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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Rumia. 40 dni na posprzątanie dworca

DOŚĆ SYFU!

Walające się śmieci, ohydne graffi ti i napisy na ścianach, trud-
ny do wytrzymania smród moczu w tunelu i peronowej pocze-
kalni, zepsute drzwi i brudna elewacja budynku – to dzisiej-
szy obraz rumskiego dworca. Miarka się jednak przebrała, Ro-
man Świrski – komendant Straży Miejskiej podjął zdecydowa-
ne kroki zmierzające do zaprowadzenia tam porządku. 

Takim oto widokiem Rumia wita od lat przyjezdnych.
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

RUMIA
- Dyspozytornia w Wejherowie,
tel. (058) 677-61-02, (058) 677-61-03
- NZOZ ul. Derdowskiego 24, Ambulatorium, 
Rumia, (058) 671-15-11, czynne w dni 
powszednie w godz. 18-8, 
w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

Koordynator ratowniczych działań medycznych 
(058) 301-73-44, 0601-408-183

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

GMINNE POSTERUNKI
- Posterunek Policji Gniewino, 
Osiedle 30-lecia,  (058) 676-75-97
- Posterunek Policji Łęczyce, ul. Długa 24, 
(058) 678-91-97.
- Posterunek Policji Luzino,ul. Ofi ar 
Stutthofu 58, (058) 678-20-97.
- Posterunek Policji Linia - Strzepcz, 
(058) 676-82-51.
- Posterunek Policji  Szemud, ul. Labudy 1, 
(058) 676-11-76.

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

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

Inne
- Pogotowie gazowe 992
- Pogotowie energetyczne 991, 
(058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
- Pogotowie Ciepłownicze 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda, tel. 
(058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
(058) 672 13 35
- Sanepid (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie 
(058) 672 22 81
- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 
w Wejherowie (058) 672 09 71
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie 
(058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie 
(058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie 
(058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie 
(058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie 
(058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie 
(058) 677 34 64
- Urząd Miejski w Wejherowie 
(058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie 
(058) 677 97 01
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie (058) 
677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) (058) 
672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie (058) 
672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Wejherowie (058) 572 97 00 
- Informacja PKS (058) 672 29 14 
- Informacja SKM (058) 721 21 70
- Informacja MZK (058) 672 31 38

Czytelnicy „Expressu” piszą...

Dyżuruje radny Miasta Wejherowa
Arkadiusz Szczygieł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

Ostatnia środa miesiąca 13.30-15.15
Urząd Miejski Wejherowa sala nr 17

arekszczygieł@poczta.fm

Wypadek miał miejsce w ponie-
działek przed południem. Po zda-
rzeniu na ulicy pozostały ślady 
hamowania, które prowadziły w 
poprzek jezdni. 
- Było je widać jeszcze następne-
go dnia rano - ślady i wielką pla-
mę - mówi jeden z przejeżdżają-
cych tamtędy kierowców. - Nie-
którzy cofali się, żeby przejechać 
inną drogą, reszta czekała w kor-
ku. Minęliśmy się z karetką, dwie 
inne były już podobno na miejscu 
- dodaje. 
Policja informuje, że 36-letni kie-
rowca Hyunday Accent, jadący w 
kierunku Sulicic, podczas wymi-
jania stojącego częściowo na po-
boczu vana zderzył się z jadącym 
z naprzeciwka Daewoo Nubira. 
W efekcie Nubira wbiła się bo-
kiem w przydrożne drzewo. 
Zaraz po zdarzeniu kierowca Hy-
undaya został przetransportowa-
ny helikopterem do Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejherowie. 
- Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że przyczyną wypadku było nie-
prawidłowe omijanie stojącego 

samochodu przez kierowcę Hy-
undaya - informuje mł. aspirant 
Beata Domitz-Borszewska z Wy-
działu Komunikacji Społecznej 
KWP w Gdańsku. 
Informacja o wypadku bardzo 
szybko rozeszła się po puckiej 
komendzie, bo okazało się, że 
Daewoo Nubira, który wbił się 
w drzewo był nieoznakowanym 
wozem policji. W środku było 
dwoje funkcjonariuszy. Jako że 
są poszkodowanymi, policja nie 
podaje żadnych informacji doty-
czących ich tożsamości. - W nie-
oznakowanym radiowozie były 
dwie osoby: kierowca i pasażer - 
stwierdza krótko KWP. 
„Express” ustalił, że policjantka, 
w stopniu st. sierżant, to funk-
cjonariuszka nagrodzona w ubie-
głym roku za bardzo dobrą służbę 
za pracę w zespole kryminalnym 
(nie możemy podać jej danych). 
Drugim uczestnikiem zdarzenia 
jest sierżant sztab. Jarosław K.
- Czas, w którym Jarek będzie na 
rekonwalescencji, to dla nas strata 
- mówi jeden z policjantów, który 
pracuje razem z poszkodowanym  
sierżantem.

Wypadek. Znowu brak rozwagi

Tragedia pod Kłaninem
Cywilny samochód omijając inne auto zderzył się z nieozna-
kowanym radiowozem. Kierowca, który według wstępnych 
ustaleń jest sprawcą wypadku, został przetransportowany 
helikopterem do wejherowskiego szpitala. 

TOMASZ MODZELEWSKI

Ok. godziny 15. na ul. Za-
mostnej jeden z kierowców w 
trakcie zakręcania w lewo wy-
musił pierwszeństwo prze-                                                                           
jazdu nadjeżdżającemu for-
dowi fi eście. 
W efekcie samochody zderzy-
ły się. Patrol, który przyjechał 
na miejsce, zbadał trzeźwość 
obu kierowców. Sprawca wypad-
ku miał niecałe 0,3 promila. Po-
krzywdzona była trzeźwa. Nie-
stety wypadek był dla niej na tyle 

poważny, że kobieta z urazem 
kręgosłupa i urazem głowy trafi -
ła do Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. Sprawcy zatrzy-
mano prawo jazdy. - Jazda pod 
wpływem alkoholu, gdy ktoś ma 
powyżej 0,5 promila, to przestęp-
stwo. Przedział 0,2 do 0,5 promi-
la to jeszcze wykroczenie i w tym 
zakresie będzie odpowiadać kie-
rowca - powiedział „Expressowi” 
kom. Piotr Bruc, szef prewencji w 
KPP Wejherowo.                 (TM)

Wypadek w Górze
Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną 
wypadku, do którego doszło we wtorek w miejscowości Góra, 
w gminie Wejherowo. Do tego sprawca był „podchmielony”. 

Niebezpiecznie na K6!
W ubiegłą sobotę kierowca fi a-
ta 170, mieszkaniec Lęborka, na 
prostym odcinku drogi potrącił 
mężczyznę, który wtargnął na 
jezdnię wprost pod nadjeżdżają-
cy samochód. 
Potrącony z urazem czaszki i zła-
maną nogą został przewieziony 

do Szpitala w Lęborku. Trafi ł na 
oddział intensywnej terapii. 
- Kierowcy fi ata pobrano krew do 
badań - mówi sierż. Anetta Kwi-
dzińska, rzecznik komendy po-
wiatowej policji w Wejherowie. 
- Sprawa jest wyjaśniana.  

(TM)

Stara Kolejowa Makabra

Z kasownikami SKM zawsze ten sam problem. Na dworcu 
w Redzie wybiło mi starą strefę, więc od razu dostałem bilet 
nieważny. Pani w okienku mówi, że kasowniki to nie jej 
problem. 

Tego samego dnia w Chyloni to samo: dwa kasowniki zepsute, jeden 
wybija niewyraźne kleksy, a drugi poprzednią strefę. Inna sprawa, że 
mało kto rozumie co mu tam wyskoczy na bilecie, bo taki nieczytelny 
jest tu system. I zanim się nie wymieni tego złomu na nowe, co 
jakoś bardzo wolno idzie, będziemy napędzać klientów „Renomie”.
A swoją drogą chłopaki bardzo ostatnio zgrzecznieli. Dzisiejsi 
pasażerowie wprost nie wiedzą jak mają dobrze! Kiedyś to 
byli jurni, że aż! Potrafi li wyrzucić bilet przez okno i zażądać 
„dokumencików”, wciągnąć gościa z peronu do pociągu i wypisać 
mandat albo wyciągnąć z pociągu i przytrzymać aż kolejka 
odjedzie. Rura zmiękła z czasem, niestety. Tylko niewiniątka udają 
jak dawniej. 

(N.H.) 

Mężczyzna podczas kontroli zo-
stał sprawdzony alkomatem. 
Wtedy okazało się, że ma we 
krwi prawie 2 promile alkoholu. 
- Podczas wykowywanych czyn-
ności przez funkcjonariuszy kon-
trolowany obiecał wręczyć poli-
cjantom 1 000 zł w zamian za od-
stąpienie od dalszych czynności - 

informuje sierż. Anetta Kwidziń-
ska z wejherowskiej policji. W 
efekcie motorower został zabez-
pieczony, a nietrzeźwy kierowca 
trafi ł do aresztu. Mirosław K. z 
Pętkowic będzie odpowiadać nie 
tylko za jazdę po pijanemu, ale i 
za próbę przekupienia policjan-
tów.                                    (TM)

Wejherowo. Niemoralna propozycja

Motorowerzysta chciał przekupić
We wtorek wieczorem na ul. Marynarki Wojennej w Wej-
herowie policjanci patrolujący miasto zatrzymali kierowcę 
motoroweru kymco.

J. Rewińska, B. Rewińska-Monkos, T. Rewiński
B I U R O  R A C H U N K O W E

ZEFIR
 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66
NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910
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- Nikt sobie z tego faktu nic 
nie robi – mówi reporterowi 
„Expressu” pani Teresa, rencist-
ka z Rumi. - Mieszkam w okolicy 
i patrzę na to wszystko codzien-
nie. Dworzec jest w tragicznym 
stanie. Nie ma też podjazdów dla 
wózków, a schody są bardzo wy-
sokie. Sama widziałam jak mat-
ka znosząca wózek z dzieckiem 
potknęła się i spadła z nim kil-
ka stopni. W tunelu jest na okrą-
gło ciemno. Z takiego stanu rze-
czy doskonale sobie zdaje spra-
wę komendant rumskiej SM. Nie 
jest z sytuacji zadowolony i nie 
zamierza jej ani chwili dłużej to-
lerować.
- Wystosowałem do właścicie-

li i zarządców budynku dwor-
ca i należacych do niego pose-
sji – informuje „Express Powia-
tu” komendant Świrski, -  naka-
zy uprzątniecia śmieci, usunięcia 
graffi ti i napisów ze ścian tunelu, 
poczekalni i elewacji oraz napra-
wienia i utrzymywania sprawno-
ści uszkodzonych drzwi wejścio-
wych. Mają na to 40 dni.
Choć sytuacja na rumskim dwor-
cu jak bumerang wraca na łamy 
lokalnej prasy nic do zarzucenia 
nie mają sobie gospodarze obie-
ku. 
- Znam stan dworca i nie uwa-
żam by było, aż tak bardzo tra-
giczny – mówi Wiesław Matczak 
– z-ca dyrektora ds. technicznych 
Oddziału Gospodarki Nierucho-
mościami PKP S.A. W Gdańsku. 

- Otrzymaliśmy pismo od Stra-
ży Miejskiej dotyczące usunię-
cia śmieci. Zrobili to pracowni-
cy Kolejowych Zakładów Usłu-
gowych. Jeżeli chodzi o remont 
dworca i zagospodarowanie te-
renów wokół niego, to przed ok. 
dwoma laty odbyło się spotka-
nie, na którym miasto zobowią-
zało się przygotować koncepcję. 
Niedawno usłyszeliśmy od pani 
burmistrz, że takiej koncepcji 
jeszcze nie ma. Padła propozycja 
kolejnego spotkania.
Dyrektor Matczak twierdzi, że 
znalazłby środki na remont sa-
mego dworca, ale nie chce wy-
zrucać ich w przysłowiowe bło-
to.
- Władze miasta muszą mieć 
pomysł na „życie dworca” kie-

Mgr. inż Roman Świrski – komendant 
SM w Rumi – nie mogę nakazać remon-
tu dworca, choć to miejsce od dawna 
tego wymaga. Mam jednak obowiązek 
wezwać właścicieli do jego uprzątniecia, 
przywrócenia estetycznego wyglądu i 
utrzymania takiego stanu rzeczy. Upraw-

nienia takie daje mi Ustawa o utrzymaniu czystości w gmi-
nie (Dz. U 132 poz. 622 z 1996 r.)

Rumia. Dość syfu na rumskim dworcu

Wielki wstyd
Dzisiejszy obraz dworca w ponad 43 tysięcznej Rumi to po prostu 
wstyd dla władz miasta i PKP. Walające się śmieci, ohydne graffi ti i 
napisy na ścianach, trudny do wytrzymania smród moczu w tunelu i 
peronowej poczekalni, zepsute drzwi i brudna elewacja budynku. Dla-
czego od wielu lat niewiele, a to właściwie nic się nie zmienia?

Nasza sonda
Pytamy ludzi korzystających z dworca PKP w Rumi, 
co sądzą o jego wyglądzie, stanie technicznym i bez-
pieczeństwie.

Józef Kałuża l. 55 z Rumi  (spedytor)  
–  Pomijając już fakt, że tu rzadko ktoś 
sprząta, to najgorzej, że tu po prostu strach 
przejść i to często nawet w biały dzień. 
Rzdko tu widać służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w mieście. Sam kiedyś 
dzwoniłem na 112, kiedy podpici chłopcy 

rzucali w stronę idących tunelem dziewcząt butalkami.

Jerzy Migda l. 60 z Gdyni (emeryt) – 
Czasami przyjeżdżam do Rumi, tak jak 
np dzisiaj do Castoramy. Dworzec jest w 
stanie opłakanym. Nie ma podajzdów dla 
wózków czy rowerów, a schody wysokie, 
nierówne i ciężko je pokonać niosąc 
tak jak my z żoną dzisiaj rowery. To 

niepoważne, przecież jesteśmy w Uni Europejskiej. Zawsze 
zachwycaliśmy się z żoną Rumią, ale dworzec jest okropny.

Małgorzata Rydzy l. 30 – (wychowuje 
dziecko) – Drogę w tunelu dworca 
pokonuję codziennie i cały cas mam ten 
sam problem – muszę korzystać z pomocy 
mężczyzn, którzy najczęściej wnoszą 
mi wózek. Problemem powinna przede 
wszystkim zająć się burmistrz miasta. 

Wymusić na wszystkich odpowiedzialnych za obiekt, by 
doprowadzili to miejsce do porządku, a gdy to się stanie 
zrobić wszystko by utrzymać porządek.

dy zostanie on wyremontowa-
ny – mówi, a przede wszystkim 
pomysł jak będą zapobiegać de-
wastacji i zapewniać bezpieczeń-
stwo w jego rejonie.
Tunel rumskiego dworca pod-
lega innej spółce działającej w 
PKP S.A. - Polskim Liniom Ko-
lejowym, ale jej dyrekcja nie ma 
nic sobie do zarzucenia.
- Czekamy, żeby miasto nam po-

kazało – mówi Leszek Lewiń-
ski, z-ca dyr. ds technicznych 
PLK, - jak zrobić to skutecznie. 
O ile wiem miasto ma swój tunel 
pod rzeką Zagórska Struga przy 
Urzędzie Miasta i stan jego jest 
jeszcze gorszy od naszego obiek-
tu. Nakazywać jest bardzo łatwo. 
Tunel jest w należytym stanie 
technicznym i nie zagraża bez-
pieczeństwu pasażerów.

