii juniorów. 
Wicemistrzem został Ja-
kub Mruczkowski a trzecie 
miejsce zajął Mateusz Ma-
kówka. Najlepsi zawodnicy 
zostali nagrodzeni medala-
mi, dyplomami i pucharami 
a także nagrodami rzeczo-
wymi. Wśród łowionych 
ryb przeważały niewielkie 
płocie, trafi ały się też okon-
ki a nawet kiełbie. Wszyst-
kie ryby po zważeniu całe i 
zdrowe wróciły z powrotem 
do wody.
Sędzią głównym zawodów 
był Mirosław Wiśniewski.
Zakończenie zawodów umi-
liły kiebłaski z grilla ufun-
dowane przez fi rmę...
Następne zawody - Spławi-
kowe otwarte zawody o Pu-
char Prezydenta Miasta Wej-
herowa odbędą się 17 maja 
na kanale rz. Redy m. Orle 
(od jeziora) – godz. 8:00.

 Witek Polakowski

Pomysłodawcą i organi-
zatorem całej akcji były 
kluby zrzeszone w Kongre-
sie Polskich Klubów Mo-
tocyklowych. Z Gdańska 
przyjechał specjalny am-
bulans do oddawania krwi. 
W wejherowskiej edycji 
„Motoserca” udało się ze-
brać ponad 32 litry krwi, 

co daje miastu 10 miejsce 
w całej Polsce (udział brało 
56 miast). Krew oddały 73 
osoby. 
Niewątpliwą atrakcją dla 
wszystkich osób, które tego 
dnia przyszły na Plac Wej-
hera - poza występami na 
scenie - były motocykle.
                                  (TM) 

Motocykliści zbierali krew
Ponad 32 litry krwi udało się zebrać w Wejherowie w minioną sobotę w 

ramach akcji „Motocykliści dzieciom”. 

Franciszek Sychow
ski

Franciszek Sychow
ski

Franciszek Sychow
ski

Franciszek Sychow
ski

REKLAMA
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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
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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

Delegacje władz samorządowych 
i organizacji państwowych oraz  
poczty sztandarowe szkół i kom-
batantów, służb mundurowych a 
także rzesza okolicznych miesz-
kańców, oddała hołd pomordo-
wanym przez Niemców, podczas 
II wojny światowej. W zadumie 
i skupieniu zaznaczono ducho-
wą łączność z ofi arami wielkiej 
piaśnickiej tragedii. Pochylono 
głowy przed 12 tysiącami osób, 
zgładzonych w imię barbarzyń-
skiej ideologii. Po meldunku 
kmdr Romana Kreft, dowódcy 
garnizonu Marynarki Wojennej, 
odśpiewano hymn państwowy. 
Okolicznościowe nabożeństwo za 
zmarłych odprawił ksiądz kapelan 
mjr Wojciech Szerszeń. Wzrusza-
jący program artystyczny wyko-
nali uczniowie Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie.
- Stojąc przed pomnikiem, wznie-
sionym ku czci ofi ar piaśnickiej 
tragedii, jesteśmy po to, aby od-
dać hołd ludziom, którzy swoją 
krwią opłacili naszą wolność i 
niepodległość – mówił Jerzy Kep-
ka, wójt Gminy Wejherowo. - By 

dać wyraz historycznej prawdzie, 
że to miejsce nieustannie budzi 
sumienia i ustawicznie apeluje o 
zachowanie pokoju. 
Po zaśpiewaniu pieśni Gaude Ma-
ter, przy akompaniamencie gmin-
nej orkiestry dętej, odczytano 
apel poległych. Kompania repre-
zentacyjna Marynarki Wojennej 
oddała salwy honorowe, a liczne 
delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem. By godnie 
uczcić Rok Piaśnicy 2009, dzieci 
i młodzież ze szkół realizują oko-
licznościowe projekty edukacyjne 
m.in. konferencję naukową, po-
wiatowo-gminny konkurs fotogra-
fi czny, międzynarodowy plener 
malarsko-rzeźbiarski. Wszystkie 
te działania zmierzają do jedne-
go celu, utrwalenia w społecznej 
pamięci tragedii Piaśnicy, naj-
większego miejsca bezpośredniej 
zbrodni hitlerowskiej na Pomo-
rzu. Organizatorem była Gmina 
Wejherowo, przy współudziale 
dowódcy Centrum Wsparcia Te-
leinformatycznego i Dowodzenia 
MW w Wejherowie.

(DD)

Apel poległych w Piaśnicy
Tradycyjnie, jak co roku w pierwszą sobotę kwietnia przy 
pomniku głównym w Piaśnicy, odbyła się uroczystość z 

okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. 

Do gdańskiego fi nału zakwali-
fi kowało się 93 drużyny. Laure-
atami zostali uczniowie z Rumi, 
którzy pojadą na fi nał światowy, 
odbywający się w maju w Stanach 
Zjednoczonych. Uroczyste spo-
tkanie gratulacyjne odbyło się w 
Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w 
Wejherowie, macierzystej pla-
cówce Mistrzów Polski w Odysei 
Umysłu. - Odyseja to program 
edukacyjny, którego głównym ce-
lem jest rozwój kreatywności mło-
dych ludzi – mówi trener Mariola 
Jurkiewicz. - Dzięki uczestnic-
twie w tym programie, uczniowie 
kształtują w sobie wiele umiejęt-
ności, które mogą wykorzystać w 
dorosłym życiu. Konkurs Odysei 
Umysłu to największe święto 
młodej kreatywności, dlatego też 
patronat nad konkursem sprawo-
wali Minister Edukacji Narodo-
wej, Marszałek Województwa 
Pomorskiego i Prezydent Miasta 
Gdańska. Podczas tegorocznego 
fi nału uczestnicy przedstawiali 

ośmiominutowe prezentacje kon-
kursowe. Nasza drużyna musiała 
zbudować pojazd ze komplikowa-
nym napędem, który jest zdalnie 
sterowany i sam pokonuje cztery 
środowiska, w zadanym proble-
mie technicznym pod tytułem 
„Po drodze ziemia”. I choć za-
danie nie było łatwe, członkowie 
drużyny w składzie Agnieszka 
Bury, Marta Jurczyk, Paweł Bryk, 
Krzysztof Grzywiński, Mikołaj 
Mizak, Wojciech Wądołowski i 
Paweł Wojtczak, poradzili sobie z 
nim bez trudu.  - Odyseja umysłu 
to spotkanie nieszablonowo my-
ślących młodych ludzi i okazja do 
zawierania nowych znajomości, 
wymiany doświadczeń, zdrowa 
rywalizacja a przede wszystkim 
dobra zabawa – dodaje Łukasz 
Srokowski, prezes fundacji Odys-
sey of the Mind Polska.
Teraz grupa młodzieży z placów-
ki PZPOW Wejherowo, będzie re-
prezentować powiat wejherowski i 
Polskę na ogólnoświatowych fi na-
łach w USA.                        (DD)

Odyseusze z Rumi pojadą 
na fi nał do USA

Ponad 650 młodych ludzi z całego kraju wzięło udział w 
18 ogólnopolskim fi nale konkursu Odyseja Umysłu. Odbył 

się on w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

Czy szczyt spełnił pokładane 
w nim nadzieje? Myślę, że tak. 
Uświadomiono sobie wreszcie, 
że ponieważ kryzys ma charak-
ter globalny, to walka z nim też 
musi być globalna. Inaczej mó-
wiąc, w pojedynkę nikt z nim nie 
wygra, nawet ci wielcy i bogaci. 
Najważniejsze są oczywiście de-
cyzje fi nansowo-gospodarcze, bo 
na nie głównie czekano. Amery-
kanie musieli tu przełknąć gorzką 
pigułkę i zgodzić się na kontrolę 
nad instytucjami fi nansowymi, 
przed czy dotychczas się bronili. 
Przypomniano im, że to brak sku-
tecznej kontroli nad ich systemem 
bankowym był główną przyczy-
ną obecnego kryzysu. Tylko pod 
warunkiem poddania wspólnych 
działań pomocowych pełnej kon-
troli zgodzono się na gigantyczny 
zastrzyk dla Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (750 mld 
dol.). Środki te mają być wyko-
rzystane na walkę z kryzysem i 
stymulowanie światowej gospo-
darki. My też będziemy mogli 
ubiegać się o środki z tej puli. Ko-
lejne 250 mld dol. przeznaczono 
na bieżące wsparcie światowego 
handlu. Ten dodatkowy bilion do-
larów (!) wywołał euforię inwe-
storów giełdowych (na giełdzie 

warszawskiej także). Pytanie, na 
jak długo. Nareszcie zabrano się 
za małe kraje nazywane „rajami 
podatkowymi”. To największe na 
świecie pralnie brudnych pienię-
dzy i siedliska wszelkiego rodza-
ju patologii rujnujących fi nanse 
światowe. Postanowiono z tym 
wreszcie zrobić porządek.
Jednak najważniejsze pytanie 
jakie zadawano sobie podczas 
londyńskiego szczytu dotyczyło 
przyszłości światowej gospo-
darki. Jaka ona ma być? Nadal 
poddana wyłącznie liberalnym 
(wolnorynkowym) regułom, czy 
może z większą niż obecnie in-
gerencją państwa i organizacji 
(instytucji) ponadpaństwowych. 
Tu oczywiście zdania były i będą 
podzielone. Jedno jest pewne, 
nikt nie wymyślił jeszcze efek-
tywniejszego systemu gospodar-
czego niż kapitalizm. Tylko, że 
ten dzisiejszy różni się i to bar-
dzo od tego z początku ubiegłego 
wieku. Jego doktryna, szczegól-
nie na przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci ewoluowała, odpowia-
dając na współczesne wyzwania. 
Dziś już nikt nie odbiera rygory-
stycznie kontrolowanego inter-
wencjonizmu państwowego, a 
nawet wycinkowej nacjonalizacji 

Znależli receptę na kryzys?
Z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych Baracka Obamy przez dwa dni (3-4 kwietnia) ob-
radowali w Londynie szefowie 20 najbardziej uprzemy-
słowionych państw świata (Grupa G-20). Zastanawiali 
się, jak ratować pogrążoną w głębokim kryzysie go-
spodarkę światową. Londyński szczyt, nie bez racji, 
określono jako ostatnią szansę skoordynowania cha-
otycznych dotąd i mało skutecznych działań mających 

uratować świat przed gospodarczą katastrofą. 

