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Bolszewo – Gdynia – Morze Północne. Z BALEXMETALem na poszukiwanie Orła

WIELKA EKSPEDYCJA
ORP Orzeł znalazł się na ustach całego świata, za prawą brawurowej ucieczki 
przed niemiecką fl otą po klęsce wrześniowej 1939 roku. Przedostał się do Anglii, 
gdzie kontynuował walkę. Wsławił się między innymi zdemaskowaniem niemieckich 
planów inwazji na Norwegię. W 1940 roku okręt został zatopiony u wybrzeży Norwegii. 
Okoliczności tego zdarzenia do dnia dzisiejszego nie udało się wyjaśnić. W najbliższą 
niedzielę przy  Molo Południowym na Placu Jana Pawła II odbędzie się pożegnanie 
19 śmiałków, którzy na katamaranie R/V IMOR ruszają z ekspedycją, której celem 
jest odnalezienie Orła. Głównym sponsorem wyprawy jest fi rma BALEXMETAL z 
Bolszewa.

Z inicjatywą zorganizo-
wania ekspedycji poszu-
kiwawczej Orła wyszła 
przed trzema laty grupa 
pasjonatów nurkowania i 
historii. Niemal natych-
miast rozpoczęto prace nad 
analizą znanych od wielu 
lat i odtajnionych zupeł-
nie niedawno dokumentów 
z archiwów niemieckich 
i alianckich. Po niespełna 
roku założyli stowarzysze-
nie Morska Agencja Po-
szukiwawcza.               s. 9
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Projekt – Ekspedycja ORZEŁ BALEX METAL na cotygodniowej konferencjo prasowej w gdyńskim magi-
stracie przedstawili: od lewej - Bartosz Wilk - płetwonurek SSI, fotograf Ekspedycji ORZEŁ BALEXME-
TAL, Andrzej Siadek - Płetwonurek CMAS/SSI, Commercial Deep Sea Diver, szef ekipy nurków MAP, 
Hubert Jando - historyk, płetwonurek SSI. Organizator Ekspedycji Orzeł Balex Metal.
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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
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie 
(058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie 
(058) 672 18 60
- 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 pisząOd piątku do piątku
Piątek 25.07.2008 r.
14.00 wystawa nt. kanadyjskich Kaszubów - Wejherowo, muzeum
18.00 spotkanie z wybitną poetką kaszubską Jaromirą Labuddą z Tłuczewa - Wejhe-
rowo, biblioteka
20.00 noc kabaretowa - Władysławowo
21.00 koncert Natachy Atlas - Gdynia, Park Kolibki
Sobota 26.07.2008 r.
9.00 maraton Ziemi Puckiej - Puck
10.00 „Dzień Ryby” - Hel
12.00 pielgrzymka łodziowa - Nadole-Żarnowiec
13.00 „Bursztynowy Festiwal” - Jastarnia
17.00 koncert grupy Feel - Puck
18.00 przedstawienie „Zemsty” - Wejherowo, Park Majkowskiego
18.00 koncert grupy perkusyjnej - Wejherowo, Park Majkowskiego
19.30 koncert Szymona Wydry - Wejherowo, Centrum „Kaszuby”
19.30 koncert „Shalom Live” - Sopot, Teatr Atelier
21.00 koncert Sinead O’Connor - Gdynia, Park Kolibki
Niedziela 27.07.2008 r.
10.00 Jarmark św. Jakuba Apostoła - Lębork
14.00 festyn parafi alno-ludowy - Wierzchucino
15.00 „Kaszubskie Łodzie pod Żaglami” - Chałupy
21.00 fi nałowy koncert festiwalu „Globaltica” - Gdynia, Park Kolibki
21.00 koncert grupy „Blue Cafe” - Wejherowo, amfi teatr
21.30 koncert grupy „Max Klezmer Band” - Sopot, Teatr Atelier
Wtorek 29.07.2008 r.
20.00 koncert grupy „No Limits” - Gdynia, Tawerna Teatru Muzycznego
Środa 30.07.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. Dąbrowskiego
20.00 premiera „Don Kichota” - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 31.07.2008 r.
15.30 impreza batalistyczna „D-Day Hell”, dzień 1 - Hel
20.00 premiera „Casanovy” - Gdynia, Teatr Muzyczny
Piątek 1.08.2008 r.
10.00 inauguracja Dni Pucka - Puck
11.00 inauguracja Dni Kosakowa - Kosakowo
15.30 impreza batalistyczna „D-Day Hell”, dzień 2 - Hel
16.30 party na plaży - Gdynia, plaża Śródmieście

Szpital starał się o nowy certyfi -
kat od ubiegłego roku. Wcześniej 
poddał się kontroli w 1997 roku 
i wtedy otrzymał certyfi kat na 3 
lata. Jednak jego ważność skoń-
czyła się dawno temu. - Po 8 la-
tach, które minęły od tego czasu, 
zdecydowaliśmy się ponownie 
poddać temu wyzwaniu – mówi 
Jolanta Jelińska, pełnomocnik 
dyrektora szpitala ds. jakości.
Teraz szpital jest czwartą placów-
ką w województwie pomorskim, 
która posiada certyfi kat Centrum 
Monitorowa Jakości, obok szpi-
tali w Chojnicach i Kościerzynie 
oraz NZOZ Neptun w Jantarze. 
Zanim jednak do Wejherowa do-
tarł protokół o akredytacji, szpital 
musiał wykonać wiele przygoto-
wań. - To była ciężka praca, bo 
oceniane były wszystkie obszary 
działalności – mówi Andrzej Zie-
leniewski, dyrektor wejherow-
skiego szpitala.
Zaczęło się od szkolenia przeda-
kredytacyjnego później dyrekcja 
szpitala powołała zespół ds. jako-
ści, który koordynował wszyst-
kie prace. Celem było wdrożenie 
aż 210. standardów akredytacyj-
nych - Większość z nich szpital 

już realizował, niektóre wyma-
gały weryfi kacji, a część należa-
ło wprowadzić – przyznaje Jolan-
ta Jelińska. - W przygotowaniach 
brali udział wszyscy pracownicy, 
bo chodzi o większe zadowole-
nie pacjentów. To dla nich szpital 
zdobył ten certyfi kat. Skupiliśmy 
się m.in. na zarządzaniu, kwalifi -
kacjach, kontroli zakażeń i oczy-
wiście prawach pacjenta i opieki 
nad nimi. Odbywały się szkole-
nia dotyczące m.in. stanów za-
grożenia życia, prowadzenia do-
kumentacji medycznej czy prze-
pisów przeciwpożarowych. 
Gdy kontrolerzy z Centrum Mo-
nitorowania Jakości przyjechali 
do szpitala sprawdzali wszystko 
przed trzy dni. Byli na oddzia-
łach i aptece. Potem sprawdzili 
dokumentację pacjentów i archi-
wum. Weszli nawet do steryliza-
torni i pralni. 
Wejherowski szpital otrzymał 
certyfi kat na 3 lata. Jest to kolej-
ne wyróżnienie dla placówki. W 
2000 roku szpital dostał certyfi -
kat placówki przyjaznej dziecku, 
a 2 lata temu międzynarodowy 
Certyfi kat ISO 9001:2001. 

(TM)

Wejherowo. Kolejne wyróżnienie 

Szpital zdobył certyfi kat 
Wejherowski szpital specjalistyczny zdobył certyfi kat Cen-
trum Monitorowania Jakości. To kolejne wyróżnienie dla 
placówki. - To była ciężka praca – mówi dyrektor Andrzej 
Zieleniewski.

Czym jest akredytacja CMJ? 
Certyfi kat Centrum Monitorowania Jakości to system zewnętrznej oceny 
placówki medycznej. Szpitale nie muszą się mu poddawać. Do kontroli 
stają tylko te, które same tego chcą. Komisja kontrolna sprawdza poziom 
świadczeń medycznych pod każdym kątem. - Zwraca uwagę na elemen-
ty, które w największym stopniu wpływają na poziom z zakresu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów – tłumaczy Jolanta Jelińska, pełno-
mocnik dyrektora wejherowskiego szpitala ds. jakości. 

(TM)

Tak parkują wbrew zakazowi wejherowscy taksówkarze. 
Miało to miejsce dnia 18.07.08 r. na osiedlu Harcerskim 
około godz. 19.00

Mieszkaniec osiedla

Parking = chodnik

53-letni mieszkaniec Rumi kierował busem volkswagen t4. Na zakrę-
cie w Nowym Dworze Wejherowskim zjechał na przeciwny pas. Było 
to w momencie, gdy tamtędy jechał ciężarowy renault. Doszło do zde-
rzenia. - Kierowca busa trafi ł do szpitala z obrażeniami wewnętrzny-
mi – poinformowała wejherowska policja. 
Zdarzenie miało miejsce w poniedziałem, kwadrans po 14. Niespełna 
6 godzin później rumianin, w wyniku obrażeń, zmarł. Kierowca cię-
żarowego renault, 34-letni mieszkaniec Gdańska był trzeźwy.   (TM)

ZMARŁ W SZPITALU
Tragiczny wypadek w Nowym Dworze Wejherowskim. Kie-
rowca jednego z samochodów zmarł w szpitalu. 

Rumia. Zdradziecka napaść

Napadli rumianina
Jeden z nich był już poszukiwa-
ny listem gończym. Napaść miała 
miejsce w niedzielę. 32-letni ru-
mianim został zaproszony przez 
swojego znajomego z pracy na 
imprezę. Po wejściu do mieszka-
nia na gdyńskim Grabówku do-
stał... nieoczekiwany cios w gło-
wę. Gdy się już ocknął dwóch 
napastników go poturbowało. 

Siłą wyciągnęli kluczyki od szaf-
ki w pracy, a potem jeszcze kod 
do karty kredytowej. Gdy wy-
szli, pobitemu udało się uciec na 
daszek przez okno. Tam zaczął 
wzywać pomocy. Dzień po zda-
rzeniu obu napastników wpadło 
w ręce policji; 31-letni Michał P. 
oraz – poszukiwany listem goń-
czym – 30-letni Piotr N.   (TM)

Dwóch mieszkańców Gdyni zostało zatrzymanych za 
napaść na mieszkańca Rumi. 
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Zatrzymany w niedzielę, w 
połowie lipca kierowca PKS-u 
“zapowiedział” pijany tydzień. 
Miał ponad 2 promile i jeszcze 
woził pasażerów. Wpadł dzięki 
uwadze jednego z nich. Pasażer 
nie nie chciał ryzykować, i gdy 
wyczuł woń alkoholu, zadzwonił 
na policję. Na miejsce pojechał 
patrol, który potwierdził pode-
jrzenia pasażera. - Jego posta-
wa wskazuje, że dba nie tylko o 
siebie, ale i o innych. Zachował 
się jak odpowiedzialny pasażer - 
chwali sierżant Anetta Potrykus 
z wejherowskiej policji.  Skon-
trolowany kierowca nie miał 
przy sobie ani prawa jazdy, ani 
dowodu osobistego. Jedyne, co 
mógł dać do kontroli to dowód 
rejestracyjny autobusu. 50-let-
ni mieszkaniec Lęborka, pra-
cownik wejherowskiego PKS-u, 
miał we krwi ponad 2,7 promila 
alkoholu. Na jego miejsce PKS 
podstawił nowego kierowce, 
który pojechał z pasażerami w 
dalszy kurs. Niestety ta niedzie-
la “zapowiedziała” cały feralny 
tydzień. 
Trzynastu
Tylu pijanych kierowców zatrzy-
mali policjanci na terenie pow-
iatu wejherowskiego w ciągu 
ubiegłego tygodnia. I nie jest to 
wynik jednorazowej akcji, pod-
czas której “dmuchał” każdy 
przejeżdżający obok radiowozu, 
ale efekt rutynowych kontroli, 
jakie są codziennie prowadzone 
w całej Polsce. Nie było dnia, 
żeby w ręce któregoś z patroli 
nie wpadł kierowca, który uznał, 
że wypił “tylko” tyle, że może 
jeszcze jechać. Albo aż tyle, że 
nie wiedział, że już nie może 
jechać. A najwięcej było ich w 
czwartek, bo aż 5. Rekordzis-
ta w ubiegłym tygodniu miał we 