ANDRZEJ J. GOJKE
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Dobrze jak znajdzie się ktoś życzliwy i pomoże mamie z dzieckiem wnieść wózek, lae gdy akurat nie ma nikogo w pobliżu, trzeba źwigać samemu.

- Takie czołgi produkowali Ro-
sjanie, jednak jeździli nimi także 
Polacy. – Mówi Zbigniew Chu-
chała, radny miasta Wejherowa. 
Koszt przeniesienia czołgu i za-
instalowania go w nowym miej-
scu, przy ulicy Strzeleckiej – na-
przeciwko dawnego „Elektryka” 

ma pochłonąć 100 tys. zł. Coś za 
coś, więc będzie mniej wyremon-
towanych ulic, więcej sypiących 
się chodników itd. 
„BRAMA PIAŚNICKA”, któ-
ra stanie na miejscu czołgu ma 
upamiętniać ofi ary, bohaterów 
i męczenników totalitaryzmów 

Wejherowo. Pożegnanie z... czołgiem

Eksmisja na Strzelecką
„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe”– pisał 
Adam Asnyk. Większość wybranych w demokratycznych 
wyborach przedstawicieli społeczeństwa uważa, że czołg 
należy przenieść i wybudować na jego miejscu pomnik ku 
czci zamordowanych w lesie piaśnickim. Tak też się stanie 
w związku z decyzją wojewody pomorskiego.

XX wieku. – faszyzmu i komu-
nizmu.
– Czołg przywołuje bardzo wie-
le negatywnych odczuć. Jest 
też bardzo kontrowersyjny jako 
symbol. Właśnie za pomocą ta-
kiego czołgu tłumiono zrywy de-
mokratyczne. Skoro więc nada-
rza się okazja jego usunięcia, to 
należy go  oddać na złom. – Ape-
lował Arkadiusz Szczygieł, radny 
miasta Wejherowa. Tymczasem 
na sesji Radny Zbigniew Chu-
chała przedstawił wyniki ankie-
ty badań PBS, zgodnie z który-

mi większość mieszkańców chce 
pozostawienia czołgu na swo-
im miejscu. Decyzja większości 
nie ma w tej sprawie już jednak 

żadnego znaczenia, kości zosta-
ły rzucone i tylko czekać, kiedy 
czołg zostanie eksmitowany. 

Łukasz Bieszke

Mieszkańcy protestują, a samorządowcy robią swoje.



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej projektu 
realizowanego przez powiat 
wejherowski, a dotyczącego 
budowy wielofunkcyjnych bo-
isk sportowych przy szkołach 
prowadzonych przez samorząd 
powiatowy. Boiska te sukce-
sywnie oddawane są do użyt-
ku dla uczniów szkół oraz lo-

kalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła ponad 6 mln 
PLN, z czego 85% tych środ-
ków powiat pozyskał z ze-
wnątrz- z Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Adres stro-
ny: www.projekteog.powiat.
wejherowo.pl

(SP)
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Benefi cjentami programu dla ob-
szaru A mogą być podmioty, które 
utworzyły i prowadzą obiekty słu-
żące rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, wpisane do właściwe-
go rejestru zakładów opieki zdro-
wotnej:
- fundacje i stowarzyszenia, po-
siadające statutowy zapis o dzia-
łalności rehabilitacyjnej na rzecz 
osób niepełnosprawnych,
- jednostki samorządu terytorial-
nego,
- państwowe uczelnie medyczne.
Przedmiotem dofi nansowania 
może być zakup sprzętu niezbęd-
nego do prowadzenia zajęć re-
habilitacyjnych z wyłączeniem 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych przyzna-

nych osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepi-
sów.
Wysokość dofi nansowania w 
2008 roku może wynosić do 5 tys. 
zł na każdą osobę z planowanej 
liczby osób niepełnosprawnych, 
które jednorazowo będą mogły 
być przyjęte i rehabilitowane w 
obiekcie służącym rehabilitacji, 
nie więcej jednak niż 50% kosz-
tów realizacji projektu. 
Kompletne wnioski na 2008 rok 
należy składać w Departamencie 
Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Po-
morskiego ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gdańsk, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29 lute-
go 2008 roku.                        (SP)

Złóż wniosek
Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje o 
możliwości składania wniosków o dofi nansowanie w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 
w obszarze A  przyjętego przez Powiatowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WEJDŹ NA STRONĘ 
I CZYTAJ O PROJEKCIE

I.    Gromadzenie zbiorów 
Kontynuowano politykę groma-
dzenia zbiorów, świadectw re-
gionalnego dorobku kulturowego 
poprzez pozyskiwane dary, wy-
mianę i zakupy. 
Nawiązywano kontakty z kolej-
nymi osobami, instytucjami, od 
których Muzeum pozyskało cie-
kawe muzealia. Wśród nich byli 
między innymi spadkobiercy wy-
bitnego etnografa, znawcy kultu-
ry materialnej i duchowej Kaszu-
bów bytowskich, R. Kukiera oraz 
ludowego poety z Jastarni, Anto-
niego Piepera. Do zbiorów część 
swojej spuścizny literackiej ofi a-
rował kaszubski eseista Bolesław 
Bork i znany działacz, pisarz ka-
szubski Stefan Fikus. Spośród in-
stytucji warto wymienić redak-
cje czasopism związane z Archi-
diecezją Gdańską, w tym „Infor-
matora Archidiecezji Gdańskiej”, 
„Studiów Gdańskich”, „Vita No-
stra.Pismo Collegium Marianum 
w Pelplinie”. 
W sumie przyjęto 1.049 mu-
zealiów o łącznej wartości 
47 636,74 zł., w tym: dary 746 
pozycji o wartości 27 025,80 zł., 
zasób muzealny 229 pozycji o 
wartości 15 977,74 zł.,  zakup- 74 
pozycje o wartości 4 633,20 zł. 
Szczególną okazją do pozyska-
nia muzealiów była działalność 
wystawiennicza i edukacyjna 
Muzeum. Między innymi wej-
herowski malarz, T. Podgórski 
w trakcie otwarcia prezentowa-
nej w Muzeum wystawy, przeka-
zał obraz naszej siedziby, a auto-
rzy promowanych wydawnictw, 

swoje książki.
Do zbiorów pozyskano w for-
mie daru cenny XVIII – wiecz-
ny (1788 r.) zegar stojący, pocho-
dzący z dworu w Kosach, który 
poddano konserwacji. 
Muzeum sukcesywnie pozyskuje 
księgozbiór od prof. Gerarda La-
budy.
II.  Porządkowanie i opracowa-
nie zbiorów
Wszystkie zabytki, z wyłącze-
niem większych zespołów (spu-
ścizn) rękopiśmiennych, wpisano 
do ksiąg muzealnych, sporządzo-
no protokoły przyjęcia darów i 
zasobu muzealnego oraz opraco-
wano do nich karty katalogowe 
i inwentarzowe (w sumie 1378 
kart). 
Uzupełniano i stale uaktualniano 
karty ewidencyjne czasopism po-
morskich i kaszubskich. 
Poddano część zbiorów prasy i 
rękopisów dezynfekcji w komo-
rze próżniowej. 
Wstępnie uporządkowano i do-
konano podziału kolejnej części 
spuścizny rodziny L. Szopińskie-
go, którą Muzeum otrzymało pod 
koniec ubiegłego roku. 
Przeprowadzono spis z natury 
magazynu rękopisów, wpisanych 
do księgi inwentarzowej „R”, 
część z nich umieszczono w no-
wych opakowaniach ochronnych 
(teczki, koperty itp.) oraz uzupeł-
niono ich opisy. 
(...)

Dalsza część sprawozdania 
do ściągnięcia ze strony: 

http://www.powiat.wejher.pl

Miejsce i termin składania ofert: 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Biuro Obsługi Interesanta, 
w terminie do 14 marca 2008 roku.

Zasady przyznawania dotacji:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest osobiste złożenie w zamkniętej kopercie wniosku 1. 
zgodnego ze wzorem określonym w Uchwale Nr III/XIV/115/07 Rady Powiatu Wejherowskiego 
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, formularz wniosku oraz treść uchwały dostępne są w Wydziale Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie  oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl 
Na kopercie  powinien zostać umieszczony zapis 2. „dotacja na zabytki”,
Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukarze się  na stronie internetowej powiatu3.  www.powiat.
wejherowo.pl
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 4. 
rozpatrywane,
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,5. 
Benefi cjent, który składa kilka wniosków – powinien złożyć każdy wniosek w  odrębnej  6. 
zamkniętej kopercie,
Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.7. 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-
POMORSKIEJ W WEJHEROWIE ZA 2007 R.

W okresie od 01 stycznia do 30 września instytucją zarzą-
dzał dyrektor Bogusław Breza, a od 01 października 2007 r. 
p.o. dyrektora Radosław Kamiński.

Zarząd  Powiatu  Wejherowskiego zaprasza do składania 
wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków.

DOTACJE NA ZABYTKI
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REKLAMA

REKLAMA

Przemek Stoppa dla „Expressu”

Berlinale 2008
Mick Jagger - Rolling Stones 

Madonna 

Ekipa fi lmu „Katyń” Andrzeja WajdyPenelope Cruz

Śmiej się z „Expressem”

Tak podchodzą do swojej wagi 
członkinie wejherowskiego Klu-
bu Kwadransowych Grubasów, 
które w miniony weekend świę-
towały cztery lata istnienia swo-
jego klubu. W Wejherowie two-
rzą go same kobiety. – To nie jest 
tak, że tylko siedzimy, umartwia-
my się i liczymy kalorie. Podcho-
dzimy do tego zupełnie inaczej, 
robimy piesze wycieczki, chodzi-
my na basen, odwiedzamy spe-
cjalne ośrodki, jednym słowem 
działamy! – Mówi Elżbieta Smo-

lińska, szefowa wejherowskiego 
klubu. Spotkania na basenie od-
bywają się pod okiem instrukto-
rów aerobiku, w przyjaznej at-
mosferze, bo każda z członkiń 
wie, o co walczy i żadnej z nich 
nie trzeba specjalnie namawiać, 
żeby przychodziła. Świadczy o 
tym wzorowa frekwencja. Za-
jęcia odbywają się w dwóch 30 
osobowych grupach, po dwa razy 
w tygodniu – jedna godzina na 
sali, druga na basenie.  

(ŁB)

Wejherowo. Spotkanie Klubu Kwadransowych Grubasów

4 lata odchudzania
Ćwiczenia na basenie to doskonała okazja, żeby stracić 
zbędne kilogramy, do tego odpowiednia dieta i chudnie się 
w oczach. Bez stresu z nastawieniem na progres. 

REKLAMA
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Rumia od kilku lat prowadzi pro-
gram „Bezpieczne miasto”. Pie-
niądze idą m.in. na remonty dróg 
- które w efekcie zapewniają 
większe bezpieczeństwo podró-
żujących, - i oświetlenie w mie-
ście. W tym roku za wszystkie 
inwestycje związane z realiza-
cją tych zadań - w tym programu 
„Bezpieczne miasto” - miesz-
kańcy zapłacą ponad 54 mln zł. 
Czy miasto korzysta również 
z tzw. środków zewnętrznych? 
- Zdobywamy je różnie - odpo-
wiada Iwona Romanowska, za-
stępca burmistrza Rumi. - Jeśli 
np. ministerstwo sportu ogłasza 
konkursy to w nich startujemy. 
Dzięki temu dzieci mogą ak-
tywnie spędzać czas zamiast ro-
bić różne głupstwa. W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy dofi nansowa-
nie na monitoring w 5. szkołach. 
Będziemy występować o środki 
na jego rozbudowę - zapowiada 
wiceburmistrz. 
Czemu miasto nie złożyło swojej 
oferty na program „Razem bez-
pieczniej”? Program opracowa-
ny w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji spe-
cjalnie dla samorządów oraz or-
ganizacji pozarządowych. Iwona 
Romanowska dowiedziała się o 
tym konkursie od „Expressu”: - 
Nie widziałam tego ogłoszenia. 
Gdybym to zobaczyła na pewno 
byśmy wystartowali. 
- W sierpniu byliśmy na spotka-
niu w Urzędzie Wojewódzkim i 
nic nam na ten temat nie mówio-
no - stwierdził Adam Pacek, kie-
rownik Referatu Obrony Cywil-
nej i Zarządzania Kryzysowego, 
którego burmistrz Romanowska 
poprosiła na rozmowę z „Expres-
sem”. 
- Informacja zamieszczona zosta-
ła na stronie internetowej UW. O 
możliwości sięgnięcia po dodat-
kowe fundusze przedstawiciele 
samorządów byli również infor-
mowani podczas różnego rodza-
ju szkoleń - odpowiada Urząd 
Wojewódzki. 
- Jeśli wojewoda miał te pienią-
dze to powinien przesłać taką in-
formację i poinformować nas - 
dodaje Iwona Romanowska. - Z 
Urzędu Marszałkowskiego infor-
macje otrzymujemy mejlem. 
Jeszcze tego samego dnia bur-
mistrz zobowiązała kierownika 
Referatu Obrony Cywilnej i Za-
rządzania Kryzysowego do do-
kładnego sprawdzania ogłoszeń, 
które będą znajdować się na stro-
nie Urzędu Wojewódzkiego. - W 
tym roku na pewno wystartuje-
my. Będziemy śledzić stronę na 
bieżąco i trzymać rękę na pulsie 

Bezpieczeństwo. Komu na nim nie zależy?

STRACONA KASA
Każde miasto i gmina wydaje pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Ale żaden z samorządów powiatu wejherowskiego nie złożył do Urzędu Wojewódzkiego 
projektu, na które mógł otrzymać dofi nansowanie. Ponad 280 tys. zł trafi ło do wniosko-
dawców z innych rejonów Pomorza. 

- mówi Iwona Romanowska. 
CHORY PRACOWNIK

Z kolei Reda obecnie nie ko-
rzysta z żadnych zewnętrznych 
środków. - Szukamy możliwości, 
ale na dziś nic konkretnego nie 
mamy - mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz miasta. - Dys-
kutowaliśmy w 2007 roku z po-
licją na temat programów, które 
umożliwiałyby wspólne działa-
nia, ale konkretny program nie 
został jeszcze wypracowany. 
- A ministerialny konkurs „Ra-
zem bezpieczniej”?
- Nie zwróciłem uwagi na taką 
możliwość - mówi burmistrz, i 
tłumaczy swojego pracownika, 
który odpowiada w urzędzie za 
zarządzanie kryzysowe (w urzę-
dzie wojewódzkim wnioski skła-
dano w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego). - Nasz pracow-
nik dużo chorował. Może było 
to w tym czasie, a może to ze 
względu na niektóre warunki. 
- Wrócę do tego tematu - za-
powiedział „Expressowi” bur-
mistrz, który dokładnie przeczy-
tał otrzymane od nas ogłoszenie 
konkursowe. - Jeśli będzie taka 
możliwość to Reda wystartuje 
w tym roku? - Tak. Tymczasem 
Urząd Miasta w Redzie wydaje 
kolejne tysiące z własnego bu-
dżetu na zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom. W 2005 
roku miasto przekazało 250 ty-
sięcy zł dotacji na nowy komi-
sariat. W 2006 kolejne 30 tys. na 
jego wyposażenie. Reda inwe-
stuje w system monitoringu. Za-
warte umowy są na tyle korzyst-
ne, że za niektóre z kamer miasto 
nie musiało płacić. – To radykal-
nie poprawiło sytuację i jest sku-
teczne – mówi Krzysztof Krze-
miński. – W 2007 roku wydali-
śmy również 140 tys. zł na roz-
budowę oświetlenia ulicznego, 
co niewątpliwie ma przełożenie 
na bezpieczeństwo. Na początku 
tego roku przekazaliśmy policji 
komputer. 