(ostatnio w sektorze bankowym) 
jako sprzecznych z doktryną ka-
pitalistyczną, ale jako jej rozwi-
nięcie i uzupełnienie. Dobrze, że 
do myślenia o przyszłości gospo-
darki światowej wciągnięto tzw. 
kraje wschodzące – m.in. Chiny, 
RPA i Indie. Rozwiązania obec-
nego kryzysu nie znajdzie się już 
w wąskim gronie najbogatszych 
(jeszcze) państw świata, skupio-
nych w ekskluzywnym klubie 
G-8. Układ sił za pięćdziesiąt lat, 
a o takiej perspektywie trzeba 
dziś myśleć, może być diame-
tralnie inny od obecnego. Z całą 
pewnością „kraje wschodzące”, 
a szczególnie niedoceniane dziś 
Chiny, będą miały w nim zdecy-
dowanie więcej do powiedzenia 
niż obecnie. Dlatego nie może 
ich zabraknąć przy ustalaniu stra-
tegii, która wkracza w czas ich 
spodziewanej prosperity (a może 
i  dominacji) gospodarczej. 
 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl
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Po II wojnie światowej świą-
tynia przy ulicy Kościelnej 
niszczała. Tym bardziej, że 
jeszcze przed I wojną roz-
poczęła się budowa nowego 
Kościoła św. Krzyża. Stary 
zaczął podupadać. Był już 
niepotrzebny. Odbywała się 
tam jeszcze nauka religii dla 
dzieci religii, przygotowa-
nie do pierwszej komunii, a 
jednocześnie kaplica cmen-
tarna. Wojna nie zniszczyła 
go doszczętnie, ale w PRL-u 
był problem, żeby uzyskać 
zgodę na remont. - Czasami 
wystarczy, że jakaś krokiew 
zbutwieje i dach zacznie się 
zapadać. A jak dach zacznie 
się zapadać, to jest już po 
kościele - mówi Ludwik 
Bach, szef rumskiego Domu 
Kultury. 
Wiele lat temu, będąc 
dzieckiem sam skakał po 
okolicach przykościelnego 
cmentarza: - Przez okno, po 
tym fragmencie muru, który 
wtedy był większy. Nikt nas 
stamtąd nie gonił. 
Radna Bochniak, szefowa 
komisji kultury chciałaby 
odrestaurowania starego 
kościółka. Tak samo jak 
burmistrz miasta: - Teraz 
spływają oferty na koncep-
cje rewitalizacji i będziemy 
próbować wyciągnąć na to 
pieniądze z programów unij-
nych - mówi „Expressowi” 
Elżbieta Rogala-Kończak. 
- Część mieszkańców uwa-
ża, że powinno się go zosta-
wić w takim stanie, a inni 
z kolei uważają, że bardzo 
fajną rzeczą byłoby go od-
budować - dodaje Maria 
Bochniak.  
- To jest taki zakątek, któ-
ry potwierdza długowiecz-
ność Rumi - mówi Ludwik 
Bach. - W 1994 roku z oka-
zji 700-lecia śmierci Księcia 
Mściwoja II,  który odwie-
dził Rumię ustawiliśmy jego 
pomnik. Dzisiaj czuwa nad 
tym, żebyśmy dobrze opie-
kowali się tym miejscem. W 
ubiegłym roku posadzono 
tam nowe lipy. 

In nomine Patris...

Kiedyś miejsce wygląda-
ło zupełnie inaczej. Wokół 
kościoła rozpościerała się 
wioska, pola, pojedyncze 
chałupy. Wiadomo, że pa-
rafi a w Rumi (wtedy jesz-
cze Rumpna) istnieje od co 
najmniej 1253 roku. Z tego 
roku pochodzi najstarszy 
dokument przesłany przez 
biskupa Wolimira. A parafi ę 
w Rumpna założyli Cystersi 
z Oliwy. 
Ludwik Bach: - Wiadomo, 
że jeśli jest parafi a to musi 
być i kościół, wiec zbudo-
wano zapewne jakiś drew-
niany. 8 maja 1285 roku 

do Cystersów przyjechał 
Książe Mściwój II, żeby po-
twierdzić kupno kilku wsi. 
Dopiero od tego momen-
tu dokument był w pełni 
wiarygodny. Na pewno w 
którymś momencie drew-
niany kościółek chylił się 
ku upadkowi i w XV wieku 
pobudowano starszą część 
murowanego kościółka (to 
te ruiny, które widzimy dzi-
siaj). Widać w nich styl go-
tycki. Jest to o tyle ciekawa 
budowla, ze jeśli spojrzymy 
na te rejony od strony pre-
zbiterium to fundament był 
kamienny; takie wielkie 
głazy kamienne i ceglane 
mury, ale w środku też uzu-
pełniane kamieniem. Wtedy 
oszczędzano materiał. 
W rumskim 
Domu Kul-

tury wisi obraz; jak artysta 
wyobrażał sobie powita-
nie Mściwoja II. Duchowni 
klęczą i witają księcia, któ-
ry zawitał tutaj ze swoim 
dworem jadąc z Pomorza 
Zachodniego, rycerze w 
hełmach, książe na koniu i 
jakaś świecka osoba. - Może 
kościelny - mówi Ludwik 
Bach. - Oni dosłownie przy 
kościele mieszkali i tam go 
witali.   

Najpierw kamienie 

Bardzo prawdopodobne, że 
fundament kamienny był 
już pod pierwszym, drew-
nianym kościółkiem. Gdy w 
latach 90. prowadzono pra-
ce archeologiczne odkopa-
no fragment fundamentów, 
które wykraczają poza ob-
rys świątyni. Być może, gdy 
budowano nowy kościółek, 
to go powiększono i przez 
to inaczej usytuowano.
Ludwik Bach: - Skąd ka-
mienie w fundamentach? 
Na Kaszubach niekiedy się 
mówiło, że ziemia rodzi ka-
mienie. Można było co roku 
bronować pole i zbierać ka-
mienie leżące na miedzy. U 
nas głazów jest sporo. 

Potem drew-
niany zniknął 

Nie wiadomo, co właściwie 
stało się z drewnianym ko-
ściółkiem. Jest tylko infor-
macja, że na jego miejsce 
powstał nowy. 
Ludwik Bach: - Niekiedy 
było tak, że przychodził 
nowy biskup, uznał ze nie 
warto dawać pieniędzy na 
remont i należy pobudować 
nowy murowany, który bę-
dzie trwałą budowlą. Co się 

sprawdziło, bo kościółek 
funkcjonował do czasów II 
wojny światowej. 

Archeolodzy 

Obecnie wiadomo, że do-
budowana później zachry-
stia miała mury pruskie. 
Obecnie już rzadko spoty-
kane, ale bardzo charaktery-
styczne (ściany podzielone 
na kwadraty przedzielane 
belkami). A w XVII wieku 
kościółek był rozbudowany. 
Gdy kopali tam archeolo-
dzy znaleźli m.in. wyraźny 
kwadratowy fundament, 
który wskazywał na to, że 
w tym miejscu mogła być 
dzwonnica. Pojawiła się tez 
inna ciekawostka: na tere-
nie kościółka było sporo 
pochówków. - Gdy pytałem 
archeologa sprzed ilu lat są 
te pochówki to powiedział, 
że jeden ma około 600 lat, 
a kolega jest 300 lat starszy 
- przypomina sobie Ludwik 
Bach. 
Wtedy też pojawił się suge-
stia, że w tym samym miej-
scu mogła istnieć wcześniej 
inna pogańska, świątynia. To 
wniosek ze szkieletu, który 
był ułożony „nie po katolic-
ku”. Chrześcijanie składali 
zmarłym ręce na krzyż, a 
ten odnaleziony ręce miał 
ułożone prosto. Do tego da-
towano go jako starszy niż 
sam kościółek. Wieki temu 
często zdarzało się, świąty-
nie chrześcijańskie budowa-
no w miejscach, w których 
ludzie byli przyzwyczajeni 
czcić swojego boga.  

Kościół św. Trójcy 

W 1913 roku rozpoczęła się 
budowa nowego kościoła. 
Siedem lat później został 
konsekrowany. I wtedy sta-
ry kościółek zaczął podupa-
dać... - W latach 90. dysku-
towaliśmy o tym, żeby to 
miejsce odbudować - mówi 
Ludwik Bach, wtedy prze-
wodniczący Rady Miasta. 
- Doprowadziliśmy do tego, 
że zostały ustalone granice 
ruin i do pewnego stopnia 
zabezpieczone przed nisz-
czeniem. Kościółek został 
wpisany do rejestru zabyt-
ków, miasto umieściło ta-
blicę informacyjną. Teraz 
można tam pójść zobaczyć, 
jaki kiedyś był styl budo-
wy grobów; z kamienia, z 
opaską betonową, na której 
były napisy, z metalowymi 
krzyżami („zacny piekarz”, 
„nauczyciel”).  
To, co udało się archeolo-
gom wykopać prezentowa-
ne jest na wystawie w Domu 
Kultury. 

Tomasz Modzelewski
t.modzelewski@expresspowiatu.pl

Pierwsza świątynia w Rumpna  
- Dzisiaj Mściwoj II czuwa nad tym, żebyśmy dobrze opiekowali się tym miejscem. To jest taki zakątek, który potwierdza długowieczność Rumi - mówi 

Ludwik Bach. Teraz to ruiny dawnego kościółka, niegdyś jedyna świątynia w tej okolicy. Niewykluczone, że ponad X wieków temu miejsce pogańskiego 

Rekonstrukcja kościółka? 
Maria Bochniak, radna: 
Przed wejściem Polski do Unii nie były podejmowane starania 
o rewitalizację, bo to zbyt duży koszt. Takie plany pojawiły się 
po wejściu do Unii. Chodzi o rewitalizację Placu Kaszubskie-
go, a kościółek mieści się w tym planie. Część mieszkańców 
uważa, ze bardzo fajną rzeczą byłoby, aby znowu coś odby-
wało się w tym miejscu, a część jest za tym, żeby pozostawić 
go w takim stanie. Czy obciąży to budżet miasta? Tak, więc 
nie ruszymy z rewitalizacją, jeśli nie będzie na to środków ze-
wnętrznych. 

Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Rumi: 
Będziemy to realizować w ramach rewitalizacji Placu Kaszub-
skiego; teraz spływają oferty na koncepcję rewitalizacji ko-
ściółka i cmentarza przy nim. Potem wybierzemy wykonaw-
cę i będziemy próbować wyciągnąć pieniądze z programów 
unijnych. 

Sylwia Skuza, rzecznik Grupy Inicjatywnej:  
Punkt dotyczący kościółka znalazł się w tegorocznym budże-
cie miasta. Jestewśmy jak najbardziej za rewitalizacją, tylko 
wszystko musi mieć swoją kolejność. Historia nie może cze-
kać, ale najpierw musimy zająć się dziećmi, bo to jest bardzo 
potrzebne.
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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.
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SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Jana Bosko w Rumi

ul. Świętojańska 1, 84-230 Rumia   tel. 058-771-31-22    www.szkoly.salezjanskie.pl

Salezjańskie Liceum Ogól-
nokształcące im. św. Jana 
Bosko istnieje już blisko 17. 
lat - od 1 września 1992r. 
Prowadzone jest przez To-
warzystwo Salezjańskie. 
Szkoła realizuje ministerial-
ny program nauczania oraz 
program wychowawczy 
oparty na systemie uprze-
dzającym św. Jana Bosko, 
którego głównymi elemen-
tami są: rozum, religia i mi-
łość. 
26 stycznia 1996 roku me-
tropolita gdański abp. Tade-
usz Gocłowski nadał Sale-
zjańskimu Liceum Ogólno-
kształcącemu imię Św. Jana 
Bosko i poświęcił szkolny 
sztandar z wyhaftowaną 
dewizą życiową księcia 
wychowawców - „Daj mi 
duszę, resztę zabierz”, któ-
ra miała odtąd przyświecać 
pedagogom i uczniom. W 
2001 r. powołano w Rumi 
do życia także gimnazjum 
i z inicjatywy ówczesne-
go dyrektora – ks. Stefana 
Makurackiego rozpoczęto 
budowę nowego gmachu 
szkolnego. Do dyspozycji 
ich i uczniów są doskonale 
wyposażone gabinety i pro-
fesjonalne pracownie m. in. 
chemiczna, fi zyczna, biolo-
giczna, a także multimedial-
na oraz informatyczna z 30 
stanowiskami komputero-
wymi połączonymi z inter-
netem. Jest też biblioteka z 
ponad 5 tys. wolumenów. 