krwi 2,82 promila alkoholu. Ten 
niechlubny wyczyn osiągnął row-
erzysta z Lini. Był kontrolow-
any w czwartek, o godzinie... 10 
rano. Zatrzymali go policjanci z 
miejscowego posterunku na ulicy 
Długiej. Mężczyźnie grozi grzy-
wna lub do dwóch lat więzienia 
oraz sądowy zakaz kierowania 
pojazdami mechanicznymi. Na 
szczęście rowerzysta nie zdążył 
wjechać w żaden samochód i 
spowodować wypadku. Inny 
rowerzysta, młody chłopak za-
trzymany w Bożympolu Wiel-
kim, wydmuchał policjantom w 
środę 2,6 promila. Zatrzymany w 
ciągu dnia - popołudniu.  
Kolejny zatrzymany to miesz-
kaniec Rumi, kierowca tere-
nowego mitsubishi pajero. Wpadł 
na ulicy Katowickiej zatrzymany 
przez patrol prewencji. 42-latek 
wydmuchał w piątek 1,1 prom-
ila. - Kierowcy zatrzymano pra-
wo jazdy kategori A i B. Po-
jazd odholowano. Okazało się 
również, że nie ma ubiezpiecze-
nia OC - poinformowała sierżant 
Anetta Poktrykus z wejherowskiej 
policji. 
Poza jazdą pod wpływem alkoho-
lu kierowca będzie musiał zapłacić 
więc również kilka tysięcy kary za 
brak obowiązkowego ubezpiecze-
nia. Następny wpadł mieszkaniec 
gminy Szemud skontrolowany w 
sobotni wieczór. Po przebadaniu 
alkotestem okazało się, że kie-
rowca vw golfa ma 2,56 promila 
we krwi. 
Tydzień nie skończył się ni-
estety na pijanych kierowcach 
samochodów i rowerów. Rum-
ska policja została wezwa-
na do zdarzenia na ulicę Bator-
ego. 76-letni kierowca renault 
potrącił pieszego. Nieuwaga star-
szego pana? Nie. 27-latek z Redy, 
który wbiegł na jezdnię i prosto 
pod nadjeżdżające auto miał 2,14 

Powiat. Nietrzeźwi  łamacze przepisów 

PIJANI JEŻDŻĄ WSZYSTKIM 
BEZ WYJĄTKU
Pijani kierowcy aut, pijani motocykliści, pijani 
rowerzyści. I pijany pieszy, który wpadł pod samochód. 
To tydzień na drogach powiatu wejherowskiego, który 
dodatkowo zakończył się trzema kierowcami, którzy 
już mieli zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to 
wsiedli za kółko. 

promila. - Pieszy z urazem głowy 
został przewieziony do szpitala - 
mówi sierż. Potrykus. - Kierowca 
samochodu był trzeźwy. 
Zakaz z sądu
Miniony tydzień zakończył się 
złapaniem trzech kolejnych kie-
rowców, którzy już wcześnie dos-
tali sądowe zakazy kierowania ja-
kimikolwiek pojazdami mechan-
icznymi. W niedzielę późnym 
wieczorem patrol z Rumi w 
trakcie kontroli drogowej złapał 
kierowcę vw passata. Miesz-
kaniec Rumi kierował samo-
chodem, mimo że Sąd Rejonowy 
w Kartuzach zabronił mu tego 
jeszcze przez dokładnie rok. Tego 
samego dnia policjanci zatrzymali 
w Bożympolu Wielkim kierowcę 
motoroweru honda, który również 
miał orzeczony zakaz przez we-
jherowski Sąd Rejonowy. Miał 
go obowiązywać do lutego 2010 
roku. I na koniec niedzieli w We-
jherowie Śmiechowie wpadł kie-
rowca fi ata uno. To był trzeci ki-
erowca jadący mimo sądowego 
zakazu. Tym przestępcom dodat-
kowo grozi do lat 3 więzienia. 
Statystyki są zatrważające. Na 
terenie całego województwa po-
morskiego codziennie zatrzy-
mywanych jest kilkudziesięciu 
pijanych kierowców. Mimo 
że za jazdę pod wpływem al-
koholu grożą 2 lata wiezien-
ia, niezależnie czy będziemy 
prowadzić samochód, czy moto-
cykl, utrata prawa jazdy i sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

TOMASZ MODZELEWSKI
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- Policjanci ustalili, iż w nocy 
przez teren gminy będą przejeż-
dżali trzej mężczyźni posiadają-
cy przy sobie środki narkotycz-
ne – informuje krótko wejherow-
ska policja. Mieli jechać fordem 
eskortem. Patrolując teren gminy 
Szemud patrol zauważył wska-
zany wcześniej samochód. Auto 
– przez chwilę śledzone - zostało 
zatrzymane do kontroli drogowej. 

Zaczęła się drobiazgowa kontrola. 
Cała trójka jadących chłopaków 
wyciągnęła wszystko z kiesze-
ni. - Podczas sprawdzania, kiedy 
wszyscy trzej otrzymali polecenie 
ściągnięcia skarpetek, jednemu z 
nich wypadł woreczek. Mężczy-
zna próbował go szybko schować 
pod skarpetę. Policjant zauważył 
ten ruch, i znalazł pod skarpetką 
marihuanę – informuje sierżant 

Szemud/Rumia. Podejrzane proszki

Przypilnowany z narkotykami 
W środku piątkowej nocy na trasie do Szemud wpadł 20-la-
tek z Rumi, który miał przy sobie narkotyki. 

Anetta Potrykus. – Jeśli jest uza-
sadnione podejrzenie, to policjan-
ci sprawdzają też obuwie. Jeśli są 
to miejsca bardziej intymne, to 
zabiera się taką osobę na komisa-
riat – dodaje. Oprócz marihuany 
w samochodzie znalazła się butel-
ka z folią aluminiową, przez którą 
w charakterystyczny sposób mari-
huana jest palona, oraz lufka. Cała 
trójka chłopaków, jadąca do Sze-
muda, jest z Rumi. 20-latek, który 
posiadał przy sobie narkotyki, do-
stanie 8 zarzutów. – Już wcześniej, 
nie tylko tej nocy, miał przy sobie 
narkotyki – dowiedział się „Expre
ss”.                                      (TM) 
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- Mamy kilka nowych pomysłów 
- zapowiada Krzysztof Selke, 
zastępca burmistrza Rumi, choć 
przez ostatnie lata niektóre z pro-
jektów złożonych przez miasto 
nie zostały sfi nansowane. Rumia 
chciała uzyskać środki m.in. z 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego i Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nie udało się. I 
wniosek złożony w 2005 roku, i 
tak samo wnioski z 2006 i 2007 
roku nie zostały przekazane do re-
alizacji. - Każdy z nich przeszedł 
pozytywnie ocenę, lecz w związku 
z wyczerpaniem się środków nie 
uzyskały dofi nansowania - tłuma-
czy referat integracji europejskiej 
i promocji. 
A Rumia zgłosiła w kolejnych 
latach 3 projekty dotyczące stwo-
rzenia stref rekreacji dla dzieci i 
młodzieży oraz termomoderniza-
cji budynków użyteczności pu-
blicznej. 
Sąsiedzka Reda w ogóle nie skła-
dała wniosków do tego funduszu. 
W latach 2005-2007 zdobyła za to 
około 14 mln złotych na kanaliza-
cje sanitarną i deszczową ze środ-
ków Zintegorwanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. - W nowym okresie progra-
mowania 2007-2013 wykorzystu-
jemy jeszcze środki na kanalizację 
do zakończenia projektu ZPO-
R-owskiego i ponownie wystą-
pimy o dofi nansowanie z RPO o 
uzupełnienie sieci kanalizacyjnej, 
której wartość to 9 mln zł. Dofi -
nansowanie wyniosłoby około 
4,5 mln zł – zapowiada Krzyszof 
Krzemiński, burmistrz miasta. 
Na przełomie ubiegłego i obecne-

go roku Reda uzyskała ponad 100 
tysięcy złotych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na pro-
jekty zgłoszone przez Miejskie 
Przedszkole nr 1 oraz dwie szko-
ły. - W najbliższym czasie zamie-
rzamy złożyć projekt Miejskiego 
Przedszkola nr 2, szacowany na 
około 330 tys. zł. Uczestniczy-
my w porozumieniach partner-
skich dotyczących szkoleń dla 
mieszkańców i nowych punktów 
przedszkolnych na terenie miasta 
- dodaje Krzysztof Krzemiński. - 
Powodzenie tych projektów zale-
ży od ich oceny przez Urząd Mar-
szałkowski – zastrzega burmistrz.
Podobny pomysł zrealizowało 
m.in. Gniewino w 2005 roku. 
Na program przeznaczony dla 
mieszkańców „Równe szanse 
– wsparcie osób bezrobotnych” 
gmina otrzymała 143 tysiące zł. 
Ale to nie wszystkie pomysły 
Redy. Miasto szykuje się jeszcze 
do zdobycia pieniędzy z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
rewitalizację parku, termomoder-
nizację redzkich szkół i budowę 
sal gimnastycznych. A do tego 
jeszcze, wspólnie z ościennymi 
gminami, chce uzyskać ponad pół 
miliona zł na ścieżkę rowerową, 
która prowadziłaby od granic z 
Wejherowem aż do granic z gminą 
Kosakowo. 
Rumi, której nie wyszło z Nor-
weskim Mechanizmem Finan-
sowym, udało się za to z innymi 
projektami, m.in. z ZPORR, z któ-
rego pieniądze otrzymała również 
Reda. W 2004 roku była to moder-
nizacja ulicy Dąbrowskiego. Cał-
kowity koszt projektu to ponad 15 
milionów. Dofi nansowanie z Unii 
Europejskiej: ponad 11 milionów. 

MILIONY Z UNI
Kolejne projekty, które może wesprzeć Unia Euro-
pejska składają miasta powiatu wejherowskiego. Nie 
wszystkie się udają, ale i tak do naszego regionu tra-
fi ły już miliony złotych. 

Ale z kolei wniosek z 2005 roku 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Rumi – etap Biała Rzeka” znalazł 
się na rezerwowej liście projektów 
wybranych do dofi nansowania. Ze 
względu na wyczerpanie środków 
w pierwszej rundzie konkursowej 
nie otrzymał dofi nansowania. Do-
fi nansowane za to zostało “II Eu-
ropejskie Forum Młodzieżowe w 
Rumi” w 2005 roku. Całkowity 
koszt projektu: 15 330,22 zł. War-
tość uzyskanej pomocy z Unii Eu-
ropejskiej: 11 927,05 zł. 
- Rumia w nowym okresie pro-
gramowania 2007-2013 planuje 
ubiegać się o środki fi nansowe z 
UE z kilku różnych programów w 
zależności od celu dofi nansowa-
nia – zapowiada miasto. Rumia, 
podobnie jak Reda, chce uczest-
niczyć w Regionalnym Programie 
Operacyjnym dla Województwa 
Pomorskiego. Terminy składa-
nia wniosków mijają dopiero w 
przyszłym roku. Ale to nie jedyne 
plany Rumi. Kolejny zamiar to 
Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko, do którego 
miasto zamierza zgłosić się w cią-
gu najbliższych kilku miesięcy. - 
Głównym celem projektu będzie 
budowa i modernizacja systemów 
odprowadzania wód do akwenów 
morskich. Planujemy budowę i 
modernizację kanalizacji desz-
czowej, podczyszczalni oraz urzą-
dzeń i zbiorników retencyjnych 
- informuje referat integracji euro-
pejskiej i promocji.
Dzięki temu projektowi poprawić 
się ma czystość wód odprowa-
dzanych do Morza Bałtyckiego. 
Większe ma być też bezpieczeń-
stwo mieszkańców na terenach, 
które czasami są podtapiane albo 
zalewane w czasie deszczów. 
Wejherowo za to przymierza się 
do rewitalizacji Parku Miejskiego 
im. Aleksandra Majkowskiego. 
Władze chcą żeby – za pieniądze 
Unii - zostały tam zbudowane 
ścieżki, ale w ich historycznym 