BRAK CZASU 
NA BEZPIECZEŃSTWO?

Czemu Wejherowo nie wystar-
towało w konkursie? Na telefo-
nicznej centrali urzędu zostali-
śmy skierowani do sekretariatu 
Wojciecha Kozłowskiego, wice-
prezydenta Wejherowa. Dzwo-
niliśmy codziennie od środy, ale 
nie otrzymaliśmy żadnej odpo-
wiedzi - wiceprezydent nie miał 
czasu odpowiedzieć na nasze py-
tania. Do zamknięcia tego nume-
ru „Expressu” nie otrzymaliśmy 
też odpowiedzi na mejla przesła-
ne do urzędu. Zadajemy je więc 
publicznie: 
Jakie pieniądze wydaje miasto na 
zapewnienie mieszkańcom bez-
pieczeństwa? Z jakich progra-
mów korzysta Wejherowo? Czy 
pozyskuje środki z zewnątrz? I 
czemu miasto nie wzięło udziału 
w konkursie ogłoszonym przez 
Urząd Wojewódzki?  

EPILOG
- A jak wyglądają zgłoszenia w 
powiecie? – pyta burmistrz Ro-
manowska. 
- Nikt nie złożył oferty. 
- To jest też informacja, że ogło-
szenie nie dotarło - uważa bur-
mistrz. 
W konkursie dofi nansowanie 
otrzymało 6 projektów. Mini-
sterstwo przekazało wojewódz-
twu pomorskiemu łącznie ponad 
288 tysięcy zł. Ani złotówka z tej 
kwoty nie trafi ła do powiatu wej-
herowskiego, mimo że była taka 
możliwość. - W tej chwili moż-
na już składać nowe propozy-
cje - powiedział w poniedziałek 
„Expressowi” Roman Nowak z 
zespołu obsługi medialnej woje-
wody pomorskiego. - Na ich pod-
stawie wybierane są najpilniejsze 
potrzeby i określana jest przybli-
żona kwota, jaka będzie potrzeb-
na na realizację projektów. Infor-
macja pojawi się niebawem na 
naszej stronie internetowej. 

Są ludzie, dla których bezpieczeństwo jest najważniejsze.
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Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej dotyczące wydatków admi-
nistracyjnych i promocyjnych za 
lata 2005-2006 wzbudziło wiele 
emocji. Jednocześnie większość 
radnych głosowała za odrzuce-
niem uchwały o jej przyjęciu.
- Zależy mi na tym, żeby kontrola 
była rzetelna. Ta była wyjątkowo 
nierzetelna i do tego inspirowa-
na z zewnątrz. – Mówi Krzysz-
tof Hildebrandt prezydent miasta 
Wejherowa.
Komisja Rewizyjna kwestiono-
wała m.in. prawidłowość po-
stępowania na wyłonienie wy-
konawcy biuletynu „Nowiny”, 
przed którym stawia się niskie 
wymagania a daje duże możliwo-
ści.
- Redaktor Nowin jako prowa-
dzący działalność gospodarczą 
korzysta z komputera, telefonu, 
internetu, mebli Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie jak zwykły 
pracownik. W umowie i Specyfi -
kacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia  nie ma takich informacji, 
które dawałyby mu do tego pra-
wo. – Mówi Arkadiusz Szczy-

gieł, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.
Kolejny problem poruszony w ra-
porcie dotyczył sposobu umiesz-
czania ogłoszeń w gazetach lo-
kalnych. 
- Mamy do czynienia z nieuza-
sadnionym preferowaniem przy-
chylnej ugrupowaniu Wolę Wej-
herowo „Panoramy Powiatu”, na 
którą tylko w latach 2005-2006 
wydatkowano z jednostek mia-
sta 175 913 zł, gdzie w tym sa-
mym okresie kilkakrotnie więk-
szy „Dziennik Bałtycki” pozy-
skał ogłoszenia za jedynie 69 226 
zł. – Mówi Arkadiusz Szczygieł.
Komisja wnosiła o określenie ofi -
cjalnych, jasnych i klarownych 
zasad w zakresie zlecania ogło-
szeń, zakupu mebli powszech-
nie uznanych za luksusowe oraz 
użytkowania mienia urzędu mia-
sta. 
– Ja oczekuję od kontrolujących, 
mówienia o tym, co zrobiłem nie 
tak, co powinienem poprawić. 
Natomiast ta kontrola kompletnie 
tego charakteru nie miała. – Ko-
mentował Krzysztof Hildebrandt, 
Prezydent Miasta Wejherowa.

Wejherowo. Komisja Rewizyjna o urzędzie miasta

Twój urząd, twój zamek
O tej słusznej prawdzie na pewno jest przekonana osoba 
odpowiedzialna za zakup mebli dla skarbnika miasta Wej-
herowa, które kosztowały mieszkańców 69 tys. zł.

ŁUKASZ BIESZKE

Właśnie zarejestrowaliśmy na-
sze Stowarzyszenie w Krajowym 
Rejestrze Sądowym i niedługo 
zaczniemy zapisy na pierwszy 
semestr naszej Akademii – wyja-
śnia Roman Białas, prezes Aka-
demii.
Utrzymywać będziemy się z do-
browolnych datków oraz jednego 
procenta podatku, więc liczymy 
na wsparcie wszystkich sympa-
tyków naszej Akademii – dodaje 
Białas.
Nowa Akademia skupia w sobie 
studentów i wolontariuszy, któ-
rzy dotychczas współpracowali 
z Uniwersytetem III Wieku ko-
ordynowanym przez YMCĘ. Jak 

dowiedzieliśmy się, oferta na-
ukowa oraz skład nie zmieni się 
– wprost przeciwnie, poszerzy z 
korzyścią dla studentów Akade-
mii. Teraz zarówno wolontariu-
sze jak i studenci mogą spokojnie 
czekać na ogłoszenie zapisów na 
nową uczelnię.
Z pewnością będziemy mieli 
większość zajęć, jakie prowadzi-
liśmy w poprzednim uniwersyte-
cie z tymi samymi wykładowca-
mi i mam nadzieję – studentami. 
O wszystkim będziemy informo-
wać na bieżąco w mediach lokal-
nych oraz na tablicach ogłoszeń 
– mówią założyciele Akademii.

(ALBI)

Wejherowo. Powstała Akademia Złotego Wieku

Dla seniorów
Ciągłe kłopoty organizacyjne, brak pomocy ze strony gdyń-
skiego oddziału YMCA, który odpowiedzialny był za projekt 
„Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” spowodo-
wał, że wolontariusze oraz sympatycy postanowili założyć 
„Akademię Złotego Wieku” – która jako samodzielna orga-
nizacja będzie mogła działać dla dobra wszystkich miesz-
kańców miasta i powiatu.

TOMASZ MODZELEWSKI
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PRZYGOTOWANIE
do

MATURY
tel. 0 503 781 949tel. 0 503 781 949

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

* Zatrudnienie 3 m-ce
* 18 lat bez górnej granicy wieku

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

(m.in. dochód dla 2 osób 750 zł)
* Oprocentowanie od 9,9%
* Dział gosp. i rolnicy bez
jakichkolwiek zaświadczeń 
o dochodach i niezaleganiu

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

K R E D Y T Y

Kwiaciarnia 

AzaliaAzalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

tel. 504-86-34-87 
Najnowsze trendy mody w wiązan-

kach ślubnych na 2008 rok.
- Wiązanki ślubne zamówione 
w lutym i marcu - 20% rabatu!

7-miesięczne dziecko po prze-
szczepie szpiku kostnego 
czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, dodat-
kowo urodził się z chorobą genetycz-
ną SCID (Ciężkim Złożonym Niedo-
borem Odporności), jedyną szansą 
na uratowanie jego życia był prze-
szczep szpiku. Mateusz jest jeszcze 
w szpitalu. Po powrocie do domu, 
będzie musiał zażywać nierefundo-
wane leki oraz rozpocząć intensyw-
ną rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

z chorobą nowotworową” 
50-030 Wrocław, 
ul. Świdnicka 53 

21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 
PKO IV O/Wrocław 

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

-Zapraszamy-

Blachodachówka 
dachówka 

 sprzedaż, montaż, 

- tanio solidnie -
tel. 515 713 597

Rumia

Pierwszym państwem, które nie 
czekając na decyzję ONZ uzna-
ło niepodległość Kosowa były 
Stany Zjednoczone. Za nimi po-
szły prawie wszystkie kraje Unii 
Europejskiej. Jako pierwsza nie-
podległościowym aspiracjom 
Kosowa stanowcze „nie” powie-
działa Rosja. Za nią zrobiły to 
m.in. Chiny, Hiszpania, Grecja, 
Słowacja i Rumunia. 
O co tym państwom chodzi? Każ-
demu o coś innego. Niewątpliwie 
Rosja z dużą obawą patrzy jak na 
jej „podbrzuszu” rodzą się nowe, 
niezależne od niej państwa. Co 
gorsza, te państwa w ostenta-
cyjny wręcz sposób manifestują 
swoje sympatie do Stanów Zjed-
noczonych. Najpierw zrobiły 
to republiki azjatyckie, potem z 
uścisku Rosji wyzwoliła się Gru-
zja, a teraz padają ostatnie proro-
syjskie bastiony na strategicznie 
położonych Bałkanach. Usamo-
dzielnienie Kosowa nie jest tak-
że na rękę Chinom, które walczą 
o wpływy w świecie muzułmań-
skim i również nie są zadowo-
lone, że swój stan posiadania w 

tym regionie powiększają Stany 
Zjednoczone. Inne powody do 
nieuznania Kosowa mają te kra-
je, na terenie których od lat są 
silne tendencje separatystyczne. 
Nie będę się nad tym rozwodził, 
bo sądzę, że temat ten jest pań-
stwu doskonale znany. Myślę, że 
ważniejsza jest próba udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
z uznaniem niepodległości Ko-
sowa tak długo zwlekała Polska, 
skoro w zasadzie było to z góry 
przesądzone naszymi zobowią-
zaniami sojuszniczymi wobec 
UE i NATO.
Powód jest prosty. Szybkiemu 
uznaniu przez Polskę niepodle-
głości Kosowa sprzeciwiał się 
Prezydent L. Kaczyński. Premier 
spotkał się z nim, by wyjaśnić, 
czego dotyczą jego zastrzeżenia. 
Zrobił dobrze, bo racji Prezyden-
ta trzeba zawsze wysłuchać, cho-
ciażby po to, by zacząć wreszcie 
budować konsensus w obrębie 
polskiej polityki zagranicznej. 
Żadnego ofi cjalnego komunikatu 
po tym spotkaniu nie ogłoszono, 
ale z nieofi cjalnych informacji, 

które przeniknęły na zewnątrz 
wynika, że Prezydent obawia się, 
że Europie grozi ekspansja fun-
damentalizmu islamskiego. Zga-
dzam się, że fundamentalizmu 
islamskiego nie można lekce-
ważyć, a uznanie niepodległości 
Kosowa nie powinno być ode-
brane jako upokarzanie przyja-
znej nam Serbii, czy też odwra-
canie się Polski od Słowian bał-
kańskich. Jednak zwlekanie z tą 
decyzją, nie miało żadnego ra-
cjonalnego i moralnego uzasad-
nienia. Kto, jak nie Polacy, po-
winni w szczególny sposób sza-
nować prawo wolnych narodów 
do samostanowienia. Gdyby tak 
kunktatorsko do naszych dążeń 
niepodległościowych podszedł w 
1918 roku ówczesny prezydent 
Stanów Zjednoczonych Wilson, 
kto wie, czy Polska powstałaby 
wtedy z martwych.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

KOSOWO WOLNE!
Mimo iż było to od dawna przesądzone, po 
ogłoszeniu przez Parlament Kosowa nie-
podległości tej prowincji, w Serbii zawrza-
ło. Trudno się temu dziwić, bo państwo to 
utraciło znaczną część swojego terytorium 
i to akurat tę, na której znajdują się bardzo 
cenne dla Serbów i prawosławia zabytki 
kultury materialnej. To tak, jakby Polska 
utraciła Wielkopolskę z Gnieznem.

Pierwszą jest Aleksander Maj-
kowski, lekarz, pisarz i działacz 
kaszubski, który powszechnie 
uważany jest za największą po-
stać regionalizmu pomorskiego. 
Urodził się w 1876 r. w Koście-
rzynie, studiował w Niemczech, 
a potem pracował m.in. w Gdań-
sku, Kościerzynie i Sopocie. W 
1908 r. założył pismo „Gryf” i 
stał się znanym publicystą, orga-
nizatorem i twórcą kaszubskim. 
Lata I wojny św. przeżył w armii 
pruskiej, z którą przemierzył tere-
ny Rumunii i Francji. Po wojnie 
mieszkał w Grudziądzu i Kartu-
zach. Kontynuował pracę dzien-
nikarską i literacką, której owo-
cem jest sławna powieść Żëce i 
przigodë Remusa. Zmarł 70 lat 
temu, 10 lutego 1938 r. w Gdyni, 
w dniu święta tego miasta. Bieżą-
cy rok 2008 został ogłoszony Ro-
kiem Majkowskiego.
Na koniec lutego przypada też 
rocznica związana z naszym pa-
tronem, Aleksandrem Labudą,  
urodziny jego najsławniejszego 
bohatera, Guczowego Macka. Ten 
urodził się 29 lutego, ale nie poda-
wał roku. Metodą eliminacji uda-
ło się ustalić, że mógł to być tylko 
rok 1900. Mack ma więc już 108 
lat i jest starszy nawet od swego 
autora. W tym roku mija też 77 lat 
od jego ofi cjalnych narodzin, bo 
nastąpiły one w 1931 r. na łamach 
„Gryfa Kaszubskiego”, który był 
dodatkiem do „Gryfa” wydawa-
nego przez A. Majkowskiego. 

A dokładnie 75 lat mija właśnie 
od powstania pisma „Zrzesz Ka-
szëbskô”. Z tym tytułem Guczow 
Mack jest najbardziej kojarzony. 
Również w 1933 r. Labuda wydał 
pierwszy zbiór swych felietonów 
z cyklu „Guczow Mack gôdô”. 
Książka nazywała się Kąsk do 
smjéchu.
Obie sławne persony bardzo 
wiele łączyło. Labuda czytywał 
„Gryfa” wydawanego przez Maj-
kowskiego, a Majkowski pisywał 
do „Zrzeszy”, którą redagował 
Labuda. Młody „Aleks” spotkał 
się z Aleksandrem w Kartuzach 
w 1928 r., co ukształtowało jego 
drogę życiową na zawsze. A 10 
lat później na pogrzebie Majkow-
skiego Labuda przysiągł wierność 
kaszubskim ideałom, które Maj-
kowski symbolizował. Był jego 
największym uczniem, dorównał 
swemu nauczycielowi stając się 
największym działaczem kaszub-
skim XX wieku. Pamięć o nich 
obu ciągle jest żywa, ich dzie-
ła są nadal czytane, wydawane i 
komentowane. Przykładów na to 
jest wiele, chcemy do ich długiej 
listy dopisać naszą skromną uro-
czystość.
Odbędzie się ona właśnie 29 lute-
go br. o godz. 18.00. W programie 
referat prof. J. Sampa o Majkow-
skim i występ kabaretu Labud. 
Zapraszamy do BPGW Bolsze-
wo, ul. Leśna 35. 