Tu warto się uczyć
Zbliża się połowa kwietnia. Dla gimnazjalistów jest to przysłowiowy „ostatni dzwonek” na 
dokonanie wyboru szkoły, w której chcieliby kontynuować naukę. Oferty dziesiątek szkół 
z Trójmiasta i okolicy sprawiają, że wybór ten okazuje się wcale nie łatwy dlatego dziś na 
łamach Expressu przedstawiamy Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, które oferuje 

jedną z ciekawszych ofert naszego regionu.

Według grona pedagogicz-
nego szkoły w podejściu do 
uczniów ważne jest rów-
nież i to, że żaden z nich nie 
jest wychowawcom i peda-
gogom obojętny. Pracują 
na zajęciach ze wszystkimi. 
Bez względu na to czy bar-
dziej czy mniej potrzebu-
ją pomocy w zmaganiach 
ze zdobywaniem wiedzy. 
Szkoła ma bardzo bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyj-
nych, by młodzież mogła 

się w pełni rozwijać się nie 
tylko intelektualnie, ale tak-
że fi zycznie podczas różne-
go rodzaju zajęć sportowo 
rekreacyjnych. Program 
nauczania realizowany jest 
tak, by uczniowie zdoby-
wali wiedzę na zajęciach,  
a w domu tylko ją ewen-
tualnie w miarę potrzeb 
utrwalali. Dobrym zwycza-
jem jest również poranne 
„słówko” do młodzieży. 
Informacje o wszystkich 

- Można by wyliczać wiele 
sukcesów naszych nauczy-
cieli i uczniów z poszcze-
gólnych przedmiotów, jed-
nak najważniejszy jest z 
pewnością system wycho-
wawczy ks. Bosko. Oparty 
on jest na niezmiennych 
fundamentach Kościoła 
oraz wzbogacony o pewne 
przemyślenia pedagogicz-
ne samego ks. Bosko nazy-
wanego przez papieża Jana 
Pawła II Księciem Wycho-

wawców. Ideą systemu są 
trzy fi lary: rozum, religia i 
serce, a w jego centrum za-
wsze znajduje się wycho-
wanek. Dlatego też mło-
dzież z zasady dobrze czu-
je się w naszych szkołach. 
Jest tu zauważona, szano-
wana, a przede wszystkim 
akceptowana taką jaka jest. 
Staje się partnerem w dia-
logu - wychowawcy i wy-
chowanka. 

Ks. Marek Woś – dyrektor Szkół Salezjańskich w Rumi

o przeżywanych w szkole 
wydarzeniach, sukcesach 
uczniów i nauczycieli, któ-
re dają poczucie wspólnej 
pracy na sukces. To chyba 
najlepsza motywacja dla 
młodych ludzi.
W szkole działa wolonta-
riat. Szkolne Koło Caritas 
przy SLO zostało założone 
w grudniu 2004 r. i aktual-
nie zrzesza kilkudziesięciu 
uczniów z liceum i gimna-
zjum salezjańskiego. Człon-
kowie SKC uczestniczą w 
akcjach proponowanych 
przez Caritas jak również 
wychodzą z własnymi ini-
cjatywami na terenie szko-
ły i środowiska lokalnego.  
Aby zapewnić uczniom i 
nauczycielom odpowied-
nie warunki pracy każdego 
roku szkoła wyposażana 
jest sukcesywnie w kolejne 
pomoce dydaktyczne oraz 
meble. Dla bezpieczeństwa 
zainstalowany jest system 
monitoringu, dzięki które-
mu można śledzić obraz z 
kilkunastu zainstalowanych 
kamer.                        

          (ajg)

Nowoczesny przestronny budynek SLO, z dobrze wyposażonymi pracowniami zapewnia 
duży komfort uczniom.

Zajęcia w pracowni komputerowej



- 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 
socjalne. Piętro pomieszczenia biu-
rowo-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
- SPRZEDAM DOM, Luzino, 
pow. 150m2 , nowy, z działką 5 tys 
m2+duży staw, cena 465 tys. zł, tel 
605 091 064

- 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
- VW Passat kombi 93 r., 1,9, srebr-
ny metalik, karta pojazdu, elektr. 
szyby, klimatyzacja, 4900 zł, 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 motocy-
klowe, 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
- 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

TOWARZYSKIE
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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

PRACA
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Juniorzy wygrywają 
w Luzinie

6 kwietnia 2009, 17:00 - 
Luzino GOSRiT Luzino 
3-4 K.S. Sokół Bożepole
1-0 GOSRiT, 2-0 GOSRiT, 
1-2 Patryk Gruba (asysta 
Mateusz Joskowski), 2-2 
Adam Piotrowski (asysta 
Michał Karczewski), 2-3 
Michał Karczewski (asysta 
Grzegorz Trocki), 3-3 GO-
SRiT, 3-4 Marek Formella 
(asysta Michał Karczew-
ski)

K.S. Sokół:
(I połowa) Rogksz Den-
nis - Benke Jonasz, Gruba 

Patryk, Paczuła Mateusz, 
Płotka Artur - Wołoszynek 
Jakub, Łaga Łukasz, Jo-
skowski Mateusz - Stolt-
mann Jarosław, Siwa 
Łukasz, Kwiatkowski Gra-
cjan.                                            
(II połowa) : Klotzki Ma-
teusz - Stoltmann Jarosław, 
Płotka Artur, Kwiatkowski 
Gracjan, Krause Bartosz - 
Karczewski Michał, Troc-
ki Grzegorz, Dombrowski 
Krzysztof - Rąbca Paweł, 
Piotrowski Adam, Formella 
Marek...

(PP)

W meczu sparingowym juniorzy Sokoła (rocznik 
1995 i młodsi) pokonali na wyjeździe GOSRiT 

Wikęd Luzino 4-3. Jest to już drugi wygrany spa-
ring w przygotowaniach do rundy wiosennej.

O tytuł najlepszego pły-
waka rywalizowało ponad 
400 uczestników, w wieku 
od 10 do 13 lat. Wśród nich 
silną drużynę stanowili za-
wodnicy Uczniowskiego 
Klubu Pływackiego „Trój-
ka” Wejherowo. Dyscypli-
nę sportową podzielono na 
kategorię dziewcząt i chłop-
ców. W konkurencji 100 
m stylem grzbietowym, z 
wejherowskiego klubu wy-

startowały Magdalena Siry 
i Laura Lademan oraz Kac-
per Krzemiński, uzyskując 
czas 1:35.20 i zajmując 12 
miejsce i Patryk Biliński z 
czasem 1:49.21 i 19 loka-
tą, Błażej Myszk z czasem 
1:47.73 i 13 miejscem. W 
konkurencji 100 m stylem 
dowolnym Klementyna 
Ostajewska uzyskała czas 
1:39.42 i zajęła 17 pozycję, 
Magdalena Siry z czasem 

1:41.73 i 19 miejscem, Ma-
ria Małek z czasem 1:48.53 
i 25 lokatą, Agata Giczela 
uzyskując czas 1:50.04 i 
zajmując 27 miejsce oraz 
Laura Lademan z czasem 
1:49.63 i  26 pozycją. Wśród 
chłopców Kacper Krze-
miński miał czas 1:29.28 i 
zdobył 18 miejsce, Patryk 
Biliński został zdyskwali-
fi kowany, a Jan Felchner 
uzyskał czas 1:33.0 i zajął 

12 miejsce, Błażej Myszk z 
czasem 1:46.98 i 29 lokatą. 
Natomiast w 100 m stylem 
klasycznym Maria Małek 
uzyskała 1:59.82 i zajęła 15 
miejsce, Klementyna Osta-
jewska z czasem 2:13.02 i 
19 pozycją oraz Agata Gi-
czela z czasem 2:18.22 i 20 
miejscem i najlepszy w tej 
konkurencji  Jan Felchner z 
czasem 1:54.35 i 7 lokatą.

(DD)

Pływali z najlepszymi
Na krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się zawody o pu-
char dyrektora szkoły, z okazji 50-lecia „Ósemki”. Były to zawody Młodzieżowej 

Ligi Pływackiej województwa pomorskiego. 

Uroczystość odbyła się w 
Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku. W jej 
trakcie marszałek woje-
wództwa nagrodził trzystu 
najlepszych sportowców 
z Pomorza. Zwycięzcom 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, Mistrzostw 
Europy i Świata, a także 
Mistrzostw Polski oraz 
laureatom Spartakiady 
Młodzieży Niepełnospraw-
nych i ich szkoleniowcom 
wręczone zostały dyplo-
my i pamiątkowe meda-
le. Wśród nagrodzonych 
sportowców znalazły się 
dwie zawodniczki naszego 
powiatu - Marta Kąkol z 
GKS Luzino, reprezentant-
ka Polski w kategorii ju-
niorek w rzucie oszczepem, 
która w 2008 roku zdobyła 
złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorek i repre-
zentowała Polskę w mię-
dzynarodowych meczach 
lekkoatletycznych. Drugą 
nagrodzoną zawodniczką 
była Natalia Rosengart z 
Klubu Sportowego Wej-
herowianka Wejherowo/
HB Plus Wejherowo, któ-
ra zdobyła brązowy medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w kręglarstwie 
klasycznym. Nagrodzeni 
zostali także trenerzy obu 
zawodniczek, Stanisław 
Kąkol i Mariusz Kozakie-
wicz. Pomorska gala sportu 
była również okazją do roz-
mów nad kondycją sportu 
młodzieżowego w woje-
wództwie pomorskim. W 
rozmowie z marszałkiem 

Janem Kozłowskim i no-
wym prezesem Pomorskiej 
Federacji Sportu w Gdań-
sku, Markiem Fostiakiem 
uczestniczył przewodni-
czący Powiatowej Rady 
Sportu w Wejherowie, a 
za razem przewodniczący 
Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego 
w Gdańsku, Andrzej Bycz-
kowski i przedstawiciel 
organizacji sportowych dla 
osób niepełnosprawnych 
powiatu wejherowskiego 
Krzysztof Ruchalski. 
- Konieczne jest podjęcie 
wysiłku dla realizacji pro-
gramu aktywizacji fi zycz-
nej dzieci i młodzieży oraz 
powiązania wychowania 
fi zycznego z edukacją zdro-
wotną – mówił Andrzej 
Byczkowski. - Zmiana or-
ganizacji szkolnej kultury 
fi zycznej przez podział wf na 
część lekcyjną i fakultatyw-
ną to model, który daje moż-
liwość wykorzystania czasu 
na treningi i przygotowanie 
szkolnych reprezentacji. Z 
kolei Krzysztof Ruchalski 
wskazał marszałkowski, że 
wszyscy są odpowiedzialni 
za wyrównywanie szans i 
warunków uczestniczenia 
dzieci, młodzieży i doro-
słych w różnych formach 
aktywności fi zycznej, a w 
szczególności osób nie-
pełnosprawnych, które nie 
mają ze względu na warun-
ki naturalne, środowiskowe 
i socjalne szans rywalizacji 
w różnych formach współ-
zawodnictwa sportowego.
                      (DD)

Najlepsi sportowcy 
na Pomorzu nagrodzeni
Na zaproszenie Jana Kozłowskiego, marszałka 
województwa pomorskiego, w uroczystej gali 
sportu młodzieżowego, udział wzięli młodzi 

sportowcy, trenerzy i działacze sportowi powiatu 
wejherowskiego. 