przebiegu, pielęgnować drzewa i 
posadzić nowe oraz wykonać in-
stalację nawadniającą i stworzyć 
ścieżki dydaktyczne oraz wybu-
dować widokową altanę. Pomysł 
został już zaakceptowany przez 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Poza Unią ma go sfi -
nansować miasto, powiat oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
i Bractwa Kurkowe. Wartość: 
ponad 1 750 tysięcy zł. Dofi nan-
sowanie, które Wejherowo chce 
uzyskać: ponad 900 tys. zł. 
Ale ten projekt jest dopiero w fa-
zie planów. Wcześniej za to Wej-
herowo uzyskało ponad 9 mln zł 
z Uni pieniądze na renowację kal-
warii. Czy władze miasta zdoby-
ły poza tym jakieś pieniądze dla 
mieszkańców? Wiceprezydent, 
Wojciech Kozłowski nie miał cza-
su z nami o tym rozmawiać. 
Więcej dowiedzieliśmy się w 
Urzędzie Gminy w Gniewinie. 
- Planujemy projekty z zakre-
su turystyki. To ma być budowa 
przystani, ścieżek rowerowo – 
pieszych i Domu Planety. Z zakre-
su spraw wodno - kanalizacyjnych 
chcemy rozbudować sieć kanali-
zacyjną. Ze sportu; zbudować halę 
widowiskowo – sportową i zmo-
dernizować stadion. Inne zamie-
rzenia to budowa nowej świetlicy 
oraz modernizacja i wyposażenie 
istniejących, szkolenia dla miesz-
kańców i zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci – usłyszeliśmy w referacie 
funduszy strukturalnych analiz i 
promocji UG Gniewino. 
Dotychczas gmina również uzy-
skała wiele pieniędzy. Kompleks 
turystyczno – rekreacyjny z wie-
żą widokową „Kaszubskie Oko” 
w Gniewinie został zrealizowa-
ny m.in. dzięki Unii Europej-
skiej. Na to gmina dostała ponad 
1 700 tysięcy zł. Inwestycja była 
rozłożona na 2 lata. - Całość zo-
stała przeprowadzona na obsza-
rze, który znajduje się nieopodal 
Gniewina, na wzniesieniu obok 
zbiornika górnego elektrowni 
Żarnowiec. Głównym elementem 
jest wieża widokowa. Jej całko-
wita wysokość wynosi około 49 
metrów, a sama platforma wido-
kowa znajduje się na wysokości 
44 metrów nad poziomem terenu. 

Wieża postawiona została na kop-
cu, wewnątrz którego znajduje się 
Sala Historii Miejsca oraz punkt 
informacji turystycznej. Dzięki 
wysokości naturalnego wzniesie-
nia, na którym znajduje się wie-
ża, punkt widokowy, pozwala na 
szeroką obserwację okolicy aż do 
plaż Morza Bałtyckiego – chwali 
Mariola Kwaśniewska, kierownik 
Referatu Funduszy Strukturalnych 
Analiz i Promocji w Gniewinie. 
100 proc. wsparcia – ponad 300 
tysięcy zł - uzyskał gniewiński 
projekt „Rybołówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004-2006”. A chodziło 
o znajdowanie oraz promowanie 
nowych rynków zbytu na produk-
ty rybne przez organizację kam-
panii promocyjnej. Sposobem na 
to stała była impreza „Rybko ty 
moja” oraz kampania promocyjna 
w szkołach. - Projekt składał się 
z II etapów – opowiada Mariola 
Kwaśniewska. – Pierwszy założył 
imprezę w plenerze o charakte-
rze festynu rybnego, a drugi miał 
uświadomić wśród jego młod-
szych uczestników, że spożywanie 
ryb w sposób istotny przyczynia 
się do lepszego rozwoju człowie-
ka. Były darmowe degustacje, 
liczne konkursy i zabawy. 
Zajęcia pozalekcyjne nie są je-
dynymi pomysłami Gniewina 
dotyczącymi dzieci. W szkołach 
był realizowany skromny fi nan-
sowo projekt „Szkoła marzeń”. 
169 tysięcy zł na jego prowadze-
nie pochodziło z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Z myślą 
o dzieciach nauczyciele prowa-
dzili zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów. Dla dzieci został tez 
złożony wniosek „WAS – wiej-
ski animator sportu – aktywizacja 
środowisk lokalnych przez eduka-
cję i sport”, na które gmina otrzy-
mała kolejne 14 tysięcy euro w ra-
mach Europejskiego Roku Sportu 
(EYES 2004). 
Teraz każde z miasta przygotowu-
je kolejne projekty. - Na bieżąco w 
miarę pojawiania się nowych kon-
kursów po roku 2009 planować 
będziemy następne inwestycje, a 
jeżeli chodzi o EFS to na bieżąco 
nasze placówki zgłaszać będą ko-
lejne pomysły na projekty - mówi 
burmistrz Redy.

TOMASZ MODZELEWSKI

Mszę świętą odprawił ordyna-
riusz diecezji pelplińskiej bp Jan 
Bernard Szlaga. Przed mszą św. 
poświęcono dwie kopie cudow-
nej fi gury MB z Dzieciątkiem. 
Jedna z nich w drodze powrotnej 
z Sianowa powędrowała razem z 
pielgrzymami, by stanąć w histo-
rycznym miejscu u stóp góry pod 
Smołdzinem. W uroczystościach 
odpustowych uczestniczył woje-
woda pomorski, kaszubscy par-
lamentarzyści i samorządowcy. 
Pielgrzymi wejherowscy dotar-

Wejherowo-Sianowo. XXV Jubileuszowa Pielgrzymka

Wejherowianie u Królowej Kszub
Około 8 tyś. pielgrzymów z całych Kaszub wzięło udział w corocznym odpuście ku czci MB 
Szkaplerznej w Sianowie. Wejherowscy pielgrzymi w tym roku już po raz 25 powędrowali 
do Królowej Kaszub. Przeszło 130-to osobowej grupie pielgrzymów z dętą orkiestrą pod 
batutą Zdzisława Plichty przewodził ks. Janusz Mathea z parafi i Chrystusa Króla. 

li do wejherowskiej Kolegiaty 
późnym wieczorem. – Było bar-
dzo fajnie, wspaniała młodzie-
żowa atmosfera, mówi o swoich 
wrażeniach z pielgrzymki Marta 
z parafi i NMP Królowej Polski. 
–Jak co roku wspaniałe ubogace-
nie duchowe, w tym roku byłam 
razem ze starszym synem w Ko-
legiacie oczekiwał na mnie z ro-
dziną mój małżonek, mówi Mał-
gosia nauczycielka z Wejhero-
wa. Podwójną przygodę przeżył 
Adrian z parafi i Chrystusa Kró-
la. – Do Sianowa pojechałem na 
rowerze a do Wejherowa powró-
ciłem pieszo, mój rower był w 
bagażowym samochodzie. Za-
pytaliśmy także o osobiste wra-
żenia tegorocznego przewodnika 

wejherowskich pielgrzymów. – 
Przeżyłem, mówi ks. Janusz, nie-
samowite wrażenia. Matka Bo-
ska Sianowska przyciąga bardzo 
wielu pielgrzymów. Tysiące piel-
grzymów zgromadziło się przed 
Jej wizerunkiem, by spotkać się 
na wspólnej modlitwie. Jednoczy 
nas modlitwa w tych naszych in-
tencjach, w których żyjemy na 
co dzień i tych, których sprawy 
związane są z życiem osobistym, 
rodzinnym i tych, które doty-
czą całej naszej ojczyzny. Prałat 
ks. Tadeusz Reszka podzięko-
wał oraz udzielił kapłańskiego 
błogosławieństwa w Kolegiacie 
wszystkim pielgrzymom za po-
niesiony trud pielgrzymowania 
i świadectwo wiary w szczegól-
ności orkiestrze, służbie porząd-
kowej i straży pożarnej, gitarzy-
stom, osobom niosącym feretro-
ny i obrazy oraz klerykom i sio-
strom szarytkom. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Pielgrzymi na trasie.
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- W związku z zaistniałą sytuacją 
– informuje Roman 
Świrski, komen-
dant rumskiej 
SM, - Powia-
towy Lekarz 
Weterynarii po-
lecił wykona-
nie na tere-
nie przy-
ległym do miejsca zna-
lezienia zakażonego zwierzęcia 
tzw. perlustracji posesji.
Już w następnym dniu od godz 
7. rano rozpoczęto sprawdzanie 
wszystkich okolicznych posesji. 
Kontrolowano przede wszystkim 
kto jakie zwierzęta posiada i czy 

mają onę aktualne obowiązkowe 
szczepienia przeciwko wściekliź-

nie. Informowano też miesz-
kańców, że w przypadku 

zauważenia niepo-
kojących zacho-

wań u swych zwie-
rząt natychmiast powinni po-
wiadomić Straż Miejską.

Jak dowiedział się reporter 
Expressu, świadomość zagroże-
nie jakie może nieść wścieklizna 
jest w wśród mieszkańców kon-
trolowanych posesji bardzo ni-
ski. Wszyscy mieli pretensje, że 
strażnicy i urzędowy lekarz we-
terynarii nachodzą ich tak wcze-
śnie rano. Część osób nie mogła 

Rumia. Przypadek wścieklizny w Janowie

ŚMIERĆ NIETOPERZA
Dziwnie zachowującego się nietoperza zauważył w ubie-
głym tygodniu na ulicy Obrońców Westerplatte mieszka-
niec dzielnicy Janowo. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, 
mężczyzna zachował się bardzo rozsądnie i powiadomił o 
fakcie Straż Miejską. Okazało się ,że zwierzę już dogorywa-
ło. Powiadomiony o zdarzeniu Powiatowy Lekarz Wetery-
narii polecił przekazanie zwłok do zakładu Higieny Wetery-
naryjne w Gdańsku celem zbadania. Okazało się, że nieto-
perz był zakażony wścieklizną.

Nie wolno lekceważyć

Jerzy Kończak 
– urzędowy lekarz 
weterynarii z Rumi

- General-
nie wściekli-
zna to choro-
ba śmiertelna 
i pogryzienie 
przez zaka-
żone zwierzę 
może zakoń-
czyć się tra-

gicznie. W tym konkretnym 
przypadku nie ma na szczęście 
powodów do paniki. Jednak 
chciałbym uświadomić i uwraż-
liwić mieszkańców, że nie po-
winno się lekceważyć przypad-
ków dziwnych zachowań zwie-
rząt domowych i to nie tylko 
tych półdzikich biegających 
bezpańsko po ulicach, ale także 
posiadających właścicieli. Każ-
dy przypadek pogryzienia przez 
psa, koty czy np. udomowioną 
kunę powinien być zgłoszony. 
Badania i obserwacja są całko-
wicie bezpłatne.

odnaleźć świadectw szczepień 
posiadanych zwierząt. Zostali 
oni zobowiązani przez funkcjo-
nariuszy do dostarczenia ich w 
jak najszybszym terminie do sie-
dziby SM. W kilku przypadkach 
właścicieli posesji nie było w do-
mach, więc skontrolowani zosta-
ną w najbliższych dniach. 

(ANGO)

Strażnicy podczas działań perlustracyjnych w rejonie znalezienia wściekłego nietoperza.
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Starostwo powiatowe w Wejherowie gościło w środę 
policjantów nie tylko z wejherowskiej komendy, ale i 
podległych komisariatów i posterunków. Odbyły się 
tam uroczystości Święta Poli-
cji. Najlepszym 
funkcjonariu-
szom zosta-
ły wręczo-
ne awan-
se oraz 
odznacze-
nia i na-
grody.