Janina Borchmann, 
dyrektor BPGW Bolszewo

Bolszewo. BPGW zaprasza

Aleksander i „Aleks”
Po dłuższej przerwie Biblioteka Publiczna Gminy Wejhero-
wo otwiera swe podwoje i zaprasza na pierwszą imprezę. 
Będzie ona łączyć dwie rocznice, które w bieżącym miesią-
cu przypadają. W ten sposób uczcimy dwie wybitne postaci 
ruchu kaszubskiego, które również w życiu wiele łączyło.
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Możliwość zdobywania więk-
szych kwalifi kacji i rozwoju za-
wodowego blisko swojego miej-
sca zamieszkania jest bez wątpie-
nia dużym ułatwieniem. A przede 

wszystkim temu celowi ma słu-
żyć podpisane porozumienie 
między starostą wejherowskim a 
rektorem Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wejherowo. Szkolnictwo wyższe

Korzystne porozumienie
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, chce 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli z regionu. 

Poza tym porozumienie dotyczy 
szeroko rozumianej współpracy 

w zakresie wymiany 
informacji i doświad-
czeń oraz wspólnej re-
alizacji projektów, któ-
rych powodzenie leży 
w interesie obu jedno-
stek. Starosta już po 
podpisaniu porozumie-
nia ujawnił także cen-
ną dla powiatowego 
szkolnictwa nowinę.
- Podejmuję z panem 
rektorem starania, aby 
ta szkoła stała się szko-
łą państwową. – Mówi 
Józef Reszke. Gdyby 
projekt się udał, znacz-
nie wzrosło by znacze-
nie nie tylko miasta, ale 
całej okolicy. Nieste-

ty nie jest to sprawa prosta i wy-
maga rozmów na najwyższych 
szczeblach administracji rządo-
wej. Wszyscy trzymamy za nie 
kciuki.

(ŁB)

Podpisanie porozumienia między Samorządem Powiatu Wejherowskiego a Kaszub-
sko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie.

Jego postać po raz kolejny przy-
wołano w Luzinie podczas uro-
czystej mszy św. i spotkania 
rocznicowego. Po raz drugi przy-
była do wsi p. Maria Fieldorf, 
córka generała i strażniczka jego 
pamięci, która już w ubiegłym 
roku miała okazję spotkać się z 
uczniami luzińskiego gimnazjum 
zainteresowanymi historią naj-
nowszą, a nie jest ich tak mało.
Gen. Fieldorf urodził się w 1895 
w Krakowie. Karierę wojskową 
zaczął w armii austriackiej pod-
czas I wojny światowej. Potem 
walczył w Legionach oraz woj-
nie polsko-bolszewickiej. W cza-
sie II wojny światowej był jedną 
z głównych postaci podziemia, 
czyli ZWZ/AK. Po rozwiązaniu 

AK został naczelnym komen-
dantem konspiracyjnej organiza-
cji „NIE”, zwalczającej komuni-
styczne władze w kraju. Został 
aresztowany w 1950 r. i po 2 la-
tach skazany za rzekome likwi-
dowanie partyzantów radzieckich 
podczas wojny. Przesiedział pra-
wie rok w więzieniu i został po-
wieszony 24 lutego 1953 r., nie-
mal przed samą śmiercią Stalina.
Przez wiele lat nie można było 
ofi cjalnie czcić jego pamięci. Te-
raz gen. Fieldorf, ps. „Nil” jest 
jednym z najważniejszych bo-
haterów walki niepodległościo-
wej Polski. W 2006 r. został po-
śmiertnie odznaczony Orderem 
Orła Białego przez prez. Kaczyń-
skiego.                                 (SC) 

Luzino. Patriotyczna rocznica

Za Ojczyznę
W niedzielę minęło 55 lat od śmierci gen. Augusta 
Emila Fieldorfa, który został stracony w więzieniu w 
Warszawie po nieuczciwym procesie. 

Rozważania do kolejnych sta-
cji drogi krzyżowej przygotowa-
ła młodzież z Pucka. Rekolekcje 
wielkopostne dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie 
naszej archidiecezji odbywają 
się w jednakowym terminie, koń-
cząc się w Niedzielę Palmową- w 
tym roku 16 marca w kościele św. 
Jana w Gdańsku o godz. 14, ob-
chodami Święta Młodych. Stano-
wi ono znakomitą okazję do od-
krycia przez młodych chrześcijan 
bogactwa wspólnoty Kościoła. 
W tym roku po raz siódmy podej-
mowane jest w okresie Wielkiego 
Postu dzieło charytatywne służą-
ce wsparci młodzieży niepełno-
sprawnej, która znajduje się w 
trudnej sytuacji materialnej. Tym 

razem „Palmą dla Władka” mło-
dzi pragną wesprzeć ucznia klasy 
maturalnej Zespołu Szkół Mor-
skich w Nowym Porcie, Włady-
sława Hermana. W lipcu ubiegłe-
go roku uległ on wypadkowi dro-
gowemu, w wyniku którego stra-
cił zdolność poruszania rękami i 
nogami. Od tego czasu przeszedł 
on wiele operacji i potrzebuje 
specjalnego sprzętu rehabilitacyj-
nego. W czasie Święta Młodych 
w Gdańsku odbędzie się koncert 
charytatywny poprzedzony koro-
wodem z palmami, fl agami i bęb-
nami na ulicy Długiej. Zakończe-
nie uroczystości zaplanowano w 
Bazylice Mariackiej o godz. 1545 
z możliwością wręczenia „Palmy 
dla Władka” na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego.

MŁODZIEŻ 
NA WEJHEROWSKIEJ KALWARII
W ubiegłą sobotę, zwyczajem lat poprzednich młodzież 
współpracująca z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Ar-
chidiecezji Gdańskiej wraz z ks. Abp Tadeuszem Gocłow-
skim i Diecezjalnym Asystentem Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży ks. Piotrem Grubbą, uczestniczyła w modli-
tewno – pasyjnych rozważaniach wielkopostnych na wzgó-
rzach wejherowskiej kalwarii.

Abp Tadeusz Gocłowski z młodzieżą na wejherowskiej kalwarii.

 FRANCISZEK SYCHOWSKI FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Wejherowo. Droga krzyżowa
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A.G. - Co jest największym atu-
tem nauki w szkołach salezjań-
skich?
M.W.- Można by wyliczać wie-
le sukcesów naszych nauczycie-
li i uczniów z poszczególnych 
przedmiotów, jednak najważniej-
szy jest z pewnością system wy-
chowawczy ks. Bosko. Oparty na 
niezmiennych fundamentach Ko-
ścioła oraz wzbogacony o pewne 
przemyślenia pedagogiczne sa-
mego ks. Bosko - księcia wycho-
wawców – jak nazwał go Jan Pa-
weł II. System ten opiera się na 
trzech fi larach: rozumie, religii 
i sercu. W jego centrum zawsze 
znajduje się wychowanek. Dlate-
go też młodzież z zasady dobrze 
czuje się w naszych szkołach. 
Jest tu zauważona, szanowana, 
a przede wszystkim akceptowa-

na taką jaka jest. Staje się part-
nerem w dialogu - wychowawcy 
i wychowanka. Nie da się ukryć, 
iż cały czas pracujemy nad tym, 
aby być wiernymi założeniom ks. 
Bosko. Czy nam się to w pełni 
udaje? To już pytanie do naszych 
uczniów, ich rodziców
A.G. -  Jak motywujecie swoich 
uczniów do pracy, zdobywania 
wiedzy?
M.W. - W naszym podejściu do 
uczniów jest ważne również i to, 
że żaden z nich nie jest nam obo-
jętny. Pracujemy na zajęciach ze 
wszystkimi, tzn. z tymi, którzy 
bardziej lub też mniej potrzebu-
ją naszej bezpośredniej pomo-
cy w swoim zmaganiu z wiedzą. 
Mamy bardzo szeroką ofertę za-
jęć pozalekcyjnych, by młodzież 
mogła się w pełni rozwijać się za-

równo intelektualnie, jak fi zycz-
nie podczas zajęć sportowych. 
Jeżeli chodzi o pragram naucza-
nia to staramy się realizować go 
tak, by uczniowie zdobywali wie-
dzę na zajęciach,  a w domu tyl-
ko ją ewentualnie w miarę po-
trzeb utrwalali. Naszym zwycza-
jem jest również poranne „słów-
ko” do młodzieży. Informować 
wszystkich o przeżywanych w 
szkole wydarzeniach, sukcesach 
uczniów i nauczycieli. Uświada-
miamy w ten sposób, że wszyscy 
wspólnie na te sukcesy pracuje-
my. To chyba najlepsza motywa-
cja dla młodych ludzi.
A.G. - Jak weryfi kujecie zdoby-
tą przez uczniów szkół salezjań-
skich wiedzę? Nie myślę tu o 
sprawdzianach, egzaminach itp. 
Chodzi mi bardziej o to, jak ta 

26 stycznia 1996 roku metropoli-
ta gdański abp. Tadeusz Gocłow-
ski nadał Salezjańskimu Liceum 
Ogólnokształcącemu imię Św. 
Jana Bosko i poświęcił szkolny 
sztandar z wyhaftowaną dewizą 
życiową księcia wychowawców 
- „Daj mi duszę, resztę zabierz”, 
która miała odtąd przyświecać 
pedagogom i uczniom. W 2001 r. 
powołano w Rumi także gimna-
zjum i z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora – ks. Stefana Makurac-
kiego rozpoczęto budowę nowe-
go gmachu szkolnego. Obecnie 
w Salezjańskich Szkołach Ogól-
nokształcących w Rumi uczy się 

ok. 250 gimnazjalistów i 125 
licealistów. (Maksymalna ilość 
uczniów w klasach to 24.) Grono 
pedagogiczne to odpowiednio 27 
i 36 nauczycieli. Do dyspozycji 
uczniów są doskonale wyposa-
żone gabinety i profesjonalne 
pracownie chemiczna, fi zyczna, 
biologiczna, a także multime-
dialna oraz informatyczna z 30 
stanowiskami komputerowymi 
połączonymi z internetem. Jest 
też biblioteka z 5 tys. wolume-
nów. Uczniowie mają możliwość 
udziału w dodatkowych zaję-
ciach sportowych, również na 
pływalni.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez 
Towarzystwo Salezjańskie im. św. Jana Bosko istnieje od 1 
września 1992 r. Realizuje ministerialny program nauczania 
oraz program wychowawczy oparty na myśli św. Jana 
Bosko: rozum, religia i miłość. 

Z księdzem Markiem Wosiem – dyrektorem Zespołu Szkół Salzjańskich im. Św. Jan 
Bosko w Rumi rozmawia Andrzej Gojke.

Rumia. Salezjańskie Szkoły Ogólnokształcące

Jutro dzień otwarty

Rozmowa Expresu

Motywacja pozytywna

wiedza i salezjańskie wychowa-
nie przygotowuje ich do dalsze-
go życia?
M.W. - Było by to błędne wy-
ciągnięcie wniosków, że ucznio-
wie w naszych szkołach tylko się 
uczą. Mówiłem już o tym wcze-
śniej. Całą wiedzę najlepiej we-
ryfi kuje się poza szkołą, w bez-
pośrednim zetknięciu z rzeczy-
wistością. Chciałbym podkreślić, 

iż wychowawcy i nauczyciele z 
chęcią podejmują się trudu or-
ganizacji wielu wycieczek, obo-
zów i wyjść do ośrodków kultu-
ry w trakcie roku szkolnego, jak 
również podczas ferii zimowych 
i wakacji. Myślę, że jest to naj-
lepszy sprawdzian tego wszyst-
kiego, co młodzież zdobyła w 
szkole. 
Dziękuję za rozmowę

REKLAMA
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W szkole działa wolontariat pro-
wadzony przez p. Hannę Woź-
niak. Szkolne Koło Caritas przy 
SLO zostało założone w grudniu 
2004 r. i aktualnie zrzesza ponad 
40 uczniów z liceum i gimna-
zjum salezjańskiego. Członkowie 
SKC uczestniczą w akcjach pro-
ponowanych przez Caritas, jak 
również wychodzą z własnymi 
inicjatywami na terenie szkoły i 
środowiska lokalnego.  Spośród 
licznych przeprowadzonych akcji 
należy wymienić m.in.: „ Szkol-

Zajęcia w pracowni informatycznej wyposażonej zw 30. stanowiskami komputerowymi połączonymi z internetem.

ne ołówki Caritas”, „Znicz”, 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom”, „Światowy Dzień Chore-
go”, „Pola Nadziei”.
Aby zapewnić uczniom i nauczy-
cielom odpowiednie warunki 
pracy każdego roku szkoła wy-
posażana jest sukcesywnie w ko-
lejne pomoce dydaktyczne oraz 
meble. Wymieniono wszystkie 
okna. Dla bezpieczeństwa zain-
stalowany został system monito-
ringu składający się z kilkunastu 
kamer.   

W sobotę 1 marca w godz. 9.00 
do 13.30 dyrekcja, grono pedago-
giczne oraz uczniowie zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych 
nauką w szkołach salezjańskich 
na „Dzień otwarty”, podczas 
którego będzie można uzyskać 
szczegółowe informacje nt. re-
krutacji i nauki, jak również 
zwiedzić szkolne gabinety i pra-
cownie. Adres: Rumia, ul. Świę-
tojańska 1, wejście również od 
ul. Dąbrowskiego 26.

(ANGO)
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- Cel jaki postawiliśmy sobie z 
zarządem jest awans do III ligi – 
powiedział Wojciech Wasiek. Po-
móc w realizacji tego celu mają 
wzmocnienia.
 15/16 marca piłkarze wszystkich 
drużyn IV-ligowych wybiegną na 
boiska. Kadra Gryfa Orlex Wej-
herowo nieco się zmieniła od tej 
z rundy jesiennej. Z Wejherowa 
odeszli: Sławomir Walczewski - 
GTS Kolbudy i Michał Wierzcho-
łowski - Bałtyk Gdynia. Do Gry-
fa dołączyli: Łukasz Król - Bałtyk 
Gdynia, Jakub Przybylski - Bałtyk 
Gdynia, Piotr Tusk - Orkan Ru-
mia, Jakub Banaszak - Arka Gdy-
nia. Bartosz Gałek - Jantar Sopot, 
Tomasz Binek - powrót po kontu-
zji, Michał Michalak i Łukasz Wi-
con - z drużyny juniorów. 
- Nie składamy broni w walce o 
miejsce w nowej III lidze, myślę 
że te wzmocnienia pomogą nam 
osiągnąć  ten cel- mówi Rafał 
Szlas prezes Gryfa Orlex Wejhe-
rowo.
To nie koniec zmian jakie miały 
miejsce w tym miesiącu,22 lute-
go br. odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze wejherowskiego 
Klubu, na którym odczytano bi-
lans oraz rachunek zysku i strat za 

2007 rok.  Najważniejszym jed-
nak punktem piątkowego zebrania 
było podjęcie uchwały zatwier-
dzającej umowę z fi rmą „Orlex”, 
na korzystanie z obiektów sporto-
wych i socjalno - biurowych przez 
nasz Klub po sprzedaży majątku 
klubu przy Wzgórzu Wolności 1. 
Uchwała ta została jednogłośnie 
przyjęta. Jest to historyczny mo-
ment dla naszego klubu, gdyż w 
tym momencie sprzedaliśmy cały 
majątek Klubu fi rmie Orlex - mó-
wił po głosowaniu nad pojęciem 
uchwały przewodniczący zebra-
nia - Jacek Przybylski. 
Zarząd Klubu jest bardzo zado-
wolony z faktu, że prawie roczna 
współpraca z największą wejhe-
rowską fi rmą została zakończo-
na sukcesem. Jest to przełomowy 
moment w historii klubu. Teraz 
zaniedbany obiekt przy Wzgórzu 
Wolności zacznie nabierać ru-
mieńców. Plany są wielkie, trzeba 
je powoli razem z fi rma Orlex re-
alizować. Boisko ze sztuczną mu-
rawą powstanie już w tym roku, o 
następnych inwestycjach na bie-
żąco będziemy Państwa informo-
wać - mówił po zebraniu prezes 
Gryfa Rafał Szlas. 