W meczu o I miejsce fi na-
łowym spotkały się zespo-
ły: BOR-HYD Wejherowo 
i CZARNI Wejherowo. 
Mecz był bardzo zacię-

ty, a BORHYD dopiero w 
końcówce udokumentował 
(strzeleniem 2 bramek) 
swoje zwycięstwo.

Puchar Wejherowa dla BorHydu
44 drużyny startowały w eliminacjach Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Wejherowa. 

Do fi nału, który rozegrano systemem bezpośredniej eliminacji po dwóch porażkach, 
zakwalifi kowało się 8 najlepszych zespołów. 

Finaliści wystąpili w następujących składach:                                                                                                                                       
BOR-HYD  Wejherowo: Tomasz Koliński, Ryszard We-
stphal, Bartosz Żywicki, Marian Wściubiak, Dawid Bo-
gucki (najlepszy strzelec – 12 bramek), Włodzimierz Da-
widowski, Leszek Stebnicki.
CZARNI: Rafał Maziaż, Michał Kas (najlepszy zawod-
nik), Adam Zieliński, Karol Kopicki, Łukasz Dzionk, Łu-
kasz Grochowski, Marcin Hennig, Paweł Byczkowski.

Dokumentacja turnieju 
fi nałowego:
eliminacje: Elektryk-Gladia-
tor 4:0, Śmiechowo-Bendiks 
4:2, Rakiety-Tęcza 8:1, Bor-
Hyd-Czarni 6:1, Śmiechowo-
Gladiator 2:0, Rakiety-Czarni 
1:8, Elektryk-Bendiks 4:3, 
BorHyd-Tęcza 6:5, Czarni-
Bendiks 2:1, Tęcza-Śmiecho-
wo 2:1, Czarni-Tęcza 6:4, 
Elektryk-BorHyd 0:1, Czarni-
Elektryk 4:1.
fi nał : BorHyd-Czarni 3:2 

(1:1) ( Ryszard Westphal, 
Dawid Bogucki, Bartosz Ży-
wicki – Michał Kas, Adam 
Zieliński).
Zawody, które sędziowali 
Leszek Lenda i Zdzisław 
Mikuta,  rozegrano w salach 
sportowych: Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Wejherowie i 
Technikum Elektrycznego w 
Wejherowie. Organizatorem 
było Wejherowskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej.

Zespół kobiet najpierw prze-
grał 3:8 (3 punkty zdobyła 
Małgorzata Fidala)  z MTS 
Kwidzyn, a później zwyciężył 
8:0 (M.Fidala 2,5, Alicja Eiger 
1,5, Anna Wojciechowska 2,5 
i Agnieszka Labuda 1,5). Se-
zon zakończy trójmecz, który 
rozegrany zostanie w Kwidzy-
nie. W przedostatniej kolejce 
ligi mężczyzn wejherowianie 
przegrali 1:8 (punkt wywal-
czył Maciej Bieniasz-Krzy-
wiec) z LKS Echo Biesowice 
i w ostatniej serii zagrają o VII 
miejsce w lidze z Półwyspem 
Reda.                              (LL)                                                                               

Ze zmiennym 
szczęściem

Odbyły się kolejne mecze 
III ligi tenisa stołowego, w 
których startowały dru-
żyny Integracyjnego Sto-
warzyszenia Sportowego 

START Wejherowo.

Bramki dla podopiecznych 
trenera Sylwestra Piątka 
zdobyli: Wenta Zenon 2, 
oraz Sajnok Filip. Skład 
GOSRIT Luzino: Kankow-
ski Kacper  ( 40 Graczyń-

ski Kajetan)- Pobłocki Łu-
kasz, Klawikowski Adam, 
Cedrowski Karol, Stenka 
Robert, Hewelt Oskar, 
Halk Paweł, Tobiaski An-
drzej, Hening Szymon, 

Stolc Mikołaj, Sajnok Filip 
oraz Wenta Zenon, Skrzyp-
kowski Michał, Stromski 
Mariusz, Roppel Adrian, 
Dampc Dariusz, Dampc 
Krystian.                     (PK)

GOSRIT  97/98 Luzino – Orkan Rumia 3:0 
Bardzo dobrze rozpoczęli swoje rozgrywki występujący w lidze Junior D2 
zawodnicy GOSRIT Luzino, którzy pokonali na swoim stadionie drużynę 

Orkan Rumia 3:0 prowadząc do przerwy 1:0.
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 06:00 Złotopolscy - telenowela 06:30 Dwójka 
Dzieciom  TVP 07:40 M jak miłość -  serial 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:40 Wobec 
Misterium na Poznańskiej Cytadeli -fi lm dok.
11:15     Ferie z Dwójką - Balto - wilcza  
 wyprawa-fi lm anim.
12:35     Dzieje Apostolskie - serial 
14:35     Rajskie klimaty 
 - odc. 4; serial
15:10     Jałmużna Wielkopostna,   
 charytatywna akcja Caritas 
 - podsumowanie
15:20     Święte miejsca Jerozolimy 
 - fi lm dok.
16:15     Ferie z Dwójką - Chłopak na dworze  
 Króla Artura -baśń fi lmowa kraj  
 prod.USA (1995); reż.:Michael  
 Gottlieb; wyk.:Joss Ackland,  
 Thomas Ian Nicholas, Art Malik
17:50     Magazyn Extraklasy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:05     Droga Krzyżowa 2007-widowisko  
 artystyczne; reż.:Krzysztof  
 Landsberg; 
20:00     Na dobre i na złe - odc. 364 serial 
21:00     Ognisty podmuch - fi lm fab.USA  
 (1991); reż.:Ron Howard;  
 wyk.:William Baldwin, Kurt  
 Russel, Donald Sutherland
23:25     Burza -fi lm fab.Francja (2006);  
 reż.:Bertrand Arthuys;   
 wyk.:Astrid Veillon, Bruno  
 Madinier, 
00:55    Wielkanocny Festiwal Ludwiga van  
 Beethovena-koncert
02:00     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Lalola 05.15 Gram.Tv 05.40 Muzyczne 
listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Wielkie 
Happy Hour 10.25 Nie igraj z aniołem
11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 – serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Nasze polskie wesele – dokument
20.00     Hole In The Wall – VIP 
 – program rozrywkowy
21.00     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego      
22.05     Judasz – dramat USA, 2004; reż.:  
 Charles Robert Carner; wyst.:  
 Johnathon Schaech, Jonathan 
 Scarfe, Bob Gunton, Enzo  
 Squillino Jr., Fiona Glascott,  
 Mark Womack, Owen Teale, 
 Tim Matheson; Dramat  
 ukazujący postać Judasza  
 Iskarioty (Johnathon Schaech),  
 handlarza winem o naturze  
 buntownika, który poruszony  
 sytuacją swego narodu  
 gnębionego przez rzymskiego  
 okupanta pragnął działania.  
 Kiedy dotarły do niego wieści  
 o nadejściu Mesjasza, uznał,  
 że to właściwy czas. 
00.00     Święty z fortu Waszyngtona – dramat 
 USA, 1993; reż. Tim Hunter;  
 wyst. Danny Glover, Matt Dillon
02.10     Cyd – fi lm przygodowy USA/Włochy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula-serial 08:30 
Dzień dobry TVN
11:00     Kuchenne koszmary - serial (6/10)
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej-serial
13:05     Detektywi-serial krym.
13:35     Detektywi-serial krym.
14:05     Salon Gry
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 (18/22)
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula-serial
18:25     Detektywi-serial krym.
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:00     Sahara - fi lm przygodowy,  
 Niemcy, Pierwszy fi lm na 
 podstawie jednej z   
 bestsellerowych powieści  
 Clive’a Cusslera. Rzecz dzieje 
 się w Egipcie, gdzie ludzi  
 i morską faunę dotknęła  
 nieznana zaraza. Eva,  
 naukowiec przysłany do  
 Afryki przez ONZ, stara sie 
 wyjaśnić jej przyczyny.  
 Pomaga jej w tym   
 amerykański agent rządowy 
 Dirk Pitt wraz ze   
 współpracownikiem. 
22:40     Jądro Ziemi  
 - fi lm katastrofi czny
01:20     Kuba Wojewódzki 3 
02:20     Uwaga!
03:40     Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.848 06:00 Żar 
młodości, odc.156 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.477 08:05 Świat według 
Kiepskich, odc.57 08:50 Świat według 
Kiepskich, odc.58 09:25 Rodzina zastępcza, 
odc.57
09:55     Rodzina zastępcza, odc.58
10:25     Miodowe Lata, odc.30
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.35
11:30     Samo życie, odc.1258
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.5
13:00     Wzór, odc.21
13:55     Pierwsza miłość, odc.890
14:40     Świat według Kiepskich, odc.59
15:10     Świat według Kiepskich, odc.60
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.68
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.45
17:00     Ostry dyżur, odc.25
18:00     Pierwsza miłość, odc.891
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1259
20:00     Doktor Dolittle; USA, 1998; r. Betty 
 Thomas; w. Eddie Murphy,  
 Peter Boyle, Richard Schiff,  
 Ossie Davis, Oliver Platt,  
 Kristen Wilson Komedia  
 familijna. Pewnego dnia, doktor  
 John Dolittle (Eddie Murphy)  
 odkrywa, że rozumie mowę  
 zwierząt. 
21:40     Anakonda; Brazylia, Peru, USA,  
 1997; r. Luis Llosa; w. Jennifer  
 Lopez, Jonathan Hyde
22:00     Studio Lotto