Powiat. Mundurowi nagrodzeni

Święto dla policjantów

W całym województwie pomorskim 
awanse na wyższe stopnie otrzyma-
ło 1726 policjantów. - Pod uwagę 
bierze się całokształt pracy i dys-
pozycyjność, tak potrzebne do peł-
nienia tej służby, a nie tylko „jedną” 
zasługę – mówi jedna z awansowa-
nych mł. asp. Anetta Potrykus. – Są 
oczywiście i takie osoby, ale wtedy 
musi być „konkretne” osiągnięcie. 
I w ten sposób decyzją ministra 
spraw wewnętrznych i administra-
cji trzech pomorskich funkcjona-
riuszy otrzymało srebrną odznakę 
„Zasłużony Policjant”, a 43. brą-
zową odznakę. Dwie osoby zostały 
uhonorowane złotym „Medalem za 
Zasługi dla Policji”, 2 policjantów 

srebrnym, a 3. funkcjonariuszy brą-
zowym. Trzech z nich zostało wy-
różnionych w Wejherowie. 
Srebrną odznakę zasłużonego poli-
cjanta otrzymał asp. sztab. Ryszard 
Rychert, 12 lat temu uhonorowany 
Dzielnicowym Roku, później laure-
at 2. miejsca w wojewódzkich eli-
minacjach „Patrolu Roku”. Brązo-
wą odznakę zasłużonego policjan-
ta otrzymali mł. asp. Tadeusz Kacz-
marek z drogówki oraz asp. sztab. 
Mariusz Czyżewski. - Koordynując 
działania na stanowisku kierowania 
niejednokrotnie przyczynił się do 
zatrzymania sprawców przestępstw 
na gorącym uczynku – chwali poli-
cjanta KWP.                            (TM) 

Fot. ŁB

Anna Żak ma 25 lat i strażnicz-
ką od roku, a przeszła do pracy w 
Rumi z Gdańska. Zapytana przez 
Express dlaczego wybrała tę wła-
śnie pracę odpowiada: - To może 
wbrew pozorom bardzo ciekawa 
praca. Przede wszystkim w służ-
bie każdy dzień jest inny i zawsze 

się coś dzieje. Uważam, że jako 
kobieta jestem równie dobrym 
funkcjonariuszem i doskonale so-
bie radzę w różnych sytuacjach. 
Nie da się ukryć, że praca w bu-
dżetówce daje też bardzo potrzeb-
ne w dzisiejszych czasach poczu-
cie bezpieczeństwa fi nansowego.

Rumia. Straż Miejska

Kobieta w szeregach 
Jak zapewnia komendant pomyli 
bardzo ktoś, kto pomyśli w czasie 
interwencji pani Anny, że ma do 
czynienia z przedstawicielką płci 
słabszej. Opinię bardzo dobrej 
skuteczności pani Anna Żak do-
była podczas zaledwie roku służ-
by w gdańskiej SM. 
Drugim nowo przyjętym do SM 
w Rumi strażnikiem jest Mateusz 
Sekida.
                                             (ajg)
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REKLAMA

 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

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

ZEFIR

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

Arkadiusz Szczygieł
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek od 16.00 do 18.00.

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

Animozje personalne w polity-
ce nie są czymś szczególnym. 
Są one na porządku dziennym i 
to nie tylko w nas. Politycy kłócą 
się ze sobą, wyzywają od najgor-
szych, po czym godzą się i razem 
zgodnie współdziałają. Oczywi-
ście do  następnej kłótni. Przy-
kładów na to mógłbym przyto-
czyć wiele, ale po co. Przecież 
państwo znacie takie przypadki i 
wiecie, że tak właśnie jest. Nie-
stety bardzo często różnice zdań 
w kwestach merytorycznych, 
co jest normą w demokratycz-
nym państwie i w pluralistycz-
nym społeczeństwie są powodem 
ostrych ataków ad personam. Ten 
który ma inne zdanie niż ja bywa 
określany od razu mianem głup-
ca, ignoranta, szkodnika, a często 
zdrajcy. Takie inwektywy prze-
stały już robić na kimkolwiek 
wrażenie. Uznaje się je za zupeł-
nie nieszkodliwy element folklo-
ru politycznego. Może mało este-
tyczny i mało wychowawczy, ale 
jakoś tam tolerowany. Trochę na 
zasadzie – jak naszym w ten spo-

sób przykładają, to oni muszą się 
tak samo bronić.
Problem zaczyna się wtedy, gdy  
animozje personalne przekracza-
ją pewną granicę.  Tak jest, nie 
tylko moim zdaniem, w przy-
padku ostatniego ostrego starcia 
L.Kaczyńskiego z Sikorskim. Pi-
sałem już o tym, że obaj pano-
wie mają inne zdań w sprawie 
warunków zainstalowania w na-
szym kraju elementów tarczy an-
tyrakietowej. To jednak nie upo-
ważnia pana prezydenta do trak-
towania Sikorskiego jako agenta 
obcego państwa, który chce zgu-
by Polski. Krajowi i zagranicz-
ni  komentatorzy są zgodni co do 
tego, że Sikorski w polityce za-
granicznej ma większe doświad-
czenie niż pan prezydent, a po-
nadto lepiej od niego zna Amery-
kanów. Jeżeli podniósł poprzecz-
kę naszych żądań, to pewnie wie 
co robi. Nie można ganić go za 
to, że chce wytargować od Ame-
rykanów więcej niż gotowi byli 
zaakceptować bracia Kaczyńscy. 
To naprawdę sprawa drugorzęd-

na, kto będzie ojcem sukcesu ne-
gocjacji w tej sprawie – PiS czy 
Platforma Obywatelska, Kaczyń-
scy czy Tusk, Fotyga czy Sikor-
ski. Ważne by po ewentualnym 
zainstalowaniu u nas tarczy, Pol-
ska była bezpieczniejsza.
Stali czytelnicy moich felietonów 
zdążyli się już zorientować, że nie 
należę do tzw. jastrzębi. Broniąc 
swoich poglądów i polityki rzą-
du Tuska staram się nie obrażać 
moich politycznych adwersarzy. 
Tym bardziej razi mnie gdy pre-
zydent mojego kraju o ministrze 
polskiego rządu mówi „agent”, a 
ten w odwecie, zapewne w akcie  
desperacji odwzajemnia mu się 
epitetem „cham”. To chore! Czy 
nie ma racji Wałęsa pytając gło-
śno gdzie tu lekarz? 
                                                                                                          

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła
 można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

OSTRE  STARCIE  
PREZYDENTA  Z  MINISTREM
Nie jest tajemnicą, że Prezydent L. Kaczyński i minister 
spraw zagranicznych R. Sikorski,  delikatnie mówiąc, nie 
przepadają za sobą. Pan prezydent, solidaryzując się ze 
swoim bratem Jarosławem, pewnie nigdy nie wybaczy Si-
korskiemu, że na półmetku poprzedniej kadencji  opuścił 
PiS i przeszedł na stronę Platformy Obywatelskiej. Sikorski 
z kolei nie może pogodzić się z tym, że prezydent traktuje 
go jako osobę wielce podejrzaną, niegodną zaufania, któ-
ra na domiar złego działa na szkodę naszych narodowych 
interesów. Nic jednak nie zapowiadało takiej eskalacji ich 
konfl iktu, jakiej jesteśmy teraz świadkiem. 

Jak powiedział inicjator akcji Ja-
cek Thiel, jest ona prowadzona 
dziewiąty rok z rzędu i właścicie-
le obiektów noclegowych już się 
do niej przyzwyczaili. Chętnie 
przyjmują oferowane materiały, 
poszerzające wiedzę ich gości o 
atrakcjach, jakie mogą zobaczyć 
w okolicy pobytu. Pracownicy 
urzędu zaopatrzyli też w materia-
ły promocyjne większość punk-

tów informacji turystycznej i biu-
ra najmu kwater na Wybrzeżu. 
Dzięki tej terenowej akcji pro-
mocyjnej prowadzonej bezpo-
średnio przez pracowników urzę-
du bardzo wielu turystów wypo-
czywających w nadmorskich let-
niskach zdecydowało się odwie-
dzić Wejherowo i skorzystać z 
oferty zwiedzania kalwarii i ratu-
sza z przewodnikiem.          (PP)

Promocja Wejherowa
Ponad 140 hoteli i pensjonatów rozsianych od Dębek po Ja-
starnię i Puck odwiedzili pracownicy Wydziału Promocji Urzę-
du Miejskiego, dystrybuując materiały promocyjne miasta.

Pomóż Natalii, Twoja złotówka pomoże w jej rehabilitacji, 
dzięki której będzie umiała poruszać się na własnym wózku 

inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 0000 6543 2000 0120

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

Fundacja „Uśmiech dziecka”
ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

Fundacja „Uśmiech Dziecka”
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Nr 31 8350 0004 

0000 6543 2000 0010 - z dopiskiem 
„dla Natalii Klimczak”
KRS nr. 00000 98397

Możesz pomóc

Samorządy w gminach: Choczewo, Luzino i Wejherowo wykazały 
chęć współpracy przy modernizacji dróg, dodając wkład własny do 
projektów współfi nansowanych przez powiat i ubiegających się jed-
nocześnie o dofi nansowanie z  Regionalnego Planu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład Powiatu Wej-
herowskiego we wszystkie projekty wyniesie 2,7 mln zł.            (ŁB)

Powiat. Żeby jeździło się lepiej

Wspólna
Zawarte zostało porozumienie między Powiatem Wej-
herowskim a trzema gminami, dotyczące moderniza-
cji dróg powiatowych, ale przebiegających przez te-
reny tych gmin. 

Od lewej siedzą wicestarosta Grzegorz Gaszta, starosta Józef Reszke oraz wójt Jacek 
Michałowski. 

 inwestycja
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Od koniec maja zorganizowano 
dzięki dofi nansowaniu z Centrum 
Pomocy Rodzinie siedmiodnio-
wą wycieczkę do Mielna, Kosza-
lina, Kołobrzegu, Świnoujścia i 
Międzyzdrojów. 
Na dłuższe (i droższe) wczasy do 
Piwnicznej (w tym dwa dni w Bu-
dapeszcie spędzone na zwiedza-
niu z polskim przewodnikiem) 
wyjechało w tym roku 26 osób.
Tuż przed początkiem kalenda-
rzowego lata, 19 czerwca, człon-
kowie rumskiego oddziału PZE-
RiI powitali początek lata. Auto-
kar zawiózł grupę emerytów do 
miejscowości Gowino, ok. 30 km 
od Gdyni. W gościńcu „Wsi spo-
kojna” w lesie za Gowinem od-
był się piknik rumskich seniorów 
w niepowtarzalnej sielskiej at-
mosferze . Była gimnastyka gru-
powa prowadzona przez Stefana 
Kosznika, konkursy z nagroda-
mi: przeciąganie liny, rzuty lot-
kami, piłką i kartofl ami. Później 
był obiad, a następnie tańce przy 
muzyce zespołu „Czarne Kapelu-
sze” z Mechowa.
Dużym powodzeniem cieszą się 
pielgrzymki – 2 lipca grupa po-
jechała autokarem do Obór koło 
Grudziądza, gdzie mieści się 
Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej i klasztor karmelitów z XVII 

wieku. W to samo miejsce poje-
dzie autokarowa pielgrzymka 12 
sierpnia. W sierpniu też planowa-
na jest wycieczka do Starogardu i 
Pelplina.  We wrześniu odbędzie 
się wyjazdowe spotkanie inte-
gracyjne w leśniczówce Gródek 
(ognisko przy muzyce, grzybo-
branie), a kolejne w Pucku i Wła-
dysławowie. W jesieni i w zi-
mie wycieczek i pikników bywa 
mniej, z oczywistych względów, 
są natomiast spotkania pod da-
chem, najczęściej gościnnego 
Miejskiego Domu Kultury. Oko-
licznościowe imprezy (np.An-
drzejki) i zabawy taneczne cieszą 
się zawsze dużym powodzeniem, 
szczególnie gdy zespół „Czarne 
Kapelusze” zagra dawne melo-
die, „pod emerytów”. Spotkanie 
opłatkowe jest natomiast organi-
zowane w hotelu Faltom, bo dys-
ponuje największą w Rumi salą.
- W naszym oddziale jest ponad 
1100 osób – mówi Danuta Ju-
trzenka, przewodnicząca oddzia-
łu PZERiI w Rumi. – I wciąż 
nowi się zapisują. Składka rocz-
na wynosi tylko 18 zł, a  rozma-
itych atrakcji i korzyści wiele. Na 
przykład możliwość uzyskania 
zniżki 37% na dwa przejazdy po-
ciągami rocznie.
Dwa razy w tygodniu, w ponie-
działki od 15 do 18, w piątki od 
11 do 14 są spotkania przy kawie 

i można przy tym załatwić różne 
swoje sprawy. Zawsze przycho-
dzi na nie 20-30 osób. W czasie 
tych spotkań bywają organizowa-
ne pogadanki, spotkania z leka-
rzami. Ponadto raz w tygodniu w 
sali Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 wybrać się można na  gim-
nastykę rekreacyjną, prowadzoną 
przez rehabilitanta.
- Wśród aktywnych, korzystają-
cych z wycieczek i zabaw emery-
tów przeważają kobiety – stwier-
dza Danuta Jutrzenka, przewod-
nicząca oddziału PZERiI od 1999 
roku. Sama poświęca emerytom 
swój cały niemal wolny czas. Or-
ganizuje wycieczki, załatwia róż-
ne sprawy, żyje życiem tysiąca 
rumskich emerytów. Do pomocy 
ma  13-osobowy Zarząd, dwóch 
zastępców, sekretarza, skarbnika 
i 3 komisje. Danuta Jutrzenka za-
chęca do wstępowania do Związ-
ku i skorzystania z oferty, którą 
ma dla osób o różnych zaintere-
sowaniach i różnej kondycji fi -
zycznej. Jedni chętnie pojadą na 
wycieczki i potańczą, inni wy-
biorą się na pielgrzymki. Wszy-
scy mają możliwość wyjścia z 
czterech ścian i spotkania z ludź-
mi, nawet ponarzekania na swój 
los w gronie rówieśników. Mogą 
rozerwać się i pobawić, czego co 
dzień im brakuje, a zasługują na 
trochę radości.