(PP)

Piłka nożna. Gryf Orlex Wejherowo

Zmiany w klubie
Do rozpoczęcia rundy wiosennej w IV lidze został już niecały 
miesiąc. W drużynie Gryfa ORLEX Wejherowo zaszły duże 
zmiany. Rozpoczęło się od zmiany na stanowisku trenera, 
Wojciech Wasiek zastąpił Tomasza Untona.

W pierwszym meczu kolejki JR 
POGÓRZE podejmował ZE-
NIT ŁĘCZYCE. Przed meczem 
nie było wyraźnego faworyta, 
wszystko wyjaśniło się po ostat-
nim gwizdku sędziego. Do koń-
ca pierwszej połowy wynik tego 
spotkania wynosił 4:3 i był spra-
wą otwartą. Po przerwie zaś dru-
żyna JR silnie wierząc w swoją 
trzecia wygraną pokazała praw-
dziwy charakter i nie pozwoliła 
ZENITOWI na zbyt wiele. Tak 
więc po meczu walki i zaciętości 
Zespół z POGÓRZA świętował 
trzecie zwycięstwo w lidze, tym 
samym zrównując się punktami 
z EKO-PROD SZEMUD ( pau-
za w tej kolejce) zostali nowym 
liderem grupy „B”. 
W kolejnym spotkaniu pauzujący 
w poprzednich dwóch kolejkach 
POWER PLUS podejmował pią-
tą drużynę grupy „A” GLADIA-
TORÓW. Przed meczem faworyt 
był tylko jeden. Widać, że PO-
WER jest pewny swoich umie-
jętności. Drużyna gra ambitnie i 
silnie dąży do wygrania swojej 
grupy. Najskuteczniejszym za-
wodnikiem drużyny gości okazał 
się Krzysztof Sobociński zdoby-
wając jedyne dwa gole dla swo-
jej drużyny..
Trzecim pojedynkiem było spo-
tkanie SOŁECKIEJ i WIKĘDU 
KĘBŁOWO. Goście, aby wydo-

stać się z miejsca spadkowego 
nad wyraz potrzebowali wygra-
nej. SOŁECKA zaczęła te roz-
grywki dość udanie. Dwie wy-
grane pozwoliły im wierzyć w 
sukces. Niestety coś dzieje się 
nie zgodnie z planami SOŁEC-
KIEJ ekipy. Przegrywają drugi 
mecz z rzędu, tym razem z nie-
docenianym WIKĘDEM Kębło-
wo. Na początku tego spotkania 
w grze gospodarzy wkradło się 
zbyt wiele chaosu. Niedokład-
ność podań i rozwijania skład-
nych akcji zakończyło się utratą 
bramki. Goście z Kębłowa po-
kazali natomiast siłę walki oraz 
ogromną motywację która prze-
łożyła się na pierwszy w tym se-
zonie sukces. Tym samym awan-
sowali na przedostatnie miej-
sce w tabeli uciekając z miejsca 
spadkowego. 
W czwartym spotkaniu kolejki 
drużyna z niezwykłą siłą charak-
teru i charyzmą starała się zdo-
być kolejne punkty, tym razem z 
LEŚNIKAMI. Mecz pomiędzy 
czwartym, a ostatnim miejscem 
w tabeli zapowiadał się dość cie-
kawie. Już od pierwszego gwizd-
ka sędziego zawodnicy O.S.P 
przystąpili do ataków. Mecz z po-
czątku był dość wyrównany. Wo-
rek z bramkami otworzył w 14 
min. Andrzej Gruba. Do przerwy 
wynik spotkania 4:0.O.S.P stara-

ło się aby zdobyć jak najwięcej 
goli. Po przegranej w ostatniej 
kolejce odnieśli drugie w tym se-
zonie zwycięstwo nie pozwalając 
LEŚNIKOM na zbyt wiele. Jako 
jedyni na listę strzelców gości w 
pisali się Sławomir Krzymowski 
oraz Mirosław Lech. 
Na koniec IV kolejki UG zmie-
rzył się z SKS STRZEPCZ. W 
tym meczu nie było wyraźnego 
faworyta. Obydwie drużyny mu-
siały strzelać gole. I to jak naj-
więcej! Każda z drużyn miała 
coś do udowodnienia swoim ki-
bicom, bezwzględnie potrzebo-
wała wygranej, ponieważ sytu-
acja w tabeli stawała się co raz 
bardziej nieciekawa. Od począt-
ku spotkania zaatakowali goście. 
Liczne akcje oraz duża ilość po-
dań zaowocowały zdobyciem 
gola przez Dawida Piernickiego. 
Do przerwy było zaledwie 1:2. 
A więc wszystko mogło się jesz-
cze wydarzyć. Goście za nic nie 
chcieli dać sobie wydrzeć zwy-
cięstwa, co przełożyło się na co 
raz to liczniejsze ataki a w rezul-
tacie wynik końcowy to 3:6 dla 
SKS. Goście obronili piątą loka-
tę, a UG po dobrym spotkaniu 
poniósł trzecią porażkę z rzędu a 
ich sytuacja w tabeli staje się bar-
dzo nieciekawa.

Oprac. (ALBI)

Piłka nożna. IV kolejka Ligi Halowej w Luzinie

Nie brakowało walki
Odbyła się IV kolejka zmagań o mistrzostwo pierwszej edycji ligi halowej. Śmiało 
można powiedzieć, że nie brakowało, walki, determinacji i zaangażowania. Na tym 
głównie polega cała zabawa. 

WKS Gryf Wejherowo organi-
zuje nabór chłopców do sekcji 
piłki nożnej. Teraz mają oka-
zję zagrać i pokazać się od naj-
lepszej strony chłopaki z rocz-
nika 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000. Naprawdę warto spróbo-
wać – Stanisław Sachaliński, 
który prowadzi treningi odno-
si co rusz sukcesy ze swoimi 
podopiecznymi – potwierdza-
ją to ostatnie sukcesy. Chcesz 
wiedzieć więcej – zadzwoń 
600244072.

(ALBI)

Piłka nożna. Nabór do sekcji 
WKS Gryf

Przyjdź, 
spróbuj i graj 
z mistrzami
Czy Twoje dziecko 
chciałoby uczestniczyć 
w profesjonalnych tre-
ningach? Czy marzy o 
karierze piłkarza, ale 
nie miało jeszcze szan-
sy porównać swoich 
wyobrażeń  z rzeczywi-
stością? Najlepsze zespoły reprezen-

tować będą Redę na  Mistrzo-
stwach powiatu w tej dyscy-
plinie 13.03.2008 w Sp nr 9 
w Rumi - chłopcy i 14.03 w 
tej samej szkole dziewczęta.
- Zarówno w kategorii dziew-
cząt, jak i chłopców wszystkie 
mecze zakończyły  się dogryw-
kami w tie-breaku, tak wiec po-
ziom zawodów był bardzo  wy-
równany. Emocji nie brakowało- 
dziewczęta dopingowały chłop-
ców, a  chłopcy swoje koleżanki. 
Przy decydujących o zwycięstwie 
piłkach, cała  sala wypełniała się 

okrzykami i dopingiem mobilizu-
jącym drużyny do jeszcze lepszej 
gry – relacjonuje Konrad War-
gin, menadżer sportu MOKSiR.
Ostatecznie w fi nale kategorii 
dziewcząt SP nr 4 po dramatycz-
nym pojedynku pokonała 2:1 w 
setach swoje rywalki ze SP nr 2.
W kategorii chłopców pierwsze 
miejsce zajęła SP nr 2 przed SP 
nr 4.  Trzecie miejsce przypadło 
SP nr 3, których zawodnicy gra-
li również  bardzo ambitnie, ma-
jąc jedynie nieco mniej szczęścia 
niż rywale.

(TA)

Siatkówka. Mistrzostwa Redy

Mecze kończył tie-break
21lutego Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Redzie był  organizatorem Mistrzostw Redy Szkół 
Podstawowych Dziewcząt i Chłopców w  Mini-Siatkówce. 

Konrad Wargin, menadżer sportu MOKSiR-u w Redzie, gratuluje zwycięzcom.

Do rozgrywek przystąpiły 
dziewczęta z Gim nr 1 (opie-
kunka grupy: Beata  Ka-
sprzak) oraz Gim nr 2 (opie-
kunka grupy: Karolina Hajdel).
- Po krótkiej przedturniejowej 
odprawie, mocno zmobilizowane 
dziewczęta  rozpoczęły emocjo-
nujący mecz. Walki i ambicji ze 
strony obu drużyn nie brakowało, 
jednak zdecydowanie  skutecz-
niejsze pod koszem okazały się 
zawodniczki z Gim nr 2 i to one 

wygrały stosunkiem punktów 
22:5 – relacjonuje Konrad War-
gin, menadżer sportu MOKSiR.
Na zakończenie zawodów 
Kierownik MOKSiR Kon-
rad Wargin wręczył wszystkim 
uczestniczkom pamiątkowe me-
dale ufundowane przez MOK-
SiR, życząc  zwyciężczyniom 
powodzenia na Finale Powiato-
wym, który odbędzie się 4 marca 
na Hali MOSiR w Rumi.

(ALBI)

Koszykówka. Mecz o Mistrzostwo Redy

Dziewczyny z redzkiej 
dwójki tryumfują
25 lutego na Hali Zs nr 1 w Redzie Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu  i Rekreacji w Redzie był organizatorem meczu 
eliminacyjnego do Finału  Powiatowego w koszykówce 
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Mecz ten był  również 
ofi cjalnym fi nałem o Mistrzostwo Redy.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- Szukam pomieszczenia do 
wynajęcia na biuro ok 30 m2 na 
terenie Wejherowa. 
Tel. 601 418 030
- Sprzedam mieszkanie, Rumia  
centrum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie 
piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, winda, księga wieczy-
sta. Tel. 0504 619 090.
- Wynajmę lokal 30 m2 na zakład 
fryzjerski, 
tel. 058 672 45 21
- Wynajmę lokal 53 m2 na biuro i 
gabinet tel. 058 672 45 21
- Wynajmę działkę o pow. 800m2 
w Luzinie, przy dworcu PKP, 
niezagospodarowana, na min. 10 
lat, tel. 058 678 04 17
- Sprzedam garaż blaszak, nowy 
w zabudowie szeregowej garaży, 
przy ul. Zachodniej (Wejherowo), 
tel. 693826410
- Dom z bala 100 m2 , Działka 
800 m2  Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- Poszukuję dwupokojowego 
mieszkania z kuchnią i łazienką, 
pilne! Tel. 608 623 654
- Sprzedam mieszkanie w 
Sierakowicach, 3 pokoje, spół-
dzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- Lokal do wynajęcia Wejhero-
wo, ul.12-go Marca:45m, media, 
parking, ochrona. Wiadomość: 
tel.607-625-237.
- Wynajmę lokal 45 m2 , Wej-
herowo, ul. 12 Marca, na każdą 
działalność (zapwnione media, 
parking i ochrona) 
tel. 607 625 237
- Kupię mieszkanie dwupoko-
jowe lub kawalerkę, tel. 502 549 
251

- Wdowiec po 50-tce, pozna pa-
nią w podobnym wieku z okolic 
Trójmiasta 0514 282 102

- Sprzedam Suzuki Swift 1,3, 
1997 r., sedan czerwony, 1 wła-
ściciel, komplet kół zimowych 66 
000 km, 6 000 zł
tel. 662072898, 058 3511468
- Sprzedam! Chrysler  Voyager  
2,5 TD - SUPER OKAZJA!!!
Granatowy , welurowa tapicerka. 
Tempomat, klimatyzacja,elek-
tryczne szyby, lusterka, radio 
cd, Rok prod.  1997, Przebieg 
170 tys. Zużycie paliwa  8 - 10 
l/100 km. Możliwość wystawie-
nia f-vat. Cena  16 tys. Pln  - do 

negocjacji TEL : 604 541 803
- Sprzedam mercedesa 124,
2,5 D, przebieg 355 000, 5,8 tys. 
zł., tel. 888 533 447, 
rok prod. 1987

- Sprzedam suknię ślubną na 
szczupłą i niską osobę. Tel. 500 
716 964, 058 778 16 19
- Profesjonalne wykonywanie 
stron WWW.  Indywidualne 
podejście i konsultacja. 
Tel. 517 400 711.
- Sprzedam piec olejowy 
„wolf” pełen automat, palnik 
typu  „giersz” + 2 zbiorniki plasti-
kowe 1500l. Tel.0-604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, 
biały-atłasowy, ładnie zrobiony, 
nowy w cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- Przyjmę stara lodówkę na 
chodzie i kanapę w dobrym 
stanie, tel. 0501 834 279
- Sprzedam fotelik samocho-
dowy niemowlęcy 0-13 kg, 
model zeszłoroczny,wkładka dla 
noworodków,funkcja bujaczka z 
blokadą,pokrowiec na nóżki,
składana, gruba budka.
Tel. 694 092 928
- Szukam tapicera (praca do-
rywcza) renowacja tapczanu. Tel. 
0502351988
- Szukam pracy dorywczej, do-
świadczenie w pracy na budowie 
oraz w kuchni, może być pomoc 
domowa, tel. 518 819 818
- Sprzedam tanio piecyk gazo-
wy na wodę (Junkers) tel. 692 
604 169
- Sprzedam harmonię guzików-
kę, małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- Niedrogo kupię barakowóz 
lub jakąś altankę na działkę. tel. 
510 118 170
- Sprzedam: suszarka do bieli-
zny-bębnowa PRIVILEG T3018, 
electronik, pełen
program 20-60 minut, 5kg. 
tel.604-672-760
- Sprzedam suknię ślubną, bia-
ła rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena 
do negocjacji. tel. 504 905 805
- Sprzedam biurko kompute-
rowe dł 130 cm i szafkę z dwo-
ma pólkami dł. 60 cm w kolorze 
ciemna wiśnia. Stan bardzo do-
bry. Cena 150 zł.
tel. 0-691-679-904
- Szukam opiekunki do 2,5 let-
niego chłopca, 4 razy w tygodniu 
w Redzie na ulicy Norwida, zain-
teresowane osoby proszę o kon-
takt tel. 608 617 260

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE
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05:15        Wszystko jest muzyką
05:55         Był taki dzień
06:00         Kawa czy herbata? 
08:00         Wiadomości
08:10         Pogoda
08:15         Kwadrans po ósmej
08:35         Fifi  - Fifi  tropicielka
08:55         Świnka Peppa
09:25         Tam i z powrotem, serial 
09:55         Sąsiedzi - Pozory mylą
10:20         Faceci do wzięcia
10:50         TELEZAKUPY
11:10         Moda na sukces
12:00         Wiadomości
12:10         Agrobiznes
12:20         Wielkie sprzątanie
12:40         Plebania - odc. 1028
13:05         Klan - odc. 1417
13:35         Jaka to melodia?
14:00         Kandydat - odc. 8
14:30         Kobieta zaradna
15:00         Wiadomości
15:10         Bracia i siostry - odc. 7 
16:05         Moda na sukces
17:00         Teleexpress 
17:20         Celownik; magazyn
17:35         Klan - odc. 1422 
18:00         Jaka to melodia? 
18:30         Plebania - odc. 1033
18:55         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości
19:55         Sport 
20:05         Pogoda 
20:20         Determinator - odc. 9/13
21:15         Jak rozpętałem II wojnę
22:45         Glina - odc. 5/12
23:45         Glina - odc. 6/12
00:50         Bez pardonu III 
03:10         Był taki dzień - 29 lutego 