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Mama - nic - odc. 2/4  
serial 09:00 Moliki książkowe- ma-
gazyn
09:25     Salomon i królowa Saby   
 fi lm fab.USA (1959);  
 reż.:King Vidor
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Kurs na zysk - magazyn
12:35     Plebania - telenowela 
13:00     Klan - odc. 1662  
13:30     Krew nie woda-fi lm fab.
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:14     Strażnicy piątej ewangelii  
 -  fi lm dok.
16:05     Moda na sukces -serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan- telenowela
18:05     Plebania -telenowela 
19:00     Wieczorynka - Smerfy 
19:30     Wiadomości
20:00     Świadectwo - odc. 3/3  dok. 
 fabularyzowany;  
 reż.:Paweł Pitera
21:00     Transmisja papieskiej Drogi 
 Krzyżowej
22:45     Egzorcyzmy Anneliese  
 Michel - fi lm dok. 
 reż.:Maciej Bodasiński
23:50     Valdez przybywafi lm fab. 
 USA (1971); reż.:Edwin  
 Sherin; wyk.:Burt Lan- 
 caster, Frank Silvera
01:25     Detektyw Foyle - Białe  
 pióro- serial krym.
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05:35 Złotopolscy- telenowela 06:30 
Przyjaciel niedźwiedzi- fi lm dok. 07:20 
Chłopiec w kraju Aladyna - baśń fi lmowa 
08:55 SYLWETKI TANCERZY 09:00 
Kocham Cię Polsko -  zabawa quizowa
10:20     Gang Olsena na torach - kom.Dania  
 (1975); reż.:Erik  Balling;  
 wyk.:Ove Sprogoe, Morten  
 Grunwald, Poul
12:05     Gwiazdy w południe - Trzech  
 mężczyzn i mała dama- komedia 
14:00     Familiada-teleturniej
14:30     Złotopolscy -telenowela 
15:00     Mini Szansa - Feel
15:55     Przygoda na Antarktydzie  fi lm przyg.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Krosny, Krosny
  - mim radosny-widowisko
20:00     SYLWETKI TANCERZY
20:05     Barwy szczęścia- serial 
20:40     Dlaczego nie! - fi lm fab.Polska  
 (2007); reż.:Ryszard Zatorski;  
 wyk.:Maciej Zakościelny, Anna  
 Cieślak,
22:25     Tancerze - odc. 2; serial obycz.
23:20     Tancerze - kulisy 
23:25     Zaręczyny na śmierć 
 - fi lm fab, Kanada 
01:00     Śledztwo hollywoodzkiej 
 mamy- kom.
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Sztukateria 05.30 Lalola 06.20 
Muzyczne listy 07.30 TV Market 08.05 
Franklin i Zielony Książe 09.40 Czarny rumak
10.45 Zbuntowani 11.45 Nie igraj z aniołem
12.45     Brit Awards 2009 
14.45     Klaus Störtebeker: Pirat z Północy 
 cz.II - przygodowy Niemcy/ 
 Hiszpania, 2006; reż.: Miguel 
 Alexandre; wyst.: Ken  
 Duken, Claire Keim,  
 Stephan Hornung, Gottfried  
 John, Gudrun Landgrebe, Jochen 
 Nickel; Przygodowy. Opowieść  
 o Klausie Störtebekerze, jednym 
 z najsłynniejszych piratów  
 w historii. 
16.45     Bruce Wszechmogący - komedia  
 USA, 2003; reż.: Tom Shadyac;  
 wyst.: Jim Carrey, Morgan  
 Freeman, Jennifer Aniston
19.00     Fenomen 2 - dramat USA, 2003;  
 reż.: Ken Olin; wyst.: Christopher  
 Shyer, mink, Alejandro Abellan,  
 Angela Moore, Jill Clayburgh
20.50     Discovery – „Tajemnice Zaginionej  
 królowej Egiptu, cz.1
21.55     Za ciosem - fi lm akcji Hongkong/ 
 USA, 1998; reż.: Hark Tsui;  
 wyst.: Jean-Claude Van Damme
23.45     Galileo- program popularno-naukowy
00.45     Galileo- program popularno-naukowy
01.45     Skorpion 
 - fi lm sensacyjny Francja
03.35     Muzyczne listy - magazyn muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:55 Uwaga! 06:15 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj  08:35 39 i pół-serial
09:35     Kudłaty przyjaciel - fi lm komedia
11:20     Trzech małolatów ninja 
 - fi lm rodzinny
13:00     Bandyci 
  - fi lm western, USA
14:55     Historia Kopciuszka 
 - fi lm komedia
16:45     Stowarzyszenie wędrujących  
 dżinsów  - fi lm komedia
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga!
 - program
20:00     Cast Away: Poza światem - fi lm  
 przygodowy, USA, Tom Hanks  
 wciela się w postać Nolanda.  
 Służbowy samolot, którym  
 leci ulega wypadkowi na  
 Południowym Pacyfi ku.  
 Jest jedyną osoba, która  
 przeżywa katastrofę. Noland  
 jest zmuszony do życia   
 na bezludnej wyspie. Po trzech  
 latach samotności zostaje  
 odnaleziony. Powraca do  
 cywilizacji, w której musi się  
 ponownie odnależć
22:45     Matrix Rewolucje  
 - fi lm S-F, USA, 2003
01:15     Uwaga!

06:00 Czasy, w których przyszło 
nam żyć -  serial kost. 06:55 Bajki 
rosyjskie - Królewna żabka-fi lm 
animowany 07:40 Budzik - Lany 
Poniedziałek 08:10 Księżniczka na 
lodzie fi lm fabularny kraj prod.US
09:50     Jaka to melodia?
10:40     Lizzie McGuire -komedia
12:15     Garbi - super bryka
 - komedia
13:55     Odkrycie profesora  
 Krippendorfa - komedia
15:30     Tajemnicza wyspa - cz. 2/2
17:00     Teleexpress 
17:20     Klan 
 -  telenowela 
17:45     Plebania 
 - telenowela 
18:15     Jaka to melodia?
 - teleturniej 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:15     Klątwa Tutenchamona 
 - cz. 2/2 fi lm fab.
21:45     Prowokacja - fi lm akcji 
 kraj prod.USA
23:20     Ali-fi lm biografi czny kraj  
 prod.USA (2001);  
 reż.:Michael Mann;  
 wyk.:Jamie Foxx, Jon  
 Voight, Mario Van
 Peebles, Ron Silver,  
 Will Smith
01:55     Zakończenie dnia

05:40 Czasy, w których przyszło 
nam żyć -serial kostiumowy 06:35 
Pierwsza wielkanocna pisanka -fi lm 
anim.07:05 Rocky i Łoś Superktoś- 
fi lm fabularny 08:40 Teleranek 
09:10     Święty Piotr - część 2 fi lm  
 fab.Włochy (2005);  
 reż.:Giulio Base;  
 wyk.:Omar Shariff
10:25     Transmisja z Watykanu  
 Mszy Świętej  
 Zmartwychwstania  
 Pańskiego 
12:50     Od Rancza do Rancza 
12:55     Ranczo-serial 
13:50     Od Rancza do Rancza
13:55     Uwolnić orkę - fi lm fab.. 
 USA (1997); reż.:Sam  
 Pillsbury; wyk.:Jason  
 James Richter, August  
 Schellenberg
15:25     Tajemnicza wyspa - cz. 1/2 
17:00     Teleexpress 
17:20     Doręczyciel - odc. 7/14
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
19:50     Sport 
20:00     Pogoda -
20:15     Ranczo - odc. 46
21:15     Klątwa Tutenchamona 
 - fi lm fab.USA 
22:50     Mechanik: Czas zemsty  
 -fi lm akcji 
00:30     Hindenburg - dramat 

05:20 Słowo na niedzielę 05:30 M jak miłość 
-serial 06:20 Barwy szczęścia -serial obycz.
06:50 Barwy szczęścia -serial obycz. 07:25 
Rodzinne oglądanie - Park Sea World w 
Orlando:- fi lm dok. 08:10 Makłowicz w 
podróży -magazyn kulinarny;
08:45     Z pradziejów naszej ziemi 
 - fi lm anim.
10:00     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - cykl reportaży;
10:35     Niekończąca się opowieść - fi lm  
 fabularny kraj prod.USA, Niemcy  
 (1984); reż.:Wolfgang Petersen;
               wyk.:Barret Oliver, Noah  
 Hathaway, Tami Stronach
12:10     Gwiazdy w południe - Zemsta  
 Różowej Pantery -komedia
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Szansa na Sukces - Andrzej Rybiński
16:15     Na dobre i na złe - serial 
17:10     Wielkanocne jajeczko z Koniem  
 Polskim; program kabaretowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Krosny, Krosny
 - mim radosny-widowisko
21:00     Dwójka w akcji - Park Jurajski-  
 fi lm fab.USA (1993); reż.:Steven  
 Spielberg; wyk.:Sam Neil
23:05     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
24:00     Słaby punkt - fi lm fab..USA (2007); 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.849 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.8 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.7 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.32
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.15 08:15 
Orzeszek 10:15 Ewa gotuje, odc.58
10:45     Upadłe Anioły; USA, 2006; r. Mikael  
 Salomon; w. Paul Wesley
12:45     Czarodziejki, odc.142
13:45     Dom nie do poznania, odc.153
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.110
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.6
16:15     Gra Wstępna, odc.6
17:15     Przygody Merlina, odc.6
18:15     Synowie, odc.4
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie,  
 odc.12
20:00     Jak oni śpiewają, odc.58
22:00     Studio Lotto
22:30     Obcy - decydujące starcie; USA,  
 1986; r. James Cameron; w. 
 Sigourney Waever, Carrie  
 Henn, Michael Biehn, Lance  
 Henriksen, Paul Reiser, Bill 
 Paxton Horror sci-fi  w   
 reżyserii Jamesa Camerona.  
 Ofi cer Ellen Ripley (Weaver) 
 - jedyny ocalały członek  
 załogi statku kosmicznego  
 Nostromo zaatakowanego przez  
 Obcego - zostaje odnaleziona  
 po 57 latach dryfowania w  
 przestrzeni kosmicznej. 
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.179
02:30     Tajemnice losu, odc.161
03:30     Zakazana kamera, odc.351

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.850 06:15 
Miejskie szkodniki, odc.13 06:45 Power 
Rangers, odc.11 07:15 Power Rangers, odc.12
07:45 Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.11
08:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.12
08:45 Stuart Malutki 3: Trochę natury
10:45     Syn prezydenta; USA, 1996; r. David  
 M. Evans; w. Sinbad, Robert  
 Guillaume
12:45     Sissi - zbuntowana cesarzowa;  
 Francja, 2004; r. Jean-Daniel  
 Verhaeghe; w. Arielle Dombasle,  
 Frédéric van den Driessche
14:45     Santo Subito - Cantobiografi a
  Jana Pawła II. 
15:45     Mój chłopak się żeni; USA, 1997; 
 r. P.J. Hogan; w. Julia Roberts
17:45     Rodzina zastępcza, odc.312
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie,  
 odc.13
20:00     Hrabia Monte Christo
22:00     Studio Lotto
23:05     Kolor zbrodni;  USA, 2006; r. Joe  
 Roth; w. Samuel L. Jackson,  
 Ron Eldard, William Forsythe,  
 Julianne Moore, Edie Falco  
 Premiera. Prawda ukryta jest 
 tam, gdzie nikt nie śmie  
 spojrzeć. 
01:25     Magazyn sportowy
03:25     Tajemnice losu, odc.162
04:25     Zakazana kamera, odc.352

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
13:20     You can dance
  - Po prostu tańcz! 
15:05     Brzydula
 -serial
17:25     Łapać złodzieja
18:00     Milionerzy
 -teleturniej
19:00     Fakty
 - program informacyjny
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga
20:00     Shrek II  - fi lm komedia, USA, 
 2004. Kolejne przygody  
 uwielbianego przez wszystkich  
 Shreka, gadatliwego osła i  
 księżniczki Fiony. Najbardziej 
 oczekiwany fi lm roku 2004!  
 Shrek i Fiona powracają z  
 miesiąca miodowego i ku  
 ich zdziwieniu znajdują  
 zaproszenie na uroczysty  
 obiad do rodziców Fiony. Jest 
 tylko jeden problem - rodzice  
 nie wiedzą, że ich córka i zięć  
 są ogrami. Po pierwszej 
 niespodziance, czeka   
 następna....
21:55     Torque: Jazda na krawędzi 
 - fi lm sensacyjny, USA
23:35     Grupa specjalna  
 - fi lm sensacyjny, USA
01:25     Uwaga!