Rumia. Emeryci odpoczywają aktywnie

WESOŁE JEST ŻYCIE 

STARUSZKA
Według tradycyjnego kanonu ludzie w jesieni życia bawią wnuki i siedzą 
przy piecu szydełkując i słuchając Radia Maryja. Często są samotni i opusz-
czeni, zrezygnowani, nie widzą przed sobą perspektyw. W obecnych cza-
sach są jednak starsi ludzie prowadzący aktywne, ciekawe życie. Emeryci 
– członkowie rumskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, rencistów 
i Inwalidów bawią się, jeżdżą na wycieczki, zwiedzają.

Danuta Jutrzenka Trzebiatowska i Irena Humla (skarbnik). 
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BARBARA MIRUSZEWSKA

W ramach „Akcji Lato” Miejski 
Dom Kultury zorganizował zaję-
cia sportowo-ruchowe dla dzieci 
na terenie Zespołu Szkół przy ul. 
Grunwaldzkiej od 21 lipca do 8 
sierpnia w godz. 10.00-14.00.W 
programie są gry w koszykówkę, 
piłkę ręczną, piłkę nożną, szta-
fety lekkoatletyczne, gra w dwa 
ognie, rzuty do kosza, strzały na 
bramkę i żonglerka piłką. Przy 
deszczowej pogodzie przewi-
dziane są zajęcia w sali szkolnej: 
grę w tenisa stołowego, skakan-
kę, uni hokej, ringo, siatkówkę, 
przeciąganie liny, tor przeszkód, 
sztafety, koszykówkę i kometkę.
W trakcie zajęć organizowane są 
mini-turnieje w konkurencjach 
indywidualnych i zespołowych. 
Rodzaj prowadzonych przez in-
struktora zajęć zależy od ilości i 
wieku uczestników.
Dla dzieci pozostających latem w 
mieście wspaniałym urozmaice-
niem są wycieczki autokarowe. 
– Zawsze jest komplet w auto-
karze – mówi Ludwik Bach, dy-
rektor Miejskiego Domu Kultu-
ry. Dzieci płacą za wycieczkę 2 
zł. Na pierwszą wycieczkę, 4 lip-
ca wybrano się do bazy harcer-
skiej w Potęgowie. Niebawem 1 
sierpnia odbędzie się wycieczka 
do skansenu Kluki nad jeziorem 
Łebsko i  Czołpina, wsi słowiń-
skiej  z wysoką latarnią morską  z 
XIX wieku. Atrakcją będą też ru-
chome wydmy. Kolejna wyciecz-
ka, 22 sierpnia, będzie wyprawą 
na Środkowe Kaszuby.
Amatorzy sportu rowerowego co 
dwa tygodnie od 17 maja wyru-
szają sprzed MDK na wyciecz-
ki rowerowe po Ziemi Kaszub-
skiej. 29 lipca w sobotę dyrektor 
Ludwik Bach, jak zwykle, popro-

wadzi grupę w kierunku Zbycho-
wa. – Chcemy dotrzeć do źródeł 
Zagórskiej Strugi – planuje -  i 
obejrzeć w lesie bunkry z czasów 
wojny.
W sobotę 19 lipca w parku przy 
MDK odbył się festyn rodzinny 
„Letnia Biesiada”, a już w nie-
dzielę 3 sierpnia w tym samym 
parku (a nie na stadionie, jak 
przedtem) będzie „Jarmark Ka-
szubski”. W programie jarmar-
ku są gadki kaszubskie Edmunda 
Lewańczyka, występ kapeli ka-
szubskiej „Manijoce” ze Strzel-
na, występ orkiestry dętej, chóru 
kaszubskiego „Rumianie”, wy-
stęp zespołu kaszubskiego „Ba-
zuny” z Żukowa, występ zespołu 
„Galickie Kolory” z Ukrainy i – 
na koniec, ok. godz.20 – występ 
zespołu „Leszcze”. Oprócz wy-
stępów publiczność będzie mogła 
spróbować sił w malarskim kon-
kursie familijnym i w konkur-
sie wspinaczki na słup. W trak-
cie jarmarku odbędą się również 
konkursy z nagrodami dla dzieci, 
kiermasz rękodzieła kaszubskie-
go, zabawy dla dzieci, pokaz go-
łębi ozdobnych, kaktusów, pre-
zentacja samochodów Fiat, tur-
niej karciany w „baśkę” i wiele 
innych atrakcji. Jarmark rozpocz-
nie się o godz. 15.
Miłośnikom muzyki poważnej 
polecić można letnie koncerty 
organowe w kościele Najświęt-
szej Marii Panny Wspomożenia 
Wiernych przy ul. Świętojańskiej 
w Rumi. Koncerty zorganizowa-
ne przez Urząd Miasta, Miejski 
Dom Kultury, Pomorskie Stowa-
rzyszenie „Musica Sacra” i Pa-
rafi ę Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych w Rumi 
odbywają się co środę (od 2 lipca 
do 13 sierpnia) o godz. 19. 

Rumia. Kanikuła na półmetku

Sport i muzyka
Zbliża się półmetek wakacji. Warto rozejrzeć się nad moż-
liwościami spędzenia upalnych i czasem deszczowych dni 
w  atrakcyjny sposób. Szczególnie dotyczy to dzieci, które 
nie mogą wyjechać na dłuższy wypoczynek.

BARBARA MIRUSZEWSKA

Bądź człowiekiem,
oddaj krew
Każdego dnia , co 15 sekund w polskich szpitalach potrzeb-
na jest krew, alarmują "Krewniacy". Sytuacja szpitala w 
Wejherowie jest dramatyczna. Tezy, że krew ratuje życie nie 
trzeba udowadniać. Jest paliwem, bez odpowiedniej ilości 
którego nie funkcjonujemy. 
Brak krwi, to brak osocza. Ono z 
kolei niezbędne jest w przypadku 
krwotoków i poparzeń, o które 
latem szczególnie łatwo Na apel 
szpitala natychmiast odpowie-
działo wejherowskie PCK Po-
móc może każdy zdrowy od 18 
do 60 roku życia. Sprawę ułatwi 
podstawiony w Rumi i Redzie 
ambulans, gdzie będzie można 
dodatkowo skorzystać z bezpłat-
nych badań ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi. Niestety lato nie 
sprzyja zwiększeniu ilości za-
pasów krwi w szpitalach,wręcz 

odwrotnie. Rosnąca ilość wypad-
ków wyczerpuje ostatnie rezerwy 
w placówkach medycznych. Pra-
cownicy służby zdrowia proszą 
kierowców o wzięcie odpowie-
dzialności za swoje zachowanie 
na drodze i o ile to możliwe, odda-
nie krwi choć raz w roku. Średnio 
mamy jej 5 litrów. Jednorazowo 
oddać możemy 45 mililitrów. To 
niewiele. Jednak ta ilość pomoże 
uratować kogoś bezimiennego. 
Bezimiennego, którym i my mo-
żemy kiedyś się stać.

 (TTM)
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To część opowieści, którą usły-
szeli uczestnicy na początku dru-
giego turnusu półkolonijnego, 
odbywającedo się na rancho pod 
lasem. Dalsze części rękopisu 
jednego z piratów i skrawki spa-
lonej mapy znajdowali każdego 
dnia. Poszukiwanie skarbu pira-
tów było tematem tej edycji „Wa-
kacji na Rancho”. Bo półkolonie 
na rancho, to nie tylko jazdy kon-
ne, jazdy quadami i różnego ro-
dzaju zabawy, to również wielka 
przygoda, którą przeżywają mło-
dzi ludzie. Nie było łatwo, ale tez 
nikt nie obiecywał, że będzie ła-
two, za to było szalenie ciekawie, 
bardzo dużo śmiechu i sporo ad-
renaliny. Jednym z najbardziej 
„strasznych” dni, była wyprawa 

do lasu, gdy młodzi ludzie spo-
tkali Żołnierzy Ciemności”, któ-
rzy również szukali tego skarbu. 
Tego dnia adrenalina sięgnęła ze-
nitu, gdyż żołnierze wyglądali 
naprawdę przekonująco. Cała hi-
storia zakończyła się w piątek. To 
był ostatni dzień turnusu. Wszy-
scy uczestnicy, wraz z czterema 
końmi i opiekunami wyruszyli w 
stronę morza. Maszerowali zgod-
nie ze wskazówkami na mapie i 
napotkanymi znakami. Pogoda 
zrobiła psikusa tego dnia, ale nie 
zepsuło to zabawy. Wprawdzie 
konie musiały wrócić na rancho, 
lecz pozostali, z wielką plande-
ką nad głowami  ruszyli dalej. 
Po chwili znowu się wypogodzi-
ło. Droga wiodła przez lasy i łąki 

aż do Mechelinek. Dla dzieci w 
wieku od 5-11 lat to było spore 
wyzwanie. Nikt się nie poddał i 
wszyscy dzielnie dotarli do celu. 
Na miejscu musieli jeszcze prze-
dostać się przez drewniane scho-
dy na plażę pilnie strzeżone przez 
okrutnego pirata, ale i to się uda-
ło. Ostatnia przeszkoda to było 
pokonanie klifu w Mechelinkach 
od plaży aż do góry, bo tam wła-
śnie był zakopany skarb piratów. 
Skarb wyglądał naprawdę oka-
zale: miecze, szable, złote misy, 
stara księga, puchary i sporo gru-
dek złota a pod spodem dla każ-
dego torebka ze słodyczami.
Na górze, na małych poszukiwa-
czy skarbów, czekali już rodzice 
i organizatorzy z grillem, gorą-

Rumia. Wakacyjna przygoda na Wild West Ranch

ZNALEŹLI SKARB 

PIRATÓW
Tego dnia na morzu szalała niesamowita burza. W zatoce skryła się piracka 
Czarna Fregata. Drogę ucieczki odcięły mu angielskie statki. Mimo wielkiego 
niebezpieczeństwa, Krwawy John postanowił zejść na ląd. Wziął ze sobą dwóch 
kompanów i wielką skrzynię. Długo ich niebyło, lecz gdy szalupa znowu dobiła do 
burty statku, nie było w niej ani skrzyni ani dwóch jego kompanów. Co się z nimi 
stało? Nikt nie śmiał o to zapytać Krwawego Johna…

cymi kiełbaskami i zimnymi na-
pojami. Ostatnia godzina, to był 
czas na wspólny piknik, podczas 
którego dzieci dzieliły się swoimi 
wrażeniami. 
W epoce realistycznie przygoto-
wanych gier komputerowych i 
potężnej oferty telewizyjnej dla 

dzieci, trudno jest stawić czo-
ła takiej konkurencji. Trzeba tak  
przygotować wypoczynek dla 
dzieci, aby mogły poczuć smak 
prawdziwej przygody. Na Wild 
West Ranch to chyba się udaje.