05:35     Statek miłości
07:30     Dwójka Dzieciom 
 - animowany 
08:05     M jak miłość 
 - odc. 126
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Święta wojna
11:45     Nasza mała arka, 
 serial obyczajowy 
13:20     Wojciech Cejrowski 
13:50     Duże dzieci - (66) 
14:45     Gwiazdy tańczą na lodzie 
15:45     Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia
16:15     Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia
16:50     Czterdziestolatek 
 - odc. 10/21
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:55     Pogoda 
19:05     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     L jak Laskowik, T jak TEY
21:00     20 lat... i ani dnia dłużej; 
 fi lm fabularny 
22:35     Policjanci z Pitbulla - odc. 6; 
 felieton
22:40     Panorama 
22:55     EUROexpress; 
 - magazyn 
23:05     Dziecko innej kobiety; 
 fi lm obyczajowy
00:45     To wszawe nagie życie; 
 fi lm fabularny
02:25     Ryzykanci - s. 6 odc. 11/15, 
 reality show 
03:15     Europa da się lubić 
 - Ludzie Europy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 06.00     Instynkt tropiciela - Olsztyn

06.25     Gram.Tv
06.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.55     TV Market
08.30    Twoja wróżba – program interaktywny
09.30     Zbuntowani (odc. 90)
11.00     mała Czarna
12.00     Gram.Tv
12.30     Happy Hour 
13.30     Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
14.30     Big Brother 4.1 - Finał cz. 1
15.10     Big Brother 4.1 - Finał cz. 2
15.50     Big Brother 4.1 - Finał cz. 3
16.30     Zbuntowani (odc.91) 
17.30     Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny program 
18.30     Miłość z o.o. (odc. 13) serial   
 komediowy USA, 2005 r.; twórca  
 serialu: Andrew Secunda; reż.  
 Henry Chan, Katy Garretson;  
 wyst.: Busy Philipps
20.00     Włatcy móch (odc. 34) - serial  
 animowany dla dorosłych;  
 scen. i reż. Bartek Kędzierski;  
 obsada: Czesio – Bartek  
 Kędzierski; Konieczko – Beata  
 Rakowska; Maślana – Adam  
 Cywka
21.00      24 godziny (odc.19)
22.00     24 godziny (odc. 20) serial,   
 USA, 2002 reż.: Jon Cassar  
 wyst.: Kiefer Sutherland(Jack  
 Bauer), Sarah Wynter(Kate  
 Warner)
23.00     Playboy - „Erotyczne pokusy”, fi lm  
 fabularny, USA
00.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.20     Muzyczne listy 

05:00       Music Spot, odc.23
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.94
06:45       Adam i Ewa, odc.95
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.66
10:30       Beverly Hills 90210, odc.19
11:30       Samo życie, odc.1051
12:00       Łabędziem być… , odc.18
13:00       Tylko miłość, odc.25
14:00       Pierwsza miłość, odc.657
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Daleko od noszy, odc.14 Dr  
 Zuzanna dostaje kontrakt za 
 granicą, więc z tej okazji  
 Ordynator i dr Kidler   
 wyprawiają pożegnalny bankiet.    
15:50       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1039
16:50       Beverly Hills 90210, odc.20
18:00       Pierwsza miłość, odc.658
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1052
20:00       Dzieciak w. Bruce Willis, Chi  
 McBride, Jean Smart, Lily  
 Tomlin, Spencer Breslin, Emily 
 Mortimer Disneyowski   
 „Dzieciak” to ciepła, pełna 
 humoru i chwytająca za serce 
 komedia, w której główną rolę  
 zagrał Bruce Willis. 
21:55       Studio Lotto
22:15       Blackjackr, John Woo; w. Dolph  
 Lundgren
00:25       Reanimator, USA, 1985    

05:00    Uwaga! 
05:20    Telesklep
06:20    Hej-nał show
08:00    Na Wspólnej
 - serial
08:30    Dzień dobry TVN 
11:00    Clever - widzisz i wiesz 
12:00    Fabryka Gry
13:00    Telesklep
13:30    W-11 Wydział Śledczy
 - serial 
14:15    Uwaga, faceci! 
 - serial obyczajowy (13/22)
15:15    Marina - telenowela (124/169),  
 Meksyk, 2006
16:15    Rozmowy w toku
17:25    Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25    Detektywi
 - serial
19:00    Fakty 
19:30    Sport
19:40    Pogoda
19:50    Uwaga!
20:00    Matrix Rewolucje - fi lm S-F
 Maszyny są coraz bliżej Zionu.  
 Za 20 godzin przebiją się do  
 hangaru i rozpoczną oblężenie  
 miasta. Neo wierzy, że jest w  
 stanie zakończyć wojnę, ale w 
 tym celu musi udać się do 
 znajdującego się na   
 powierzchni miasta maszyn. W  
 wyprawie towarzyszy mu  
 Trinity.
 Morfeusz, Niobe, Link i załoga  
 ‘Młota’ postanawiają wrócić do 
 Zionu i pomóc obrońcom. 
22:45    Nowa tożsamość 
 - fi lm sensacyjny, USA, 2003

Tydzień  z  TV

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Polsat
4 marca

godz. 20.00

W mieście, które nigdy nie zasypia, nigdy nie 
odpoczywa, i w którym żyje ponad 8 milionów 
ludzi wszystkich ras, narodowości i religii – w 
Nowym Jorku dochodzi do wielu przestępstw 
tak tajemniczych, nieprawdopodobnych i 

intrygujących, że do rozwiązania tych zagadek potrzebni są 
najwyższej klasy profesjonaliści w policji. Parę głównych 
bohaterów tego serialu również grają prawdziwe gwiazdy kina 
i telewizji: Gary Sinise - nominowany do Oscara, zdobywca 
Złotego Globu oraz Emmy (m.in. za role w fi lmach: „Forrest 
Gump”, „Truman”) oraz nominowana do nagrody Emmy, 
Melina Kanakaredes (znana z serialu – „Powrót do Providence”). 
Detektywi: Mack „Mac” Taylor (Gary Sinise) i Stella Bonasera 
(Melina Kanakaredes), których doświadczenie i poświecenie 
w pracy są godne podziwu, zawsze też mogą liczyć na pomoc 
kompetentnego zespołu ekspertów. Nowojorskie laboratorium 
kryminalistyczne dysponuje najnowocześniejszym sprzętem 
i do analizy dowodów wykorzystuje najnowsze zdobycze 
techniki. Wszystkich śledczych łączy ten sam szlachetny cel i 
upór w poszukiwaniu prawdy. Obserwując ich podczas śledztwa 
nad kolejną zbrodnią poznamy inne, nieznane, mroczne oblicze 
nowojorskiej metropolii. Ludzie mogą kłamać, dowody nigdy... 
Pierwsza wstrząsająca zagadka. Detektyw Mac Taylor odkrywa 
ciało kobiety zaginionej w Brooklyn Heights. Gdy wkrótce 
wśród śmieci odnajdują drugie zwłoki podobnie okaleczone, 
staje się jasne, że w Nowym Jorku grasuje seryjny morderca, 
który przed uśmierceniem więzi swoje ofi ary...  

CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku, odc.1
CSI: NY; USA / Kanada, 2004; r. Deran Sarafi an 
Dramat kryminalny.

Po Miami czas na Nowy Jork
„CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku” nawiązują 
do niezwykle popularnych „CSI: Kryminalnych 
zagadek Miami”, powstały na kanwie „Kryminalnych 
zagadek Las Vegas”.

Maszyny są 
coraz bliżej 
Zionu. Za 20 
godzin przebiją 
się do hangaru i 

rozpoczną oblężenie miasta. Neo 
wierzy, że jest w stanie zakoń-
czyć wojnę, ale w tym celu musi 
udać się do znajdującego się na 
powierzchni miasta maszyn. W 
wyprawie towarzyszy mu Trini-
ty.
Morfeusz, Niobe, Link i załoga 
'Młota' postanawiają wrócić do 
Zionu i pomóc obrońcom. Droga 
jednak nie będzie łatwa, bowiem 
maszyny opanowały wszystkie 
główne kanały.
Wojna pomiędzy ludźmi i ma-
szynami zakończy się tej nocy. 
Nie wiadomo tylko, kto wyjdzie 
z niej zwycięsko.
reżyseria: Lana Wachowski, Andy 
Wachowski, scenariusz: Lana Wachow-
ski, Andy Wachowski zdjęcia: Bill Pope 
muzyka: Ben Watkins

Matrix 
Rewolucje

TVN
29 lutego

godz. 20.00
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05:20      Statek miłości - odc. 54/249
06:10      Statek miłości - odc. 55/249
07:20      EUROexpress 2012
07:30      Przystanek praca 
07:45      Dwójka Dzieciom - animowany 
08:05      M jak miłość - odc. 127 
09:00      Pytanie na śniadanie 
11:15      SpełniONA w biznesie; magazyn 
11:35      Dr Quinn - seria V, odc. 25/26 
12:30      Złotopolscy odc. 29
13:00      Bliskie spotkania - odc. 3
13:40      Znaki czasu ; magazyn 
14:05      Smaczne Go! ; magazyn
14:55      Gliniarz i prokurator odc. 9/23 
 - serial sensacyjny
15:55      Dla niesłyszących 
 - Na dobre i na złe - odc. 322 
16:55      Czterej pancerni i pies odc.15/21
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:50      Sport Telegram
18:55      Pogoda 
19:05      Koło fortuny ; teleturniej 
19:35      Anna Dymna - spotkajmy się
20:10      M jak miłość - odc. 563; serial TVP
21:00      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10      TOMASZ LIS NA ŻYWO;
  talk-show 
22:10      Młode wilki; fi lm fabularny kraj  
 prod.Polska (1995)
24:00      Panorama
00:20      Wieczór artystyczny 
 - Lekcja polskiego kina; dok. 
01:35      Wieczór artystyczny -  fi lm dok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.55          Wielkie Happy Hour
06.45          Muzyczne listy
07.50          TV Market
08.25          Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.25          Zbuntowani (odc. 91) 
 serial obyczajowy 
10.25          Big Brother V– Start cz.1
11.25          Big Brother V – Start cz.2
12.25          Big Brother V – Start cz.3
13.25          Wielkie Happy Hour
14.25          Wygraj fortunę
15.25          Berlin, Berlin (odc. 3)
16.30          Zbuntowani (odc. 92) 
 serial obyczajowy 
17.30          mała Czarna – talk show
18.30          Big Brother V – Prosto z domu
19.00          Happy Hour informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00          Włatcy móch (odc. 40) - serial  
 animowany dla dorosłych; scen.  
 i reż. Bartek Kędzierski; obsada:  
 Czesio – Bartek Kędzierski;  
 Konieczko – Beata Rakowska;  
 Maślana – Adam Cywka; Anusiak  
 – Krzysztof Kulesza; Higienistka  
 – Krzysztof Grębski; Pani Frał –  
 Elżbieta Golińska; 
20.30          Big Brother V 
21.30          Tyranozaur – Nowy wizerunek  
 fi lm dokumentalny USA
22.35          Pogromcy hitów – program  
 publicystyczno-satyryczny
23.05          Big Brother V

 
 
 

05:00        Uwaga!
05:20        Telesklep
06:20        Hej-nał show 
07:25        Fabryka Gry 
08:00        Co za tydzień 
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        Pascal: po prostu gotuj 
11:30        Wielkie porządki 
 - program rozrywkowy 
12:05        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05        Taniec z gwiazdami 
14:45        Detektywi 
15:15        Marina (125/169) 
 - telenowela 
16:15        Rozmowy w toku 
17:25        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25        Detektywi 
19:00        Fakty
19:30        Sport
19:40        Pogoda
19:50        Uwaga! 
20:15        W-11 Wydział Śledczy 
20:55        Na Wspólnej 
21:30        Szymon Majewski Show 
22:35        Teraz my! 
23:20        Superwizjer 
23:55        Bez skazy (4/15) 
 - serial obyczajowy, USA 
01:00        Wydanie drugie poprawione 5
01:30        Co za tydzień 
01:55        Uwaga! 
02:15        Wrzuć na luz 
03:15        Telesklep
03:40        Nic straconego

05:20         Notacje
05:25         Serce z węgla - odc. 12
05:55         Był taki dzień; felieton
06:00         Kawa czy herbata?
08:00         Wiadomości
08:15         Kwadrans po ósmej
08:30         Smocze opowieści
09:00         Budzik
09:30         Jaka to melodia?
10:20         Laboratorium XXI wieku
10:40         Z EUROpą na Ty
10:50         Wielki świat małych...
11:10         Moda na sukces
12:00         Wiadomości
12:10         Agrobiznes
12:20         W kolejce po euro
12:40         Plebania - odc. 1029
13:05         Klan - odc. 1418
13:35         Jaka to melodia?
14:00         Byli sobie odkrywcy
14:30         Szkoda gadać; program
15:00         Wiadomości
15:10         Ranczo - odc. 25
16:05         Moda na sukces
17:00         Teleexpress 
17:35         Klan - odc. 1423 
18:00         Jaka to melodia?
18:30         Plebania - odc. 1034
19:00         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości 
20:20         Teatr Telewizji
23:00          RoboCop 2; fi lm 
00:55          Kojak seria 3 
01:45          Errata do biografi i

05:45         Radio Romans 
06:40         Był taki dzień; felieton
06:45         Smaki polskie; magazyn
07:00         Dzień dobry w sobotę
07:30         Rok w ogrodzie
08:00         Wiadomości
08:10         Pogoda
08:15         Dotknij życia
08:40         Historie Starego
09:10         Kuchcikowo - gotowanie
09:25         Ziarno ; magazyn
09:55         Baranek Shaun - Żarłok
10:00         Scooby, gdzie jesteś?
10:25         Siódme niebo, seria VIII
11:15         Kandydat - odc. 9
11:40         Zwierzęta świata, 1/2 
12:10         Podróżnik
12:30         Kuchnia z Okrasą
13:00         Wiadomości
13:10         Jak ukraść milion  
 dolarów, komedia kraj  
 prod. USA (1966); 
15:15         Sąsiedzi - serial 
15:40         Śmiechu warte
16:10         Puchar Świata w skokach
17:10         Teleexpress 
18:20         Faceci do wzięcia
19:00         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości
19:50         Sport
20:00         Pogoda
20:15         Hit na sobotę -  
 Goldeneye  fi lm  
 sensacyjny kraj  
 prod. USA, Wielka  
 Brytania   
22:30         Męska rzecz... - Więzień  
 Brubaker; dramat
00:40         Frank Riva - odc. 7 

05:40         Radio Romans - odc. 7/32 
06:40         Był taki dzień; felieton
06:40         Opuszczony 
07:00          Transmisja Mszy Świętej 
08:00         Domisie
08:25         Angielski z Jedynką
08:35         Kadra 2012; magazyn
08:55         Teleranek - magazyn
09:25         Mali agenci
10:55         Pod prasą; program
11:25         Tydzień
11:55         Między ziemią a niebem
12:00         Anioł Pański  
12:15         Między ziemią a niebem
13:00         Wiadomości
13:10         Przebojowa noc
13:35         Puchar Świata w skokach 
15:45         Kyle XY - odc. 5 
16:30         Koliber. Amator nektaru. 
17:00         Teleexpress
17:20         Jaka to melodia? - fi nał
18:10         Szkoda gadać - odc. 24
18:45         Polka w Paryżu; reportaż
19:00         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości
20:00         Sport
20:05         Pogoda
20:20         Ranczo - odc. 25
22:10         Uczta kinomana - Bez  
 wyjścia; fi lm fabularny  
 kraj prod.USA (1987); 
00:10         Kolekcja kinomana -  
 Niagara; dramat kraj  
 prod.USA (1953);  
 reż.:Henry Hathaway; 