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:20 Teraz 
albo nigdy-serial 08:15 Psy i koty  - fi lm 
rodzinny
09:55     Duma: Podróż do domu - fi lm przyg.
11:50     Młode szpady  - fi lm przyg.
 Hiszpańska księżniczka zostaje 
 porwana. W pogoń za   
 porywaczami wyruszają  
 trzej odważni muszkieterowie  
 Athos, Porthos i Aramis oraz 
 ich młody przyjaciel  
 d’Artagnan, którzy w drodze  
 nie stronią od bójek i awantur.  
 Ich zamiary próbuje   
 udaremnić potężny intrygant,  
 kardynał Richelieu, który nie 
 cierpi żołnierzy gwardii  
 królewskiej
13:45     Shrek II  - fi lm komedia
15:40     Łapać złodzieja
16:10     Most do Terabitii 
 - fi lm rodzinny
18:00     Milionerzy-teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga!
20:00     Taniec z gwiazdami
 -pr.rozrywkowy
21:50     Teraz albo nigdy
 -serial
22:50     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:20     Kula w łeb- fi lm sensacyjny, 
 USA, 1989
01:15     Uwaga! 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.851 06:15 Serial 
animowany 06:40 Miejskie szkodniki, odc.14
07:05 Miejskie szkodniki, odc.15 07:30 Power 
Rangers, odc.13 07:55 Power Rangers, odc.14
08:20     Księżniczka łabędzi; USA, 1994;
  r. Richard Rich 
10:00     Santo Subito - Cantobiografi a
  Jana Pawła II.
11:00     Lustrzana maska; USA/Wielka  
 Brytania, 2005; r. Dave McKean;  
 w. Stephanie Leonidas, Andy  
 Hamilton, Dora Bryan
13:15     Największy koszmar Ernesta; USA,  
 1991; r. John R. Cherry III
15:00     Szalony zięć; USA, 1993; r. Steve  
 Rash; w. Pauly Shore
17:05     Szkolny patrol; USA, 1998; r. Savage  
 Steve Holland
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Epoka lodowcowa; USA, 2002;
  r. Chris Wedge
21:05     Mega HIT - Szklana pułapka 3; USA,  
 1995; r. John McTiernan; w.  
 Bruce Willis, Jeremy Irons,  
 Samuel L. Jackson, Graham  
 Greene, Colleen Camp.
22:00     Studio Lotto
23:40     Królewska gra; Szwecja/Dania, 2004;  
 r. Nikolaj Arcel; w. Anders W.  
 Berthelsen, Frank Thiel, Lars  
 Mikkelsen, Laura Christensen
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.180

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:40 Echa Panoramy 06:15 Dwójka 
Dzieciom 06:35 Spróbujmy razem; mag. 
dla niepełnosprawnych 07:05 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:35 Poezja łączy ludzi 07:45 M 
jak miłość -  serial  08:35 Barwy szczęścia 
- odc. 249 - serial obyczajowy 09:10 Barwy 
szczęścia - odc. 250 - serial obyczajowy 
09:40     Zmiennicy - serial 
10:45     Gwiazdy w południe - Spartakus -  
 dramat kraj prod.USA (1960);  
 reż.:Stanley Kubrick; wyk.:Kirk  
 Douglas, Olivier Laurence
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Willow -baśń fi lmowa 
17:20     Rajskie klimaty  serial obycz.
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     Kocham Cię Polsko -zabawa quizowa
20:10     Tancerze - odc. 2 - serial obycz.
21:05     Tancerze - Kulisy
21:15     Kocham Cię Polsko 
 - zabawa
22:30     Kocham Cię Polsko 
 - Extra; zabawa quizowa
22:40     Weekendowe Kino Dwójki - Cena  
 honoru -dramat kraj prod.USA  
 (2002); reż.:Shekhar Kapur;  
 wyk.:Wes Bentley, Heath  
 Ledger, Campbell Brown,  
 Mohamed Bouich
01:00     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Robozaurus - fi lm fab.
02:35     Zakończenie dnia

05.25 Sztukateria 05.45 ViP 06.10 
KINOmaniak  06.40 Gram. Tv 07.10 Lot w 
kosmos 09.15 18 lat później 11.10 Galileo
12.10 Gram.Tv12.40 VIP - magazyn kulturalny
13.10     Cyd - fi lm przygodowy USA/
 Włochy/Wielka Brytania, 1961; 
 reż.: Anthony Mann; wyst.:  
 Charlton Heston, Sophia   
 Loren, Raf Vallone, Genevieve 
 Page, John Fraser; Opowieść  
 o Cydzie który “”żył i zginął  
 jak idealny rycerz”” Film 
 zrobiony został z wielkim  
 rozmachem, wzięło w nim  
 udział tysiące statystów.  
 Zatrudniono takie gwiazdy  
 Hollywood, jak Sophia Loren i  
 Chartlton Heston. Powstał  
 ogromny spektakl kostiumowy,  
 który przyciągnął do kin rzeszę 
 widzów. 
16.55     Eureko, ja to wiem!
17.55     Discovery – „Tajemnice zaginionej  
 królowej Egiptu, cz.1” 
19.00     Galileo - program popularno-naukowy
20.00     Barabasz - fi lm historyczny Włochy,  
 1962; reż. Richard Fleischer;  
 wyst. Anthony Quinn, Silvana  
 Mangano, Arthur Kennedy,  
 Jurado Katy, Harry Andrews, 
22.55     Hole In The Wall - Wielkanoc 
 - program rozrywkowy
23.55     Chłopaki z taśmy 
 – Program rozrywkowy.
00.25     Brit Awards 2009
02.25     Judasz - dramat  USA, 2004; reż.:  
 Charles Robert Carner; wyst.: 
 Johnathon Schaech, Jonathan  
 Scarfe, Bob Gunton

04.40 Freddie Mercury – Tribute Concert 
- koncert 05.35 Dekoratornia 06.00 Jazda 
Figurowa 07.00 18 lat później 08.55 Nature’s 
Babies 09.25 Franklin i Zielony Książe
11.00 Galileo 12.00 KINOmaniak
12.30     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Portugalii
13.30     Wielkie Happy Hour
14.30     Dharma i Greg - serial komediowy 
15.00     Klaus Störtebeker: Pirat z Północy  
 cz.I - fi lm przygodowy Niemcy/ 
 Hiszpania, 2006; reż.: Miguel  
 Alexandre; wyst.: Ken   
 Duken, Claire Keim, Stephan  
 Hornung, Gottfried John,  
 Gudrun Landgrebe, Jochen  
 Nickel; Przygodowy. Opowieść  
 o Klausie Störtebekerze,  
 jednym z najsłynniejszych  
 piratów w historii. 
17.00     Nasze polskie wesele
18.00     Hole In The Wall - Wielkanoc 
 - program rozrywkowy
19.00     Galileo - program popularno-naukowy 
20.00     Bruce Wszechmogący - komedia  
 USA, 2003; reż.: Tom Shadyac;  
 wyst.: Jim Carrey, Morgan 
 Freeman, Jennifer Aniston
22.15     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego      
23.15     Chłopaki z taśmy 
 – program rozrywkowy.
23.45     Gra Śmierci - fi lm akcji HongKong/ 
 USA, 1978
01.35     Gra śmierci 2 - fi lm akcji HongKong, 

06:05 Plebania - telenowela 06:55 
Rok w ogrodzie; 07:25 Dzień dobry 
w sobotę; program poradnikowy
08:00 Wiadomości 08:15 Mama - 
nic - odc. 3/4 serial 08:40 Ziarno
09:10     Święty Piotr - część 1
11:25     Kuchnia z Okrasą 
11:50     Czterej pancerni i pies  
 - serial 
13:00     Wiadomości
13:10     Wielka włóczęga  komedia 
 reż.:Gerard Oury;  
 wyk.: Louis de Funes,   
 Bourvil, Thomas Terry
15:15     Ojciec Mateusz - serial
16:05     Moda na sukces -serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Bibliotekarz 2
 - fi lm przyg.
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
19:50     Sport 
20:00     Pogoda 
20:05     Słowo Prymasa Polski
  na Wielkanoc 2009
20:20     Hit na sobotę - Teren  
 prywatny - dramat  
 kraj prod.USA (2001);  
 reż.:Harold Becker;  
 wyk.:John Travolta 
22:00     Apartament-fi lm fabularny  
 kraj prod.USA (2004)
24:00     Tombstone - western 
02:05     Wydział Venice   
 Underground - fi lm  
 fabularny, reż.:Eric 
 DelaBarre;   
 wyk.:Randall Batinkoff,
03:45     Zakończenie dnia
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 Wejherowianie nie mieli 
większych problemów z po-
konaniem outsaidera IV ligi. 
Sobotnie spotkanie zakoń-
czyło się wygraną gospoda-
rzy 4:2 , do przerwy utrzy-
mywał się wynik 1:0. Trzy 
bramki dla żółto – czarnych 
zdobył dziewiętnastoletni 
Krzysztof Wicki (33’), 54’, 
68’), jedno trafi enie zaliczył 
Jarosław Felisiak (48’). Dla 
Brdy strzelał Piotr Kopot 
(78’, 87’).
Kibice zgromadzeni na 
Wzgórzu Wolności ocze-
kiwali tylko jednego, czyli 
zwycięstwa swojego zespo-
łu. Pierwsze 45 minut nie 
wskazywało na to, że będzie 
tak łatwo pokonać zespół 
Brdy. Przewaga gospodarzy 
nad gośćmi była ogromna, 
jednak ataki Gryfa nie koń-
czyły się groźnie. Udało 
się jednak w końcu trafi ć 
do siatki bramki bronionej 
przez Mateusza Pestkę. W 
33 minucie po dośrodkowa-
niu Krzysztofa Czarnockie-
go Krzysztof Wicki zdobył 
pierwsza bramkę w tym me-
czu. Trzy minuty po tym, jak 
arbiter główny odgwizdał 
drugą część spotkania padła 