(Alpha)

Po przerwie technologicznej 
miejska pływalnia przy ul. Na-
nickiej znów jest czynna. A war-
to ją odwiedzić, gdyż do końca 
wakacji obowiązują promocyjne 
ceny wstępu. Za 1 godz. pobytu 
na pływalni dorośli zapłacą 8 zł, 
a dzieci i młodzież (uprawniona 
do ulgowych biletów) 5 zł. Obiekt 
jest ogólnodostępny codziennie w 
godz. 8.00-22.00.                  (PP)

Basen czynny 
Pierwszego dnia w sobotę, 26 lipca o godz. 18.00 w Parku Majkow-
skiego wystąpi duet perkusistów - Wojciech Herzyk i Michał Żymeł-
ka. Choć panowie grają na instrumentach mocnego uderzenia, m. in. 
na marimbach i wibrafonach, w parku zaprezentują przeboje muzyki 
klasycznej, tzw. promenadowej w tym utwory Ravela i Manciniego. Z 
kolei w niedzielę, 27 lipca, w parku miejskim odbędzie się Letni Fe-
styn, w trakcie którego wystąpią zespoły No Limits oraz Blue Cafe. 
Prócz koncertów podczas festynu możemy także liczyć na pokazy i do-
datkowe atrakcje. Zabawa zaczyna się o godz. 18.40, wstęp na koncer-
ty i festyn jest wolny.                                                                     (PP)

Weekend z Blue Cafe
To będzie kolejny muzyczny weekend. Jego gwiazdą bę-
dzie zespół Blue Cafe. 

Krokowa Golden Cup
Ekstremalne warunki, wymagający tor przy wysokiej tempe-
raturze może być naprawdę niebezpieczny. Tym bardziej kie-
dy w wyścigu bierze udział czołówka polskich zawodników. 
Zawody trwały 2 dni. Na linii 
startu ostatecznie stawiło się 45 
zawodników w klasie Golden i 
Silver Cup. Bój na torze stoczy-
li także zawodnicy klasy Junior i 
Amator. Wyboisty tor dał się we 
znaki 11 – letniemu Olgiertowi, 
w 2 dniu zawodów jego quad 
przewrócił się na trasie. Zwycię-

stwo młodych na torze należało 
do Jakuba Zajchowskiego – jego 
trening polega na stałym udzia-
le w zawodach. Niedaleko pada 
jabłko od jabłoni. Pasję do eks-
tremu na 4 kółkach odziedziczył 
po tacie. Ten z kolei na quadzie 
odnajduje w sobie żądnego przy-
gód chłopca.                     (TTM)

ORGANIZATOR - 501 746 724
Konie - quady, urodziny na rancho, imprezy integracyjne dla 
fi rm, wakacje na rancho dla dzieci

Dzielni uczestnicy wyprawy razem ze zdobytymi skarbami.
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Bolszewo – Gdynia – Morze Północne. Z BALEXMETALem na poszukiwanie Orła

WIELKA EKSPEDYCJA

Poszukiwania sponsora
Stowarzyszenie i jego projekt wy-
prawy od samego niemal począt-
ku otrzymało wsparcie gdyńskie-
go Instytutu Morskiego, Muzeum 
Marynarki Wojennej, a także pre-
zydenta Gdyni - Wojciecha Szczur-
ka. Poszukując sponsora MAP tra-
fi ła do Studia Architektury Marki 
Perspektywa, które pomogło przy-
gotować ofertę sponsorską oraz 
wspólnie z MAP rozpoczęło po-
szukiwania sponsora. Trafi ono do 
fi rmy Balex Metal w Bolszewie. 
Decyzję o zaangażowaniu BALE-
XMETALU w wyprawę podjęta 
została błyskawicznie
- Wspieramy różnorodne inicjaty-
wy prospołeczne, charytatywne i 
kulturalne. Jednoczy nas nie tyl-
ko miejsce działania, ale również 
wspólnota wartości. Wspierając 
ekspedycję w poszukiwaniu ORP 
Orzeł chcemy pomóc ocalić od za-
pomnienia historię o bohaterstwie, 
poświęceniu i patriotyzmie - jedną 
z najbardziej wzniosłych historii 
jakie znamy - powiedział Lech Ba-
ranowski, prezes Balex Metal.
Od trzech miesięcy trwały końco-
we prace związane z wyruszeniem 
ekspedycji na Morze Północne, a 
9 lipca podpisana została ofi cjal-
na umowa pomiędzy fi rmą Balex 
Metal i Morską Agencją Poszuki-
wawczą na mocy której zostaliśmy 
głównym sponsorem, a całe przed-
sięwzięcie otrzymało nazwę EKS-
PEDYCJA ORZEŁ BALEXME-
TAL
Historia „Orła”
ORP Orzeł był najnowocześniej-
szą jednostką morską przedwojen-
nej Polski. Jego budowa - co jest 
precedensem w dziejach świato-
wej marynarki wojennej - została 
w całości sfi nansowana ze składek 
społecznych.. 29 czerwca 1936 
roku w Hadze kontradmirał Jerzy 
Świrski - szef Kierownictwa Ma-
rynarki Wojennej podpisał w imie-
niu Rządu II Rzeczpospolitej umo-
wę na budowę okrętu podwodne-
go „Orzeł”. Projekt techniczny zle-
cony został holenderskiemu biuru 
konstrukcyjnemu w Hadze, a bu-
dowę „Orła” holenderskiej stoczni 
w Vlissingen. Okręt miał być dużą 
jednostką typu torpedowego przy-
stosowaną do prowadzenia długo-
trwałych działań krążowniczych 
z dala od baz.ORP. Na ówczesne 
czasy Orzeł był jedną z najlepiej 
uzbrojonych, najszybszych i naj-
bardziej nowoczesnych bojowych 
jednostek oceanicznych. Wyposa-
żono go m. in. w 12 wyrzutni tor-
pedowych, działo 105 mm, po-
dwójne działko przeciwlotnicze 
40 mm oraz podwójny przeciw-
lotniczy cięzki karabin maszyno-
wy 13,2 mm Prędkość nawodna 
jednostki wynosiła 20 w/h, a pod-

wodna 9 w/h. Zasięg  - 7000 mil 
morskich z możliwością trzymie-
sięcznego przebywania poza bazą. 
Maksymalna głębokość zanurze-
nia - 80 metrów. 10 lutego 1939 
roku ORP Orzeł został uroczyście 
przywitany w Gdyni.
II Wojna Światowa
1 września 1939 roku o godz 5 
rano dowódca dywizjonu okrę-
tów podwodnych, komandor ORP 
„Orzeł” otrzymał wraz z innymi 
okrętami zadanie zabezpieczenie 
polskiego wybrzeża przed ewen-
tualnym desantem niemieckim od 
strony morza. Trzy dni później do-
wódca okrętu komandor
Henryk Kłoczkowski zadecydował 
o opuszczeniu zatoki i skierowaniu 
się na północ. Komandor już wte-
dy nie czuł się dobrze, o czym po-
informowano dowództwo. „Orzeł” 
otrzymał rozkaz udania się na Hel 
w celu wymiany dowódcy lub 
opuszczenia przez niego jednost-
ki w jednym z wyznaczonych por-
tów neutralnych. ORP Orzeł do-
płynął do Tallina. Tam udzielono 
zgody na wyokrętowanie kapitana, 
którego przetransportowano go do 
szpitala. 15 września okręt został 
internowany. Estończycy zabrali 
dziennik pokładowy, mapy nawi-
gacyjne, skonfi skowali broń palną, 
pociski artyleryjskie i przystąpi-
li do wyładowywania torped. Za-
łoga pozorując pomoc starała się 
sabotować rozbrajanie i przygoto-
wywała się do ucieczki. 7 wrze-
śnia w nocy udało się obezwład-
nić pilnujących jednostki estoń-
skich marynarzy i po odpiłowaniu 
cum „Orzeł” wypłynął z portu. Nie 
było map. Orientacyjny szkic dro-
gi i mapę sporządził odręcznie z 
pamięci podporucznik Marian Mo-
krski. Brawurowa ucieczka Orła z 
Tallina była mistrzowskim wprost 
pokazem opanowania sztuki nawi-
gacji oraz locji.
Wielka Brytania
Po czterdziestu dniach rejsu - 14 
października 1939 roku załoga 
„Orła” wszedł do bazy w Rosyth 
na wybrzeżu Wielkiej Brytanii. 
Kilka dnio później Kapitan Orła - 
Jan Grudziński został odznaczony 
przez gen. Władysława Sikorskie-
go srebrnym Krzyżem Wirtuti Mi-
litarii, a dwudziestu członków za-
łogi Krzyżem Walecznych. 1 grud-
nia 1939 roku „Orła” przydzielono 
do Drugiej Flotylli Okrętów Pod-
wodnych w Rosyth. Okręt wycho-
dził wielokrotnie na patrole i służ-
bę konwojową. 8 kwietnia 1940 
roku zatopił niemiecki transporto-
wiec wojskowy „Rio de Janeiro”, 
demaskując przygotowaną przez 
Niemców inwazję na Norwegię. 
23 mają w nocy załoga wyruszy-
ła w kolejny patrol na Morze Pół-
nocne. „Orzeł” nigdy z niego nie 
powrócił. Okoliczności i miejsce 
tragedii Orła, pomimo licznych 

podejmowanych przez pasjonatów 
historii i naukowców prób do dziś 
pozostają tajemnicą. Czy uda się to 
Ekspedycji ORZEŁ BALEX ME-
TAL? 
90 procent szans
Ekspedycja popłynie na Morze 
Północne nowoczesnym katama-
ranem  R/V IMOR, należącym do 
Instytutu Morskiego w Gdańsku. 
Jest to najlepiej wyposażony tego 
typu statek w Europie. Ekipa po-
szukiwawcza będzie miała do swej 
dyspozycji najnowocześniejsze 
urządzenia - sonar boczny, son-

dę wielowiązkową i magnetometr 
protonowy. W przypadku znalezie-
nia wraku jego dokładne zbadanie 
i opisanie umożliwi wyposażony 
w kamery robot podwodny. Cały 
rejs potrwa 17, a poszukiwania w 
wyznaczonym obszarze około 10 
dni. Dzięki telefonowi satelitarne-
mu możliwe będą relacje na żywo 
z pokładu statku. Wśród członków 
załogi będzie także ekipa TV two-
rząca fi lm dokumentalny o wypra-
wie.
Patronat nad ekspedycją objęli m. 
in.: Prezydent Gdyni, TVP INFO, 
Polskie Radio EURO, Dziennik, 
portal onet.pl, magazyn Focus Hi-
storia, a także magazyny Nurko-
wanie i Nasze Morze. Wsparcia 
instytucjonalnego udzieliły Insty-
tut Morski oraz Muzeum Marynar-
ki Wojennej. Wyprawa fi nansowa-
na jest w całości ze środków prze-
kazanych przez fi rmę Balex Metal. 
Wśród redakcji, które będą otrzy-
mywały na bieżąco informacje z 
wyprawy jest również Express Po-
wiatu Wejherowskiego.

Zdjęcia www.orzel.balex.eu

ANDRZEJ J. GOJKE

Sentymentalnie

- Roman Świrski – komendant 
SM w Rumi (ofi cer Marynarki 
Wojennej w stanie spoczynku) 

- Z wielkim sen-
tymentem ob-
serwował będę 
ekspedycją po-
szuk iwawczą 
okrętu ORP 
„Orzeł” ponie-
waż mój przo-
dek kontradmi-
rał Jerzy Świr-
skm, szef Kie-
rownictwa Marynarki Wojennej la-
tach 1926-1946, włożył wiele ser-
ca i pracy w powstanie i budowę 
polskiej Marynarki Wojennej. Ja 
sam przez 30 lat służyłem w MW 
i dlatego w pełni popieram to wiel-
kie dla historii przedsięwzięcie. 
Byłoby wspaniale gdyby człon-
kom ekspedycji udało się odnaleźć 
wrak okrętu. Pozwoliłoby to wy-
jaśnić sprawę zaginięcia okrętu i 
jego załogi.