05:30      Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:00      Dwójka Dzieciom 
 - Molly - odc. 4/13 
06:30      Spróbujmy razem; 
 magazyn dla niepełnosprawnych 
07:00      Magazyn sportowy
07:25      Poezja łączy ludzi 
07:35      M jak miłość - odc. 561 
08:30      Pytanie na śniadanie
10:40      Pociąg do Bollywood
11:35      Na dobre i na złe - odc. 321
12:30      Egzamin z życia - odc. 98
13:20      Święta wojna - (255) 
 Feminista
14:00      Familiada - odc. 1492 
14:30      Złotopolscy - odc. 931 
15:10      Duże dzieci - (86); 
 talk-show 
16:00      Syn Różowej Pantery 
17:35      Na wyłączność; 
 wywiad
18:00      Program lokalny 
18:30      Panorama 
18:55      Sport Telegram
19:00      Pogoda
19:10      Europa da się lubić 
 - Europa kobiet 
20:05      Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - Pojedynek nie na żarty
21:00      Policjanci z Pitbulla
21:10      Weekendowe Kino Dwójki 
 - Cop Land; dramat
22:55      Słowo na niedzielę 
23:05      Weekendowe Kino Dwójki 
 - Cube; fi lm science fi ction 
00:35      Ona i On - wojna płci 
 - talk-show
01:30      Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny 

05:30     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:35     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
06:00     Złotopolscy - odc. 930 
06:30     Złotopolscy - odc. 931 
06:55     Jesteś tym co jesz (seria III)
07:30     M jak miłość - odc. 562 
08:20     Sto tysięcy bocianów; serial dok. 
08:50     Wyjechani; telenowela
09:25     Z Dwójką bezpieczniej
09:35     Zacisze gwiazd - (31) 
10:05     Wojciech Cejrowski
10:40     Rodzinne oglądanie - Potęga sztuki,  
 serial dokumentalny 
11:40     Podróże kulinarne 
 Roberta Makłowicza - (208) 
12:15     Gwiazdy w południe 
 - Słynna restauracja; komedia 
13:50     Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
14:00     Familiada - odc. 1493; teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 932 
15:05     Szansa na Sukces - Kasia Cerekwicka 
16:00     Na dobre i na złe - odc. 322 
17:00     Barwy szczęścia - odc. 12 
17:25     Barwy szczęścia - odc. 13 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda 
19:10     Podróże z żartem 
 - Podróże za chlebem
20:10     Osada; dramat 
22:00     Policjanci z Pitbulla
22:05     Raport specjalny - odc. 8/16; serial 
22:55     Ulice Kultury; magazyn

05.40          Sztukateria
06.05          Rajdowe Samochodowe
06.30          Kinomaniak
06.55          Dekoratornia
07:20          Pokemon(odc.211, 212)
08.20          Wszystko o zwierzętach (odc. 6) 
 serial dokumentalny, Wielka  
 Brytania 2005;  
08.55          Pingwinek Amundsen, Niemcy,  
 2003; reż.: Manuel Stephen;  
 wyk: Lea Kurka, Harald 
 Krassnitzer, Katja   
 Weitzenböck, Oliver Stritzel
10.55          Galileo 
11.55          Kinomaniak 
12.25          Dekoratornia
12.55          Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny program rozryw.
13.55          Tyranozaur – Nowy wizerunek  
 fi lm dokumentalny USA
15.00          Mecz Gwiazd Dominet Bank  
 Ekstraligi – na żywo 
16.50          Wszystko o zwierzętach (odc. 7) 
 serial dokumentalny
17.25           Wszystko o zwierzętach (odc. 10)  
 serial dokumentalny
18.00          The Best of Big Brother 4.1
19.00          Galileo (odc. 32)
20.00          Big Brother V – Start cz.1
21.00          Włatcy móch (odc. 40) - serial 
21.30          Big Brother V – Start cz.2
22.30          Adam kontra Miłosz
23.00          Big Brother V – Start cz.3
00.00          Upadłe anioły Hongkong, 

05.50          Sztukateria
06.10          Kinomaniak
06.35          VIP
07.00          V-max
07.30          Gram.Tv
08:00          Pokemon (odc.209, 210)
09.00          mała Czarna
10.00          Rajdowe Samochodowe   
 Mistrzostwa Polski – Rajd  
 Magurski
10.30          V-max
11.00          Gram.Tv
11.30          VIP
12.00          mała Czarna
13.00          Crossroads – dogonić marzenia  
 fi lm fabularny, USA, 2002; reż.:  
 Tamra Davis; wyst.: Britney  
 Spears, Mount Anson, Zoe  
 Saldana, Manning Taryn, Dan  
 Aykroyd 
15.00          Polska Liga Siatkówki 
 (mecz na żywo)
17.00          Bogaci i przegrani
17.30          Bogaci i przegrani 
18.00          Berlin, Berlin (odc. 3), 
 serial dla młodzieży
20.05          Superpies, fi lm USA, 1995 ; reż. 
 Aaron Norris, wyk.: Chuck  
 Norris, Michele Lamar Richards,  
 Erik von Detten, Timothy  
 Bottoms, Clyde Kusatsu, Carmine  
 Caridi
22.05          FILM 
00.05          Królestwo I cz.1 Dania/Niemcy/ 
 Francja 1994 r. ; reż. Lars von  
 Trier, Morten Arnfred; wyk.:  
 Järegard Ernst-Hugo, Kirsten  
 Rolffes, Holger Juul Hansen
01.30          Królestwo I cz.2 Dania/Niemcy/

05:45       Sonic X, odc.53
06:15       Czarodziejki, odc.27
06:45       Piotruś Pan i piraci, odc.1
07:15       Gadżet i Gadżetinis, odc.24
07:45       Tutenstein, odc.17
08:15       Hugo, odc.141
08:45       Pasjonaci
09:15       Ewa gotuje, odc.10
09:45       Eureko, ja to wiem, odc.45
10:45       Mały sekret, w. Evan Rachel  
 Wood, Michael Angarano,  
 David Gallagher, Vivica A. Fox, 
 Jan Broberg Felt Familijny.  
 Emily umie milczeć jak grób i  
 dobrze to wykorzystuje. Za 
 drobną opłatą wysłuchuje  
 sekretów dzieci z osiedla. 
12:45       Czarodziejki, odc.88
13:45       Dom nie do poznania, odc.104
14:45       SIĘ KRĘCI
15:15       Daleko od noszy, odc.28
15:45       Żandarm z Saint Tropez, reż. Jean  
 Girault; w. Louis De Funes,  
 Daniel Cauchy, Maria Pacôme,  
 Genevieve Grad, Michel   
 Galabru, Jean Lefebvre 
17:45       Magia bez tajemnic
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Miodowe Lata, odc.25
20:00       Wspaniały, r. Vincent Kok; w. 
 Jackie Chan, Emil Chau,  
 Richie Ren, Qi Shu, Tony Leung 
22:00       Studio Lotto
22:20       Ulubieńcy Ameryki, r. Joe Roth; w. 
 Julia Roberts, Billy Crystal, 
00:30       Miasto zwycięzców, odc.33
01:30       Nocne randki, odc.331

05:45       Sonic X, odc.54
06:15       Czarodziejki, odc.28
06:45       Piotruś Pan i piraci, odc.2
07:15       Gadżet i Gadżetinis, odc.25
07:45       Tutenstein, odc.18
08:15       Power Rangers , odc.308
08:45       Niekończąca się opowieść, odc.1
10:45       Dziecko na pokładzie
12:45       Ekstremiści
14:45       Piotr Bałtroczyk przedstawia
15:45       Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45       Świat według Kiepskich, odc.53
 - serial komediowy
17:15       Świat według Kiepskich, odc.55
 - serial komediowy
17:45       Rodzina Zastępcza Plus, odc.275
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Daleko od noszy, odc.137
20:00       CSI: Kryminalne zagadki Miami
 - serial
21:00       CSI: Kryminalne zagadki Miami
 - serial
22:00       Studio Lotto
22:05       Kości, odc.5
23:05       Premiera - Ekspres śmiercir. Terry  
 Cunningham; w. Sean Patrick  
 Flanery, David Lea, Eyal Podell,  
 Stevie Johnson, Ursula Karven, 
 West Joel, Arnold Vosloo  
 Premiera. Film akcji. 
01:05       Magazyn sportowy
03:05       Nocne randki, odc.332
05:30       TV MARKET

05:40        Uwaga! 
06:00        Telesklep
08:00        Hela w opałach 3 (34) 
 - serial komediowy
08:30        Dzień dobry TVN 
10:55        Pascal: po prostu gotuj 
11:30        Na Wspólnej Omnibus 
13:20        You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy 
14:55        Gala Męska Rzecz 2007 
15:55        Czy to ty, czy to ja - fi lm rodzinny,  
 USA 1995, reżyseria: Andy  
 Tennant, obsada: Kirstie Alley,  
 Steve Guttenberg, Mary-Kate  
 Olsen, Ashley Olsen
18:00        Milionerzy 
19:00        Fakty
19:25        Sport
19:35        Pogoda
19:45        Uwaga! 
20:00        Niania 
20:35        Kryminalni 
21:40        Gruby i chudszy - komedia,  
 USA 1996, reżyseria: Tom  
 Shadyac, obsada: Eddie  
 Murphy, Jada Pinkett, James  
 Coburn, Larry Miller, Dave  
 Chappelle, John Ales 
23:40        Kuloodporni - fi lm sensacyjny,  
 USA 1996, reżyseria: Ernest R. 
 Dickerson, obsada: Damon  
 Wayans, Adam Sandler, James  
 Caan, Jeep Swenson, James  
 Farentino, Bill Nunn 
01:30        Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
02:30        Telesklep
02:55        Uwaga! 
03:15        Nic straconego

05:40        Uwaga! 
06:00        Telesklep
08:00        Niania 
08:30        Dzień dobry TVN 
10:55        Kawa na ławę 
11:45        Głupi i głupszy - komedia,  
 USA 1994, reżyseria: Peter  
 Farrelly, obsada: Jim Carrey,  
 Jeff Daniels, Lauren Holly,  
 Karen Duffy, Teri Garr, Mike  
 Starr, Charles Rockett 
13:55        You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy 
15:35        Co za tydzień 
16:10        Taniec z gwiazdami 
 - poznajmy się 
16:45        Clever - widzisz i wiesz 
18:00        Milionerzy 
 - teleturniej
19:00        Fakty
19:25        Sport
19:35        Pogoda
19:45        Uwaga! 
20:00        Taniec z gwiazdami 
22:05        Kuba Wojewódzki 
 - program rozrywkowy
23:10        Magazyn Orange Ekstraklasa
00:25        Wyrok - fi lm sensacyjny,   
 USA 2002, reżyseria: , obsada:  
 Omar Epps, Dana Delany,  
 Charles S. Dutton, Treach 
02:25        Telesklep
02:50        Uwaga!
03:10        Nic straconego

05:00       Music Spot, odc.237
05:30       Wstawaj! Gramy!, odc.481
06:15       Adam i Ewa, odc.96
06:45       Adam i Ewa, odc.97
07:15       TV Market
07:30       Wielka Wygrana, odc.195
08:30       Kameleon, odc.67
09:30       Stan wyjątkowy, odc.70
11:30       Samo życie, odc.1052
12:00       Łabędziem być... 2, odc.9
13:00       Świat według Kiepskich, odc.53
13:30       Świat według Kiepskich, odc.55
14:00       Pierwsza miłość, odc.658
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Daleko od noszy, odc.29 
15:50       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1040
16:50       Beverly Hills 90210, odc.21
18:00       Pierwsza miłość, odc.659
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1053
20:00       Uciekinierzy, odc.9 Lily ma  
 problemy w pracy, bo podczas  
 akcji ratunkowej wyszło na jaw, 
 że ma doświadczenie medyczne.  
21:00       MEGA HIT: Lara Croft: Tomb  
 Raider r. Simon West; 
 w. Angelina Jolie, JonVoight,  
 Iain Glen, Noah Taylor
22:00       Studio Lotto
23:15       Nieustraszeni Sezon 3, odc.34
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Zamień wszystkie swoje drogie kredyty na jeden tani Kredyt na Miarę w Polbanku.

 Ile mogę zaoszczędzić?
 Załóżmy, że spłacasz dwa kredyty (oba zaciągnięte na 3 lata):
 • na meble w wysokości 6 000 zł – rata 250 zł miesięcznie
 • na remont w wysokości 15 000 zł – rata 600 zł miesięcznie
 W sumie: 21 000 zł – rata 850 zł miesięcznie
W Polbanku rata miesięczna dla kredytu w tej samej wysokości wynosi tylko 717 zł. 
Oszczędzasz 133 zł miesięcznie, czyli ponad 1 500 zł rocznie.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,82%. Wyliczyliśmy ją przy założeniu jednorazowej wypłaty całości kredytu w wysokości
45 000 zł i jego spłaty w 84 równych ratach miesięcznych, z uwzględnieniem wszystkich opłat związanych z udzieleniem kredytu.

Przyjdź do naszego oddziału i dowiedz się ile możesz zaoszczędzić w przypadku Twoich kredytów.
Wejherowo, ul. Pucka 2, tel. 058 677 55 87, www.polbankefg.pl

REKLAMA
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05:00        Uwaga! 
05:20        Telesklep
06:20        Hej-nał show 
07:25        Fabryka Gry 
08:00        Na Wspólnej 
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        Nigella ucztuje 
 - program rozrywkowy 
11:35        Proste życie (10/57) , USA 
12:05        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05        Szymon Majewski Show 
14:05        W-11 Wydział Śledczy 
14:45        Detektywi 
15:15        Marina (128/169) - telenowela 
16:15        Rozmowy w toku 
17:25        Sąd rodzinny 
18:25        Detektywi 
19:00        Fakty
19:30        Sport
19:40        Pogoda
19:50        Uwaga! 
20:15        W-11 Wydział Śledczy 
20:55        Na Wspólnej
21:30        Zabójcza broń IV - fi lm   
 sensacyjny, USA 1998,   
 reżyseria: Richard Donner,  
 obsada: Mel Gibson, Danny  
 Glover, Joe Pesci, Rene   
 Russo, Chris Rock, Jet Li,  
 Steve Kahan, Kim Chan 
00:05        Sopot Festival 2007 - koncert 
01:25        Multikino 
01:50        Wrzuć na luz 
02:50        Telesklep

05:30      Statek miłości - odc. 60/249 
06:20      Statek miłości - odc. 61/249
07:15      TELEZAKUPY
07:35      Dwójka Dzieciom - animowany 
08:10      M jak miłość - odc. 130 
09:00      Pytanie na śniadanie
11:10      Święta wojna
11:45      Dr Quinn - seria VI, odc. 2/22 
12:35      Koło fortuny; teleturniej
13:10      Zostańcie ze mną;
  fi lm fabularny 
14:45      Gliniarz i prokurator odc.10/23
15:40     Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia - odc. 76
16:15      U fryzjera - Poszukiwany; serial 
16:50      Czterdziestolatek odc.12/21
18:00      Program lokalny 
18:30      Panorama 
18:55      Sport Telegram 
19:00      Pogoda 
19:05      Jeden z dziesięciu ; teleturniej 
20:05      Barwy szczęścia - odc. 77 
20:35      Barwy szczęścia - odc. 78
21:05      Rodzina Trendych
21:35      Dr House - odc. 26/46; serial  
 obyczajowy kraj prod.USA (2005) 
22:30      Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:00      Warto rozmawiać
24:00      Panorama 
00:20      Czy świat oszalał?  fi lm dok.
01:20      Miasteczko Twin Peaks - odc. 10/32
02:25      Battlestar Galactica - odc.13/ost.;  
 serial kraj prod.USA (2003)