Popis Wickiego
Gryf Orlex Wejherowo pod wodzą trenera Wojciecha Waśka rozegrał kolejny mecz ligowy. W 19 ko-

lejce gryfi ci podejmowali na własnym obiekcie ostatni zespół w tabeli Brdę Przechlewo.

kolejna bramka dla Gryfa. 
Po dośrodkowaniu Adama 
Wolszlegiera z rzutu wol-
nego piłkę głową musnął 
Jarosław Felisiak, a ta mi-
nęła linię bramkową. W 54 
minucie było już 3:0. Do-
środkowanie Wolszlegiera 
wykorzystał Wicki. Gryfi ci 
nie poprzestawali w swo-
ich atakach, a dzięki temu, 
że zawodnicy z Przechlewa 
grali co raz bardziej otwartą 
piłkę, udało się wejherowia-

nom trafi ć jeszcze raz do 
bramki. W 68 minucie było 
już 4:0, a kolejnego gola już 
trzeciego strzelił Krzysztof 
Wicki, wykorzystując po 
raz kolejny dośrodkowanie 
Adama Wolszlegiera. 
- Starałem się grać, jak naj-
lepiej. Koledzy mi w tym 
bardzo pomogli i dzięki nim 
zdobyłem te trzy bramki, a 
konkretniej dzięki dośrod-
kowaniom Adama Wolszle-
giera i Krzysia Czarnockie-

go. Ogólnie nasza grę oce-
niam pozytywnie i myślę, że 
w kolejnych meczach rów-
nież zdobędziemy komplet 
punktów. Mówił Krzysztof 
Wicki. 
W końcówce sobotniego 
meczu drużyna gości zdo-
łała aż dwa razy pokonać 
Macieja Szlagę, raz w 78 i 
drugi raz w 87 minucie. Oba 
trafi enia zaliczył Piotr Ko-
pot. 
Wydaje mi się, że dziś za-
grałem dobre spotkanie. 
Udało mi się trzy razy do-
środkować moim kolegom, 
a oni zamienili te podania na 
bramki. Cieszę się ze zwy-
cięstwa, popełniliśmy kilka 
błędów, ale najważniejsze, 
że zdobyliśmy kolejne trzy 
punkty. Skomentował po 
meczu Adam Wolszlegier. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: 
M. Szlaga – K. Szwół (P. 
Sobczyński 65’), W. Klem-
czyk, P. Politowski, P. Tusk, 
J. Felisiak (M. Pliński 70’), 
K. Wicki, K. Czarnocki (O. 
Bąkowski 68’), A. Wolszle-
gier, Ł. Król (J. Banaszak 
46’), J. Gronowski

Łukasz Nowaczyk

Dnia 5 kwietnia podopiecz-
ni trenera Wojciecha Borka 
w 13 kolejce spotkań na 
własnym boisku podejmo-
wali siódmy zespół w tabeli 
UKS Klukowo. Niedzielne 
spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem gospodarzy 
3:1, do przerwy gryfi ci pro-
wadzili 3:0. Bramki zdoby-
li: Oskar Bąkowski z poda-
nia Kostucha (7’), Michał 
Michalak bezpośrednio z 
rzutu wolnego (14’) oraz 
Radosław Kostuch z poda-
nia Kleina (24’). 
Kolejny mecz Gryf II Or-
lex Wejherowo rozegra w 

najbliższą środę 8 kwietnia 
o godzinie 17.00. W pu-
charze Polski podejmą na 
Wzgórzu Wolności trzecio-
ligowy zespół Orląt Półwy-
sep Reda. 

Gryf II Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie:
Skonieczny – Bogucki, 
Kaleta, Hallmann (Kupski 
83’), Malinowski, Bąkow-
ski (Wicon 58’), Banaszak 
(Kwidziński), Michalak, 
Klein, Rompca, Kostuch 
(Kepka 77’)

Łukasz Nowaczyk
Tomasz Albecki

Wszystkie dzieci podzie-
lono na osiem zespołów. 
Zawody odbywały się na 
bardzo wysokim poziomie, 
o czym świadczyły bardzo 
zacięte mecze. Zawodnicy 
mogli się wykazać przed 
swoim trenerem oraz rodzi-
cami, którzy bardzo tłumnie 
odwiedzili halę sportową 
oraz podobnie do swoich 
pociech zacięcie uczestni-
czyli w rozgrywkach kibi-
cując i mobilizując swoje 
dzieci. Niedzielny turniej 
wygrał zespół Gryf VII, 

drugie miejsce zajął Gryf 
I, a na trzecim miejscu po-
dium stanęła drużyna Gryfa 
V. Kolejne miejsca to Gryf 
III, Gryf VI, SP6, Gryf IV, 
Gryf II. Nagrody w postaci 
medali, smyczy, szalików, 
czapek, rękawic bramkar-
skich, torby sportowej oraz 
koszulki ufundowane przez 
rodziców, Zarząd Klubu, 
fi rmę Zina oraz fi rmę Orlex 
rozdał Prezes WKS –u Ra-
fał Szlas. W rozgrywkach 
rozdane zostały również 
nagrody indywidualne. - 

Gryfi ada 2009 zakończona
W hali przy Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbył się turniej piłki nożnej Gryfi ada 2009. W turnieju 
tym udział wzięło ponad 40 zawodników występujących w Gryfi e Wejherowo rocznika 2000 i młodsi 

oraz gościnnie jeden zespół ze szkoły podstawowej nr 6. 
Uważam, że cała impreza 
była bardzo udana - mówi 

Stefan Machaliński, trener.
Łukasz Nowaczyk

Druga drużyna 
rozpoczęła zwycięstwem
Ruszyły wiosenne rozgrywki B klasy. Mecz Gryfa 
II Orlex Wejherowo został przełożony ze względu 

na złe warunki atmosferyczne.

Podopieczni trenera Woj-
ciecha Borka występujący 
w B klasie podejmowali 
trzecioligowy zespół Or-
ląt Reda. Niesamowitą 
niespodziankę  sprawili 
wejherowianie swoim ki-
bicom pokonując zespół 
przyjezdny 1:0. Rozstrzy-
gnięcie nastąpiło dopiero w 
drugiej połowie dogrywki. 
W regulaminowym czasie 
gry utrzymywał bezbram-
kowy remis. Bramkę na 
wagę zwycięstwa zdobył 
Radosław Kostuch po po-
daniu Krzysztofa Wickiego 
w 115 minucie środowego 
spotkania. 
Gra rezerw Gryfa Orlex 

Wejherowo była zdecy-
dowanie lepsza od gry ich 
przeciwnika. Kibice byli 
świadkami ciekawego i bar-
dzo zaciętego widowiska. 
Drużyna Orląt nie potrafi -
ła w żaden sposób przebić 
się przez obronę gryfi tów, 
czego dowodem jest czyste 
konto bramkarza Michała 
Musiakowskiego. 
Gryf II Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie:
Musiakowski – Bogucki, 
Hallmann, Kaleta, Mali-
nowski, Wicki, Rompca, 
Klein (Wicon 58’), Micha-
lak, Kostuch, Kwidziński 
(Kepka 116’)

Łukasz Nowaczyk

Rezerwy pokonały
trzecioligowca

Na górnym boisku na Wzgórzu Wolności, 
we środę 8 kwietnia Gryf II Orlex Wejherowo 

rozegrał mecz 1/16 Pucharu Polski na szczeblu 

Galeria zdjęć na www.expresspowiatu.pl
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05:35 Uwaga 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00     Colin i Justin: Skok na 
dom - serial  12:05 Telesklep
12:35     Na Wspólnej
 - serial
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     Salon Gry
14:45     Kobra: Oddział specjalny  
 - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     Dotyk przeznaczenia 
 - fi lm sensacyjny, USA
23:45     Agenci NCIS IV  
 - serial (8/24)
00:40     Multikino 
01:05     Uwaga! 
01:25     Nocne granie
02:25     Telesklep
02:45     Rozmowy w toku 

05:55 Złotopolscy 06:30 Dwójka Dzieciom 
06:55 TELEZAKUPY 07:25 Niezłomni; cykl 
reportaży 07:35 M jak miłość - serial 08:30 
Pytanie na śniadanie 08:55 Pogoda 09:35 Pano-
rama 10:10 Pogoda
10:50     SYLWETKI TANCERZY
10:55     Święta wojna-serial
11:25     Flipper -  serial 
12:15     Magnum - Wielkie nieba!-serial 
13:05     Prywatne życie surykatek seria II
  - serial dok.
13:35     Koło fortuny - teleturniej
14:10     MASH - serial kom.
14:40     Złotopolscy -telenowela 
15:45     Dzieciaki górą - odc. 1; teleturniej
16:40     Córki McLeoda -serial 
17:30     Kontakt
17:50     SYLWETKI TANCERZY
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu -teleturniej
19:30     Wojciech Cejrowski- boso przez świat
 -cykl reportaży
20:00     SYLWETKI TANCERZY
20:05     Barwy szczęścia - serial 
20:30     Puchar UEFA - 1/4 fi nału
22:50     Pitbull -  serial policyjny 
23:40     Puchar UEFA - skróty
23:55     Zło-dramat kraj prod.Szwecja  
 (2003); reż.:Michael Hafstrom;  
 wyk.:Andreas Wilson

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Przyjacie-
le z podwórka - serial anim. 09:00 
Jedynkowe Przedszkole
09:40     Lilli czarodziejka - serial
10:10     Jak zostać ogrodnikiem 
10:40     W-skersi
10:55     Marzenia do spełnienia
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania -  telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i 
14:30     My Wy Oni; magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Młoda godzina - Odc. 1
15:55     Moda na sukces - serial 
16:45     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan -telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - pytanie 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemnice prawdy - Chore  
 myśli - thriller 
22:00     Sprawa dla reportera 
22:35     Pryzmat; publicystyczny
23:15     Koń trojański - cz. 1

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Mama - 
nic - odc. 4/4  serial 09:05 Jedynko-
we Przedszkole 
09:35     Zagubieni z Lotu 29 
 - Dryft, odc. 23 serial
10:00     Między mamami - odc. 27
10:20     Schudnij
10:35     Ciało to niemało
10:55     Marzenia do spełnienia 
 - odc. 10/34; serial
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan -  telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:25     Rzeczpospolita Niesprawie- 
 dliwa; cykl reportaży
14:50     Budzimy do życia; felieton
15:00     Wiadomości
15:10     300 % normy - odc. 13
15:45     Przebojowa noc
15:55     Moda na sukces - serial 
16:50     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan - odc. 1665 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - pytanie 32
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Więzień Brubaker
 - dramat
22:35     Karty na stół - wybory  
 europejskie; talk-show
23:15     Niesłusznie oskarżeni - fi lm 

 