REKLAMA
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BM - Sympatyków siatkówki w 
Rumi ucieszyła informacja, że 
zespół EC WYBRZEŻE TPS Ru-
mia będzie grał w I lidze, to wielki 
sukces. Jak do tego doszło?                                                                                                                       
JS - W sezonie 2007-2008 ze-
spół uczestniczył w rozgrywkach 
II ligi siatkówki i wygrał wszyst-
kie 24 mecze w grupie I, stracili-
śmy tylko dwa sety. Nie udał się, 
niestety,  baraż z zespołem OR-
GANIKA-BUDOWLANI Łódź 
– przegraliśmy 0:3 w trzech me-
czach. W łódzkim zespole grają 
bardzo dobre, doświadczone za-
wodniczki, np. Małgorzata Niem-
czyk. Kilka tygodni temu zwróci-
li się do mnie działacze MKS An-
drychów z propozycja zamiany 
miejsc – nasz zespół zajmie miej-
sce w I lidze, a MKS Andrychów 
pozostanie w II lidze. Zarząd TPS 
Rumia podjął decyzję, że w se-
zonie 2008-2009 zespół EC WY-
BRZEŻE TPS Rumia będzie wy-
stępował w rozgrywkach I ligi, w 
której uczestniczyć będą druży-
ny z Polic, Szczecina, Krakowa, 
Łodzi, Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Torunia, Chorzowa, Poznania, 
Sosnowca i Mysłowic. 
BM - Wejście do I ligi to dla klu-
bu prestiż, zawodniczki również 
maja satysfakcję, że zmierzą się z 
najlepszymi. Czy przewidziane są 
zmiany w składzie zespołu? 
JS - Zainteresowani byliśmy grą 
w I lidze, trafi liśmy jednak w ba-
rażu na bardzo silny zespół, w 
którym grają zawodniczki przy-
gotowujące się do Plus Ligi Ko-
biet (ligi zawodowej). Nasze wej-
ście do I ligi oznacza, że łatwiej 
będzie o sponsorów i znajdą się 
środki na wzmocnienie zespołu. 
Kadra zawodniczek musi prezen-
tować wysoki poziom, gwarantu-
jący utrzymanie się zespołu w I 
lidze. Zgłaszają się do klubu za-
wodniczki, które chciałyby kon-
tynuować swoja karierę w na-
szym Klubie, sami też prowadzi-
my rozmowy z zawodniczkami, 
które wzmocniłyby nasz zespół. 

Chodzi nam o  siatkarki o dużej 
skuteczności w przyjęciu zagryw-
ki i o dużej efektywności w grze 
w ataku. Transferów zawodników 
dokonywać można do zakończe-
nia I rundy rozgrywek, a więc do 
końca roku. W ciągu  kilku naj-
bliższych tygodni zostaną podpi-
sane kontrakty z nowymi zawod-
niczkami, z Polski i, być może, z 
zagranicy.
BM - A co stanie się z dotychcza-
sowymi zawodniczkami?
JS - Większość pozostanie oczy-
wiście w Rumi, chociaż kontrak-
ty ich się skończyły, jednak nie 
wszystkie będą przedłużone. Po-
wtarzam, zespół musi zostać 
wzmocniony.
BM - Kiedy rozpoczną się pierw-
szoligowe rozgrywki? I który ze-
spół jest faworytem i najgroźniej-
szym przeciwnikiem?
JS -  Jako beniaminek pierwszy 
mecz rozegramy 27 września w 
Rumi. W pierwszym etapie za-
wodów drużyny będą grać każdy 
z każdym – mecz i rewanż. Po 20 
spotkaniach ukształtuje się tabela 
rozgrywek i nastąpi faza play-off. 
Faworytem jest TS WISŁA Kra-
ków i ORGANIKA-BUDOW-
LANI Łódź. Zespoły I ligi mają 
obowiązek startu w Pucharze Pol-
ski.   Nie jest znany jeszcze termi-
narz rozgrywek i system jego roz-
grywania. Dodać należy, że  roz-
grywki pucharowe bardzo obcią-
żają kluby fi nansowo, ze względu 
na ponoszone koszty związane z 
dalekimi przejazdami i czasokre-
sem ich trwania.
- Jaka jest kondycja fi nansowa 
klubu?
JS - Muszę stwierdzić, że środ-
ki otrzymywane od władz mia-
sta wystarczają na pokrycie wy-
datków związanych z udziałem 
w rozgrywkach I czy II ligi. Po-
zostałe wydatki fi nansowane są 
przez sponsorów, którzy w obec-
nej sytuacji tym bardziej  nie po-
winni zawieść. Chcemy stworzyć  
zespół nie tylko utożsamiany z 

Sport. EC Wybrzeże TPS Rumia

Ambitne plany
Z Jerzym Skrobeckim wiceprezesem EC Wybrzeże 
TPS Rumia i szkoleniowcem zespołu rozmawia Bar-
bara Miruszewska

Rumią,, ale cenioną drużynę, któ-
ra utrzyma się w I lidze i w na-
stępnych sezonach. 
- Jak przebiegają przygotowania 
do rozgrywek pierwszoligowych?
JS - Przygotowania do sezonu 
(zajęcia treningowe) rozpoczyna-
my 28 lipca. A już 1 sierpnia ze-
spół jedzie na zgrupowanie do 
Zakopanego i tam, oprócz trenin-
gów, zajęć w terenie i na siłowni, 
zespół rozegra mecze z drużyną 
ukraińską, z którą mieliśmy moż-
liwość wsólnie trenować w ubie-
głym roku.
BM - A może powie pan coś o 
dalszych planach zespołu?
JS - We wrześniu planujemy zor-
ganizować międzynarodowy tur-
niej siatkówki o puchar Pani Bur-
mistrz i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Rumi. Myślimy o po-
zyskaniu sympatyków tej pięknej, 
olimpijskiej dyscypliny sportu, 
którzy sfi nansowaliby zakwate-
rowanie i wyżywienie zaproszo-
nych przez nas zespołów. Mając 
na uwadze zdobyte doświadcze-
nie w organizacji tego typu im-
prez wspólnie z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Rumi 
oraz dyrekcją I Liceum Ogólno-
kształcącego chcielibyśmy, aby 
obsada tej imprezy miała praw-
dziwie międzynarodowy zasięg. 
Dlatego planujemy zaprosić do 
udziału ekipy ze Szwecji, Ro-
sji, Japonii, czy nawet z Brazy-
lii. Gdyby udało się zorganizować 
powyższe przedsięwzięcie turniej 
ten byłby wspaniałą promocja na-
szego miasta.
BM - To znakomity pomysł. Ży-
czymy powodzenia w organizacji 
turnieju i w pozyskaniu sponso-
rów do tego przedsięwzięcia.
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Jerzy Skrobecki

Tym razem przeciwnikiem pod-
opiecznych trenera Wojciecha 
Waśka był zespół Orląt Reda pro-
wadzony przez byłego szkole-
niowca Gryfa – Tomasza Untona. 
Spotkanie zakończyło się zdecy-
dowanym zwycięstwem Gryfa 
3:0. Przygotowujący się zespół z 
Redy do baraży o IIIa ligę nie po-
dołał dobrze grającym wejhero-
wianom. Bramki zdobyli Łukasz 
Król, Bartosz Gałek oraz obrońca 
Maciej Pliński. W zespole Gryfa 
zagrał testowany lewonożny Sła-
womir Kiełb, który ostatnie wy-
stępy zaliczył w drużynie Orląt.

Kolejny mecz sparingowy odbył 
się w Gdyni gdzie Gryf Orlex 
Wejherowo rozegrał mecz kontro-
lny z występującą prawdopodob-
nie od przyszłego sezonu w eks-
traklasie Arką Gdynia. Na dzień 
23 lipiec dokładnie nie wiadoma 
jak ma wyglądać extraklasa pił-
karska. W środę Komisja ds.Na-
głych PZPN ma podjąć decyzje 
dotyczącą sezonu 2008/2009.Na 
dzień dzisiejszy niewiadomo któ-
re zespoły zagrają w nowej extra-
klasie. Sparing z Arką zakończył 
się porażką Gryfa Orlex 4:0

(ŁN)

Piłka Nożna. Gryf Orlex Przed sezonem 

Kolejne sprawdziany
W ostatnim czasie piłkarze Wejherowskiego Gryfa rozegrali 
dwa mecze kontrolne przygotowujace zespół do walki o III 
ligę. Pierwszy mecz piłkarze Gryfa Orlex Wejherowo roze-
grali kolejny mecz kontrolny w ramach przygotowań do no-
wego sezonu 2008/2009. 

Mecz odbył się we Włoszech  
niedaleko Mediolanu. Swój 
nieprzeciętny talent w rzucie 
oszczepem Marta potwier-
dziła zajmując II miejsce z 
nowym rekordem życiowym 
– 45,81 m. Zwyciężyła o rok 
starsza Karolina Mor (49,80 
m), zaś trzecie miejsce zdo-
była Włoszka  Marchi Leti-
zia (44,65 m). Marta po raz 
kolejny pokazała jak należy 
walczyć do końca ustanawia-

jąc w szóstej próbie rekord 
życiowy, pomimo  trwającej 
ponad 20 godzin podróży w 
przeddzień zawodów.  W kla-
syfi kacji łącznej uwzględnia-
jąc wyniki dziewcząt i chłop-
ców Polacy  byli niezagroże-
ni przez całe zawody i zwy-
ciężyli z przewagą 21 punk-
tów. Wszyscy  uczestnicy 
wyrazili chęć  zorganizowa-
nia kolejnego trójmeczu za 
rok.                       (S.K)

Lekkoatletyka. Z Luzina do reprezentacji

Marta Kąkol reprezentantką Polski
Utalentowana lekkoatletka Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie Marta Kąkol została 
wyróżniona powołaniem do reprezentacji Polski na  międzypaństwowy mecz lekkoatle-
tyczny juniorów młodszych Włochy-Hiszpania-Polska. 

Z lewej Marta Kąkol

 W sezonie 2008/2009 pod nową 
nazwą wystąpią zespoły rocznika 
1995/96 oraz 1997/1998. Druży-
ny te powstały z inicjatywy p.o. 
Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Sportu , Rekreacji i Turystyki 
Pana Piotra Klecha i rozgrywać 
będą swoje mecze na nowo odda-
nej płycie boiska Gminnego Sta-
dionu w Luzinie. 
Obie drużyny trenują wspólnie 
od lutego 2008 roku i wystąpiły 
już w wielu turniejach organizo-
wanych na Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Luzinie . W okresie 
wiosennym młodsi piłkarze wy-
stąpili z powodzeniem m in. w 
turnieju w niemieckim Stolzene-
au , a starsi w licznych okolicz-
nych zawodach m in. : w turnieju 
Mleczny Start i Mini Euro 2008.

Młodzi piłkarze zostali wyposa-
żeni w komplet sprzętu sporto-
wego , który został ufundowany 
przez licznych sponsorów : Bank 
Spółdzielczy w Krokowej , Firma 
Rybak , Wikęd , Pan Piotr Waga , 
Pan Andrzej Tobiaski , Firma El-
pol , Wakoz , Firma Kunz z Lu-
zina.
Obecnie prowadzony jest nabór 
do tych drużyn:
GOSRIT 97/98 , trener Sylwester 
Piątek Tel: 513-151-137
GOSRiT 95/96 , trener Tomasz Jo-
ryn tel:506-318-594,tomjoryn@
wp.pl
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych , którzy chcą prze-
żyć sportową przygodę na trenin-
gi I mecze organizowane przez 
GOSRiT Luzino.                 (PK)

Piłka Nożna. LuzinoMa nowy zaepół

Powstał nowy klub piłkarski
Do rozgrywek organizowanych przez Pomorski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej został zgłoszony nowy klub GOSRiT 
Luzino. 