05:15         Notacje 
05:25         Futuryści, Formiści, doc.
05:55         Był taki dzień; felieton
06:00         Kawa czy herbat? 
08:00         Wiadomości
08:15         Kwadrans po ósmej
08:30         Pani Pająkowa, anim.
08:55         Świnka Peppa 
09:05         Kuchcikowo - gotowanie
09:20         Moje smakołyki - Shlomo 
09:35         Nastoletni geniusze
10:05         Żywioły - odc. 7; reportaż
10:15         Pan Śmieć
10:20         W-skersi
10:40         Z EUROpą na Ty
11:10         Moda na sukces
12:00         Wiadomości
12:20         Europa bez miedzy
12:40         Plebania - odc. 1032
13:05         Klan - odc. 1421
13:35         Jaka to melodia?
14:00         Broń palna, zarazki i stal
15:00         Wiadomości
15:10         Miłość puka do drzwi
16:05         Moda na sukces
17:00         Teleexpress 
17:35         Klan - odc. 1426 
18:00         Jaka to melodia?
18:30         Plebania - odc. 1037
19:00         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości
20:20         Tajemnice prawdy -  
 Niebezpieczny romans
21:55         Sprawa dla reportera

05:20         Notacje
05:30         Aniołki - odc. 8
05:55         Był taki dzień; felieton
06:00         Kawa czy herbata?
08:00         Wiadomości
08:10         Pogoda
08:15         Kwadrans po ósmej
08:35         Smocze opowieści 
09:05         Program dla dzieci
09:30         Atlantis High - odc. 9
10:00         Zwierzowiec
10:15         Zdrowo z Jedynką 
10:40         Z EUROpą na Ty
10:50         TELEZAKUPY
11:10         Moda na sukces
12:00         Wiadomości
12:10         Agrobiznes
12:20         Tak jak w Unii
12:40         Plebania - odc. 1030
13:05         Klan - odc. 1419
13:35         Jaka to melodia?
14:00         Tytan - druga Ziemia?
14:30         Ktokolwiek widział
15:00         Wiadomości
15:05         Ranczo - odc. 26 
16:00         Klan - odc. 1424
16:25         Plebania - odc. 1035
16:50         Teleexpress 
17:10         Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kuopio 
19:10         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości 
20:20         Nie lubię poniedziałku;  
 komedia 
22:05         Misja specjalna
22:40         Błędy odwracalne - odc.  
 1; fi lm fabularny
00:10         Na własne oczy - Dawno  
 temu w PRL - u; fab.

05:20     Statek miłości - odc. 56/249
06:10     Statek miłości - odc. 57/249
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Od pustelni do monasteru; 
 reportaż 
07:45     Dwójka Dzieciom 
 - animowany 
08:05     M jak miłość - odc. 128
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Sąsiedzi - serial komediowy
11:35     Dr Quinn - seria V, odc. 26/26 
12:30     Złotopolscy odc.30
13:00     Madera; fi lm dok.
14:00     Podróże z żartem
14:55     Gwiazdy tańczą na lodzie
15:35     ...z Mazurskiej Nocy Kabaretowej
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość
16: 50    Czterej pancerni i pies odc.16/21
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda 
19:05     Koło fortuny; teleturniej 
19:35     Kocham Kino - magazyn
20:05     M jak miłość - odc. 564
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:05     Magazyn Ekspresu Reporterów
21:40     Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Edi; fi lm fabularny kraj prod. 
 Polska (2002); reż.:Piotr  
 Trzaskalski
23:25     Liga Mistrzów - skróty
24:00     Panorama 
00:20     Norymberga - ostatnia batalia  
 Goeringa; fi lm dokumentalny 
02:00     Z Dwójką bezpieczniej
02:10     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny

05:15         Notacje 
05:25         Miłość do płyty
05:55         Był taki dzień; felieton
06:00         Kawa czy herbata?
08:00         Wiadomości
08:10         Pogoda
08:15         Kwadrans po ósmej
08:35         Łatek - Duchy rodzinne
09:00         Domisie - Wielka
09:30         Nastoletni geniusze
10:00         Szansa na życie
10:15         Borem, lasem...
10:40         Z EUROpą na Ty
11:05         Pan Fasola,serial anim.
12:00         Wiadomości
12:10         Agrobiznes
12:20         Siła z natury; magazyn
12:40         Plebania - odc. 1031
13:10         Klan - odc. 1420
13:35         Orły 2008
14:00         Errata do biografi i 
14:30         Raj; magazyn
15:00         Wiadomości
15:10         Miłość puka do drzwi 
16:05         Moda na sukces
17:00         Teleexpress 
17:35         Klan - odc. 1425 
18:00         Jaka to melodia?
18:30         Plebania - odc. 1036
19:00         Wieczorynka 
19:30         Wiadomości 
20:20         Okruchy życia - Boska  
 kraina; fi lm fab.
22:00         Cienie PRL
22:55         Mężczyzna mojego... 

05:20     Statek miłości - odc.58/249
06:05      Statek miłości - odc. 59/249 
07:00      TELEZAKUPY
07:20      Znaki czasu; magazyn 
07:45      Dwójka Dzieciom 
 - animowany 
08:05      M jak miłość - odc. 129
09:00      Pytanie na śniadanie 
11:10      Sąsiedzi - serial
11:40      Dr Quinn - seria VI, odc. 1/22 
12:30      Koło fortuny ; teleturniej 
13:05      Wokół Sycylii - odc. 5 
14:10      Europa da się lubić 
15:05      Gwiazdy tańczą na lodzie
15:50      Z kabaretowego archiwum
16:05      Dla niesłyszących 
 - M jak miłość - odc. 564 
17:00      Czterdziestolatek odc.11/21
18:00      Program lokalny 
18:30      Panorama 
18:50      Sport Telegram 
18:55     Pogoda 
19:05      Jeden z dziesięciu; teleturniej 
19:35      S. O. S. Dzieciom! - odc. 24
20:00      Barwy szczęścia - odc. 76
20:30      Liga Mistrzów - Real Madryt - 
 AS Roma ( studio ) 
20:45      Liga Mistrzów 
 - Real Madryt - AS Roma 
22:55      Liga Mistrzów
24:00      Panorama
00:20      Alibi na środę - Brutalna prawda;  
 fi lm sensacyjny 
02:05      Wideoteka dorosłego człowieka 

05.30          Sztukateria
05.55          Kinomaniak
06.20          V Max
06.45          Muzyczne listy
07.50          TV Market
08.25          Twoja wróżba
 – program interaktywny
09.25          Zbuntowani (odc. 92)
10.25          Big Brother V – Prosto z domu
10.55          mała Czarna
11.55          Big Brother V
12.55          Happy Hour 
13.55          V Max
14.30          Wygraj fortunę
15.30          Sidła miłości (odc.1) 
16.30          Zbuntowani (odc. 93)
17.30          mała Czarna – talk show
18.30          Big Brother V – Prosto z domu
19.00          Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
20.00          Adam kontra Miłosz
20.30          Big Brother V 
21.30          Regina (odc. 19), serial   
 fabularny; Polska, 2007  
 r.; reż. Teresa Kolarczyk,  
 zdj. Witold Adamek, wyst.  
 Dominika Ostałowska,   
 Halina Łabonarska, Kinga  
 Preis, Olgierd Łukaszewicz
22.35          Pogromcy hitów - program  
 publicystyczno-satyryczny
23.05          Big Brother V - Extra
23.35          Happy Hour
00.40          Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15          Big Brother V
02.15          Big Brother V – Prosto z domu
02.40          Big Brother V - Extra
03.05          Muzyczne listy
03.55          Happy Hour

05.30          Sztukateria
05.55          Pogromcy hitów
06.20          Dekoratornia
06.45          Muzyczne listy
07.50          TV Market
08.25          Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.25          Zbuntowani (odc. 93
10.25          Big Brother V – Prosto z domu
10.55          mała Czarna
11.55          Big Brother V
12.55          Happy Hour
13.55         VIP
14.30          Wygraj fortunę
 – program interaktywny
15.30          Sidła miłości (odc.2) 
16.30          Zbuntowani (odc. 94)
17.30          mała Czarna – talk show
18.30           Big Brother V – prosto z domu 
19.00          Happy Hour – informacyjny  
                     program rozrywkowy
20.00          Big Brother V – Nominacje 
21.00          24 godziny (odc.21) serial,  
 USA, 2002 reż.: Jon Cassar 
 wyst.: Kiefer Sutherland(Jack  
 Bauer), Sarah Wynter(Kate  
 Warner), Elisha Cuthbert(Bauer  
 Kimberly)
23.05          Big Brother V - Extra 
23.35          Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Meksyku
00.35          Happy Hour
01.40          Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.15          Big Brother V
03.05          Big Brother V – Prosto z domu

05.30     Sztukateria
05.55     Pogromcy hitów
06.20     VIP
06.45          Muzyczne listy
07.50          TV Market
08.25          Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25          Zbuntowani (odc. 94)
 - serial obyczajowy 
10.25          Big Brother  – Prosto z domu 
10.55          mała Czarna
11.55          Big Brother V
12.55          Happy Hour 
13.55          Dekoratornia
14.30          Wygraj fortunę
15.30          Sidła Miłości (odc. 3) 
16.30          Zbuntowani (odc. 95) 
 - serial obyczajowy 
17.30          mała Czarna – talk show
18.30          Big Brother V – Prosto z domu 
19.00          Trampolina (odc.1) 
 reality show USA, 2005 r.
20.00          Big Brother
21.00          Speed – niebezpieczna szybkość  
 fi lm USA, 1994 r
23.25          Big Brother V Extra
00.00          Przetrwać w Himalajach 
 fi lm USA, 1997
02.00          Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.35          Big Brother V
03.25          Big Brother V – Prosto z domu
03.50          Big Brother V Extra
04.15          Muzyczne listy
05.05          Drogówka

05:00       Music Spot, odc.238
05:30       Wstawaj! Gramy!, odc.482
06:15       Adam i Ewa, odc.98
06:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
07:15       TV Market
07:30       Wielka Wygrana, odc.196
08:30       Kameleon, odc.68
09:30       Stan wyjątkowy, odc.8
10:30       Beverly Hills 90210, odc.21
11:30       Samo życie, odc.1053
12:00       Łabędziem być... 2, odc.10
13:00       Rodzina Zastępcza Plus, odc.275
14:00       Pierwsza miłość, odc.659
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Daleko od noszy, odc.30
15:50       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1041
16:50       Beverly Hills 90210, odc.22
18:00       Pierwsza miłość, odc.660
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1054
20:00       CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.1
21:00       Leon zawodowiec, Francja, 1994;  
 r. Luc Besson; w. Jean Reno, 
 Michael Badalucco, Natalie  
 Portman, Gary Oldman, Danny 
 Aiello, Peter Appel Dramat  
 sensacyjny w reżyserii   
 Luca Bessona z Jeanem Reno,  
 Natalie Portman i Garym O
 ldmanem w rolach głównych.
22:00       Studio Lotto
23:25       Chirurdzy, odc.58
00:25       Millenium, odc.54
01:25       Miasto zwycięzców, odc.35

05:00       Music Spot, odc.239
05:30       Wstawaj! Gramy!, odc.483
06:15       Adam i Ewa, odc.99
06:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
07:15       TV Market
07:30       Wielka Wygrana, odc.197
08:30       Kameleon, odc.69
09:30       Stan wyjątkowy, odc.9
10:30       Beverly Hills 90210, odc.22
11:30       Samo życie, odc.199
12:00       Łabędziem być... 2, odc.11
13:00       Halo, Hans!, odc.10
14:00       Pierwsza miłość, odc.660
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Daleko od noszy, odc.31
15:50       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1042
16:50       Beverly Hills 90210, odc.23
18:00       Pierwsza miłość, odc.661
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1055
20:00       I kto tu rządzi?, odc.27
20:30       Świat według Kiepskich, odc.278
21:00       Boski żigolo, USA, 1999; r. Mike 
 Mitchell; w. Rob Schneider,  
 William Forsythe, Eddie  
 Griffi n, Arija Bareikis, Gail 
 O’Grady, Oded Fehr  
22:00       Studio Lotto
23:00       Facet z odzysku. r. Brian Burns; 
 w. Milla Jovovich, 
01:05       Miasto zwycięzców, odc.36

05:00       Music Spot, odc.240
05:30       Wstawaj! Gramy!, odc.484
06:15       Adam i Ewa, odc.100
06:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
07:15       TV Market
07:30       Wielka Wygrana, odc.198
08:30       Kameleon, odc.70
09:30       Stan wyjątkowy, odc.10
10:30       Beverly Hills 90210, odc.23
11:30       Samo życie, odc.1055
12:00       Zamieńmy się żonami
13:00       I kto tu rządzi?, odc.27
13:30       Świat według Kiepskich, odc.278
14:00       Pierwsza miłość, odc.661
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Daleko od noszy, odc.32
15:50       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1043
16:50       Beverly Hills 90210, odc.24
18:00       Pierwsza miłość, odc.662
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1056
20:00       Tylko miłość, odc.26
21:00       Gwiezdny cyrk, Najbardziej  
 widowiskowa ze sztuk już  
 wkrótce zagości na antenie 
 Telewizji Polsat. 
22:00       Studio Lotto
23:25       25 godzina, w. Edward Norton, 
02:15       Miasto zwycięzców, odc.37
03:15       Nocne randki, odc.336

05:00        Uwaga! 
05:20        Telesklep
06:20        Hej-nał show 
07:25        Fabryka Gry 
08:00        Na Wspólnej
 - serial
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        Klub byłych żon
12:05        Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - program 
13:05        Milionerzy 
 - teleturniej
14:05        W-11 Wydział Śledczy
 - serial 
14:45        Detektywi 
 - serial
15:15        Marina (126/169) 
 - telenowela 
16:15        Rozmowy w toku 
17:25        Sąd rodzinny 
18:25        Detektywi
 - serial
19:00        Fakty
19:30        Sport
19:40        Pogoda
19:50        Uwaga! 
20:15        W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55        Na Wspólnej 
21:30        39 i pół 
22:30        Kuba Wojewódzki 
 - program rozrywkowy
23:30        Kryminalni 
00:35        Siłacze
01:40        Uwaga! 
02:00        Wrzuć na luz 
03:00        Telesklep
03:25        Nic straconego

05:00        Uwaga! 
05:20        Telesklep
06:20        Hej-nał show 
07:25        Fabryka Gry 
08:00        Na Wspólnej 6 
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        Perfekcyjna Pani Domu 3 (1/8)
12:05        Sąd rodzinny 
13:05        Milionerzy 
 - teleturniej
14:05        W-11 Wydział Śledczy 
14:45        Detektywi
15:15        Marina (127/169) 
 - telenowela 
16:15        Rozmowy w toku 
17:25        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25        Detektywi 
19:00        Fakty
19:30        Sport
19:40        Pogoda
19:50        Uwaga! 
20:15        W-11 Wydział Śledczy 
20:55        Na Wspólnej 
21:30        You can dance - Po prostu tańcz! 
22:30        Kod dostępu - fi lm sensacyjny,  
 USA 2001, reżyseria:   
 Dominic Sena, obsada: John  
 Travolta, H. Jackman, Halle  
 Berry, Don Cheadle, Sam  
 Shepard, Vinnie Jones 
00:35        Uwaga! 
00:55        Wrzuć na luz 
01:55        Telesklep
02:20        Nic straconego

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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