05:55 Złotopolscy - telenowela 06:25 Dwójka 
Dzieciom 06:40 TELEZAKUPY 07:10 Mali 
o Wielkiej Nocy; reportaż 07:35 M jak miłość 
-  serial  08:30 Pytanie na śniadanie 09:00 
Pogoda 09:35 Panorama
10:50     SYLWETKI TANCERZY
10:55     Przygody Tarzana - serial przyg.
11:25     Flipper -  serial 
12:15     Magnum -serial 
13:10     Hipochondrycy -fi lm dok.
14:05     MASH - serial kom.
14:40     Na dobre i na złe 
 -serial 
15:40     Ferie z Dwójką - Pocahontas
  -baśń fi lmowa 
17:30     Kontakt
17:50     SYLWETKI TANCERZY
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms)
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny
  - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:00     SYLWETKI TANCERZY
20:05     Barwy szczęścia -serial o
20:40     M jak miłość - serial T
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30     Z bliska i z daleka - Źródło; fi lm dok.
23:30     Liga Mistrzów - skróty
00:10     Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Cztery pory roku- komedia kraj  
 prod.USA (1981); reż.:Alan  
 Alda; wyk.:Alan Alda, Carol  
 Burnett, Jack Weston, Rita  
 Moreno, Sandy dennis;
02:00     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości 08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Strażak Sam 08:45 Małe zoo 
Lucy- serial anim.09:00 Domisie 
09:30     Ranczo pod... - serial kom.
10:00     Wielkie porządki - cykl
10:35     Zapytaj prawnika - magazyn
10:55     Marzenia do spełnienia 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Wielkie wynalazki - dok.
14:30     Raj-magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Pogoda
15:15     Opole 2008 na bis
15:55     Moda na sukces - serial
16:45     Celownik-magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia - rozmowa
17:35     Klan -  telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania -telenowela 
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości 
20:20     Okruchy życia - Powstali z  
 popiołów - dramat
22:15     Faceci na topie - odc. 2
23:05     Sfora - odc. 9/9 serial 
00:10     Bronisław Wildstein 
 przedstawia; talk-show

05:55 Złotopolscy -telenowela 06:25 Dwójka 
Dzieciom  06:35 TELEZAKUPY 07:10 
Legenda cadyka z Kocka; reportaż 07:35 M 
jak miłość -serial  08:30 Pytanie na śniadanie 
09:35  Panorama 09:00 Pogoda
10:45     SYLWETKI TANCERZY
10:50     Święta wojna 
11:20     Flipper - serial 
12:10     Magnum - serial 
13:00     Dzika przyszłość - Powrót 
 do przyszłości (2002)
13:30     Koło fortuny - teleturniej
14:05     MASH - serial kom.
14:40     M jak miłość - serial 
15:40     Wielkanocne jajeczko z Koniem  
 Polskim; program kabaretowy
16:35     Córki McLeoda -serial 
17:30     Kontakt
17:50     SYLWETKI TANCERZY
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu -  teleturniej
19:30     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 -  Anakonda -cykl reportaży
20:00     SYLWETKI TANCERZY
20:05     Barwy szczęścia - serial 
20:30     Liga Mistrzów - 1/4 fi nału rewanż 
22:45     Liga Mistrzów - skróty
23:35     Warto rozmawiać
00:25     Alibi na środę - Magma-fi lm  
 fabularny kraj prod.USA  
 (2006); reż.:ian Gilmour

04.35 Wielkie Happy Hour 05.15 VIP 
05.40 Muzyczne listy 06.45 TV Market
07.20 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 
Portugalii 08.25 Dziewczyny Fortuny 
09.25 Eureko, ja to wiem! 10.25 Wielkie 
Happy Hour” 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola - serial komediowy
13.30     VIP - magazyn kulturalny
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 - srial przygodowy 
16.00     Zbuntowani - serial obyczajowy
17.00     mała Czarna 
19.00     Happy Hour 
20.00     Sypiając z wrogiem - thriller USA,  
 1991; reż.: Joseph Ruben;  
 wyst.: Julia Roberts, Patrick  
 Bergin, Kevin Anderson,  
 Elisabeth Lawrence, Kyle  
 Secor
22.05     Mroczne przeznaczenie - thriller Ka- 
 nada, 1999; reż.: Chris Angel;  
 wyst.: Andrew McCarthy, Michael 
 Ironside, Jayne Heitmeyer, Suzy  
 Joachim, Lauren Diewold, Sean  
 Day Michael; Ofi arą seryjnego  
 mordercy padają księża i zakon- 
 nice. Tropiący zbrodniarza  
 detektyw Henry Smith (McCar- 
 thy) popada w depresję, pogłę- 
 bianą cierpieniem umierającej  
 córki i brakiem porozumienia  
 z żoną. 
00.05     Happy Hour
01.05     mała Czarna
02.05     Obietnica - dramat USA, 2001; reż.  
 Sean Penn; wyst. Jack Nicholson,  
 Patricia Clarkson, Benicio del  
 Toro, Mickey Rourke

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 - magazyn fi lmowy
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 - serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani - serial obyczajowy
17.00     mała Czarna 
19.00     Happy Hour
20.00     Titanic, cz.1 - melodramat USA,  
 1997; reż.: James Cameron;  
 wyst.: Leonardo DiCaprio,  
 Kate Winslet, Billy Zane, Kathy  
 Bates, Frances Fisher, Gloria 
 Stuart, Bill Paxton; Melo- 
 dramat w reżyserii Jamesa  
 Camerona. Nagrodzona 11  
 Oscarami, w tym dla naj 
 lepszego fi lmu, historia miłosna,  
 która została najbardziej  
 kasowym fi lmem wszech  
 czasów. Leonardo DiCaprio  
 i nominowana do Oscara Kate  
 Winslet tworzą wspaniałe,  
 niezapomniane kreacje  
 aktorskie jako Jake i Rose -  
 para młodych kochanków.
22.05     Gale Force - fi lm sensacyjny USA,  
 2002; reż. Jim Wynorski; wyst.  
 Nikita Ager, Susan Walters,
00.10     Happy Hour

04.30 Lalola 05.15 Garm. Tv 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     Ręce, które leczą
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki 
 - serial przygodowy 
16.00     Zbuntowani 
 - serial obyczajowy
17.00     mała Czarna 
18.00     Nie igraj z aniołem 
 - serial
19.00     Eureko, ja to wiem!
20.00     Titanic, cz.2 - melodramat USA,  
 1997; reż.: James Cameron;  
 wyst.: Leonardo DiCaprio,  
 Kate Winslet, Billy Zane, Kathy  
 Bates, Frances Fisher, Gloria 
 Stuart, Bill Paxton; Melo- 
 dramat w reżyserii Jamesa  
 Camerona. Nagrodzona 11  
 Oscarami, w tym dla naj- 
 lepszego fi lmu, historia miłosna,  
 która została najbardziej  
 kasowym fi lmem wszech  
 czasów. 
22.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
23.00     Skorpion - fi lm sensacyjny 
 Francja, 2007

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.852 06:00 Żar 
młodości, odc.157 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.478 08:00 Jak oni śpie-
wają, odc.58 10:15 Miodowe Lata, odc.31
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.36 11:30 
Samo życie 12:00 Zamieńmy się żonami, 
odc.47 12:55 Wzór, odc.22
13:45      Pierwsza miłość
14:30      Świat według Kiepskich, odc.61
15:15      Świat według Kiepskich, odc.62
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.69
16:30      Malanowski i Partnerzy, odc.46
17:00      Ostry dyżur, odc.26
18:00      Pierwsza miłość, odc.892
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1260
20:00      Siła rażenia; USA/Wielka Bry- 
 tania/Rumunia, 2006; r.  
 Michael Keusch; w. Steven  
 Seagal, Andrew Bicknell,  
 Danny Webb, David Kennedy,  
 Matthew Chambers, Lisa  
 Lovbrand Premiera. Film akcji  
 z Stevenem Seagalem w roli  
 głównej. 
22:00      Studio Lotto
22:20      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.29
23:20      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.30
00:20      Złota godzina, odc.1
02:00      Nagroda gwarantowana,
  odc.181
03:00      Tajemnice losu, odc.164
04:00      Zakazana kamera, odc.354

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.853 06:00 Żar 
młodości, odc.158 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.479 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.61 08:45 Świat według Kiep-
skich, odc.62 09:15 Rodzina zastępcza, odc.59
09:45     Rodzina zastępcza, odc.60
10:15     Miodowe Lata, odc.32
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.37
11:30     Samo życie, odc.1260
12:00     Dom nie do poznania, odc.80
12:55     Wzór, odc.23
13:50     Pierwsza miłość, odc.892
14:40     Świat według Kiepskich, odc.63
15:10     Świat według Kiepskich, odc.64
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.70
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.47
17:00     Ostry dyżur, odc.27
18:00     Pierwsza miłość, odc.893
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1261
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Ja, Irena i ja; USA, 2000; r. Bobby  
 Farrelly, Peter Farrelly; w.  
 Jim Carrey, Kate Forster
22:00     Studio Lotto
23:30     Najśmieszniejsze Momenty Świata,  
 odc.6
00:30     MOMENT PRAWDY, odc.6
01:30     Synowie, odc.2
02:00     Gdy rozum mówi nie, odc.2

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.854 06:00 Żar 
młodości, odc.159 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.480 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.63 08:35 Świat według 
Kiepskich, odc.64 09:15 Rodzina zastępcza, 
odc.61 09:45 Rodzina zastępcza, odc.62 10:15 
Miodowe Lata, odc.33
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.38
11:25     Samo życie, odc.1261
11:55     Gra Wstępna, odc.6
12:55     Wzór, odc.24
13:50     Pierwsza miłość, odc.893
14:35     Świat według Kiepskich, odc.65
15:10     Świat według Kiepskich, odc.66
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.71
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.48
17:00     Ostry dyżur, odc.28
18:00     Pierwsza miłość, odc.894
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1262
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.59
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.7
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.62
23:05     Z archiwum X, odc.126; USA, 1999;  
 r. Michael W. Watkins 
00:05     Z archiwum X, odc.127
01:00     ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 
 - PRZERWA TECHNICZNA

05:35 Uwaga 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie, 08:00 Brzydula-serial 08:30 
Dzień dobry TVN 
11:00     Zostan top modelką 
12:05     Telesklep
12:35     Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy 
14:15     Taniec z gwiazdami 
 - kulisy  
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny 
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny 
 - program
17:55     Brzydula
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej
 -serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     39 i pół
 - serial
22:30     Kuba Wojewódzki
 - program rozrywkowy
23:30     Dexter II 
  - serial kryminalny (7/12)
00:40     Uwaga!
01:00     Nocne granie
02:00     Telesklep
02:20     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 (7/8)
12:05     Telesklep;
12:35     Na Wspólnej
 - serial
13:05     Milionerzy  
 - teleturniej
14:05     Salon Gry
14:45     Krok od domu
  - serial kryminalny (21/22)
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial
17:55     Brzydula
 - serial
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
 - program informacyjny
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
23:15     Źycie za śmierć
  - fi lm horror, Niemcy
01:10     Uwaga!
01:30     Nocne granie
02:30     Telesklep
02:50     Rozmowy w toku 
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