Zapraszamy do życia na sportowo!
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie zaprasza 
na najbliższe imprezy , które organizowane są w Hali Widowisko-
wo -Sportowej w Luzinie:

1. 30 lipca ( środa) godz. 9.30 :Wakacyjny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej dla dzieci urodzonych w 1995 roku i młodszych
2. 9 sierpnia ( sobota) godz. 9.30 : Turniej Piłki Noznej dla Pod-
wórkowych Drużyn składających się z młodzieży urodzonej w 
1990 roku i młodszej

Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone pucharami i kompletami 
medali oraz drobnym sprzętem sportowym
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- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 
058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, 
przy dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. Tel. 
506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 
1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię 
(centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE KASZUB-
SKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 pokoje, 44,7 m2 podłoga - 
panele, okna PCV, 195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny 
układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 (os. 
1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno 
kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 
602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice 
Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, do-
bra lokalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 
(mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 580 
tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkal-
ny lub część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 
506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do po-
mieszczeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo 
os.kaszubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł 
plus wszystkie opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4poko-
je Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 
365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KA-
WALERKI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 
608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie 
za całodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. 
Gdańsk-Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwi-
no 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe 
lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 
Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochro-
na Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 

Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W CENTRUM 
MIASTA 100,23 metra kwadratowego,3 duże 
pokoje, łazienka, balkonik, piwnica(około 12m), + 2 
małe pomieszczenia. cena 600 tys zł, jak rózwnież ist-
nieje możliwość wynajęcia pod gabinety lub 
biura - tel. kontaktowy 501-196-384/Bartek
- ODDAM W DZIERŻAWĘ, ok. 400 m2 pomieszcze-
nia w Gościcinie, przy ul. Lęborskiej, tel. 512 140 042

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I 
ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowied-
nim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna 
panią do 31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem 
i ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, 
szczupłą, miłą, sympatyczną, 
tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, 
tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosow-
nym, z okolic Redy, Rumi, 
tel. 506 841 925
- LUZAK, lat 37, z wielkim, poczuciem humoru, pozna 
panią, którą ma dość szarych dni, Wejherowo 0-506 
562 510
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie 
odpowiadam, tel. 696 387 143
- WDOWA, lat 57, młoda duchem i wyglądem, pozna 
Pana w odpowiednim wieku bez nałogów. Chętnie z 
okolic trójmiasta, tel. 505 948 529
- WOLNA 45 lat, 167 cm wzrostu, niezależna pozna 
miłego zmotoryzowanego Pana,
 tel. 507 489 055

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., sedan 
czerwony, 1 właściciel, komplet kół zimowych 66 000 
km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  2,5 TD - 
SUPER OKAZJA!!! Granatowy , welurowa tapicerka. 
Tempomat, klimatyzacja,elektryczne szyby, lusterka, 
radio cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 tys. Zużycie 
paliwa  8 - 10 l/100 km. Możliwość wystawienia f-vat. 
Cena  16 tys. Pln  - do negocjacji TEL : 604 541 803
- SPRZEDAM! DAEWOO NEXIA GLX 1,5, 1996, 
pierwszy właściciel, komplet opon zimowych, wspoma-
ganie kierownicy, alarm, immobilizer, central, 220 000 
KM, 2 500 zł, 
tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. Czarny, AA, 
CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, AF, 13 000 zł, 150 tys. km, 
tel. 502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 GLX 
5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan bardzo dobry, 
ubezpieczony, cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 biegi, 

NIERUCHOMOŚCI

sprowadzony, stan bdb cena 800 zł,
 tel. 058 678 02 72
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan bdb 113 tys. 
km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor zielony 
(verden garden), lakier metalik, cent.zamek, imobilaiser, 
szyby opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. ogumienia, 
stan techniczny bdb, cena 7000zl. RUMIA, tel.: 
+48501163690
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok 
prod.1997,140000 km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.zamek, 
imobilaiser, szyby opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. 
ogumienia, stan techniczny bdb, cena 7000 zl. RUMIA, 
tel.: +48501163690
- SPRZEDAM JAWĘ, rok prod. 1958 z dokumenacją, 
tel. 8885333447, Luzino
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  rok prod 
1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebie-
ski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instala-
cja gazowa,zarejstrowany w
kraju,elektryczne lusterka,elektryczny szyberdach,po-
duszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstro-
wany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi,A-
A,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 
ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,kli-
matronic,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc 
i przeglad aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 
tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestro-
wanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 
drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł 
OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan 
bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł 
OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie 
zarejestrowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna 
+gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i 
przegląd aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,go-
towy do użytkowania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia 
tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,waż-
ne opłaty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 
503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty-
,gaz od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - 
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnie-
nia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe 
opony, 18.500 zł. - 
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 058 672 19 69
- SPRZEDAM OPEL OMEGA b 96r.,2,5 Turbo 
diesel,kombi,biały,zarejstrowany w Kraju,ważne opłaty-

,aa,cz,wk,abs,rm,2xpp,rxes,el gotowy do jazdy polecam
tel. 662-551-140 Cena 4600zł
- SPRZEDAM VW PASSAT kombi 89r. 1,8 + gaz,stan 
bdb,nie wymaga żadnego wkładu fi nansowego,oc i prze-
gląd techniczny aktualny cena 3700zł tel. 511-375-602
- FORD MONDEO 1996r. silnik 1,6 16v z instalacją
gazową,aa,cz,wk,abs,rm,es,el,2xpp,zarejstrowany,kolor 
niebieski,ważne oc i przegląd do drobnych poprawek 
blacharsko-lakierniczych cena 3900zł tel,698-889-989-

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatni-
ka, szuka pracy w domu,
 tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajo-
mość programów komputerowych, odbyta praktyka, tel. 
601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie malowa-
nie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształce-
nie, na 1/2 etatu 058 672 71 52

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 
1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 
678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, 
nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘB-
NOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 
20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 
na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 
130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolo-
rze ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 
0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 501 
834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, tel. 
058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA 
większą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprze-
dam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy), 
tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać (z 
wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo progra-

mów, z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, tel. 511 
485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 
160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 300 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 200 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 
150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze skrzy-
nią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 zł 
tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału 
tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, 
atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie 
tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z 
różnymi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę 
dobrym stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu 
Wejherowa lub Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFA-
LOWĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 
0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 150 
zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie tylko 
„ALCATEL”, 40 zł 
tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z 
transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z 
oponami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 
168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdzie-
siątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica 
regulowana, nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model 
FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 
zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, 
panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo 
dobry, cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami 
+ rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 
771
- ODDAM PSA 6-letniego w dobre ręce, owczarek 
kaukaski, razem z rodowodem i z badaniami, tel. 
787588343
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM PASEMKA DO PRZEDŁUŻANIA 
WŁOSÓW bardzo długie, niedrogo, tel. 669 972 292

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Moliki książkowe
09:15     Krówka Mu Mu - serial
09:25     Kuchcikowo - pr. dla dzieci
09:40     Angielski z Jedynką
09:50     Legenda Nezha - serial
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:25     Moje smakołyki 
 - cykl dokum.
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela 
13:15     Siódme niebo - serial, USA 
14:00     Klan - telenowela
14:30     Psi psycholog - telenowela
15:00     Wiadomości
15:10     Sąsiedzi - serial komediowy
15:40     Jaka to melodia? 
16:25     XXIII Światowe 
 Dni Młodzieży
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Czarnobrody - fi lm  
 przygodowy, USA 2005
21:50     Rocky - fi lm, USA 1982
23:35     Łossskot! - felieton

06:20     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:05     Telezakupy
07:20     Dwójka Dzieciom 
 - serial przygodowy
08:10     M jak miłość - serial
09:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
10:05     Egzamin z życia
  - serial 
10:55     Święta wojna - serial 
11:25     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:15     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy, USA
12:45     Prywatne życie surykatek
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:55     Statek miłości 
 - telenowela 
15:55     Na dobre i na złe - serial 
16:50     MASH - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Hity na czasie 
 - program muzyczny
20:00     Piłka nożna - Ekstraklasa: 
 Wisła Kraków - Ruch Chorzów
22:25     Sopot Hit Festiwal
23:00     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny 
23:50     EUROexpress 
 - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Mystery, Alaska 
 - fi lm fabularny, USA 1999
02:15     Bellissima 
 - fi lm, Polska 2000
03:20     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20     Sztukateria
05.45     Instynkt Tropiciela – Kowno
06.10     FIFA Futbol Mundial 
06.35     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     Instynkt Tropiciela – Kowno
14.20     Wygraj fortunę 
15.20     ”Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show
16.20     Dharma i Greg 
 – serial komediowy  
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
20.00     Kres 
 – dramat USA 1996
22.00     Jerycho – serial sensacyjny
23.00     Marzenia studentki 
 – fi lm erotyczny USA
01.05     Azazel – serial kryminalny 
02.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.50     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny
03.40     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Meksyku
04.25     Drogówka 
 – magazyn policyjny 
04.50     Komenda – magazyn policyjny
05.15     FIFA Futbol Mundial  

05:00     Music Spot, odc.236
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.598
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.4
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.296
08:25     Powrót Arabeli, odc.12
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.25
09:30     Czarodziejki, odc.76
10:30     Beverly Hills 90210, odc.121
11:30     Miłość z o.o., odc.19
12:00     Gorące Hawaje, odc.7
13:00     Dom nie do poznania, odc.90
14:00     Miodowe Lata, odc.45
14:45     Świat według Bundych, odc.121
15:15     Świat według Bundych, odc.122
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1139
16:30     Tylko miłość, odc.9
17:30     Daleko od noszy, odc.126
18:00     Miodowe Lata, odc.46
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.20
20:00     Mój przyjaciel Marsjanin; USA,  
 1999; r. Donald Petrie; w. Jeff  
 Daniels, Christopher Lloyd,  
 Elisabeth Hurley, Daryl  
 Hannah, Wallace Shawn.  
 Komedia sci-fi  dla całej rodziny.
22:00     Studio Lotto
22:00     Nic nie widziałem nic nie słyszałem
00:15     Brainsmasher - pogromca łbów
02:00     Ale kasa!
03:00     Zakazana kamera, odc.118 Polska,  
 2008; r. Bruine de Harmke
05:00     Nocne randki

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Baby Looney Tunes - serial
07:50     siłacze - Strongman 07
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial 
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial dokum.
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial, Polska
14:20     Prawo i bezprawie - serial   
 kryminalny, USA 2004
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - Polska, 2007
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi - serial dok.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Zabójcy - fi lm sensacyjny, Francja 
 `95, Mimo wszystko Rath  
 decyduje się przyjąć nowe 
 zlecenie, jak przypuszcza  
 ostatnie w jego karierze. W  
 grę wchodzi niebagatelna 
 suma 2 milionów dolarów,  
 które Rath ma otrzymać  
 za zlikwidowanie pewnego  
 Holendra handlującego  
 oprogramowaniem oraz jego  
 dostawcy, którym okazuje się 
 piękna kobieta o imieniu  
 Electra. 
22:35     Parszywa dwunastka: Następna  
 misja - fi lm wojenny, USA 1985
00:25     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

Wyjeżdżając na urlop dokład-
nie zamykamy wszystkie okna i 
drzwi. Po to, żeby nie ułatwiać 
„pracy” złodziejom, którzy cze-
kają właśnie na taką okazję. - 
Żadna policja, nawet najskutecz-
niejsza nie ochroni w pełni nasze-
go mienia, jeżeli sami nie będzie-
my o nie dbali - przyznaje wprost 
Komenda Główna Policji. 
Podstawa - mimo że możemy 
ciągle spotkać osoby, które to 
robią - to... nie zostawiać klu-
czy pod wycieraczką. Przed wy-
jazdem możemy też zanotować 
marki posiadanych urządzeń, ich 
cechy charakterystyczne oraz nu-
mery fabryczne. W przypadku 
kradzieży łatwiej będzie można 
je rozpoznać i udowodnić, że są 
naszą własnością. - Nie afi szuj-
my się swym bogactwem. Uni-
kamy przygodnych znajomości, 
zwłaszcza zawieranych przy kie-
liszku, nigdy zaś w ten sposób 
poznanych ludzi nie zapraszamy 
do swego mieszkania, zwłaszcza 
jeśli mieszkamy samotnie - mówi 
sierżant Anetta Potrykus z wejhe-

rowskiej policji. - A opuszczając 
na dłużej mieszkanie nie zosta-
wiamy widocznych oznak swej 
nieobecności. Można popro-
sić sąsiadkę, nie tylko o to, żeby 
podlewała kwiaty, ale i otwiera-
ła na krótko okna, czy wybiera-
ła listy ze skrzynki, a wieczorem 
włączała na jakiś czas światło w 
kuchni lub w którymś z pokoi. 
Oczywiście czasami nie lubimy 
się na tyle z sąsiadami, że zawsze 
zastosować się do rady policji. 
Ale wtedy możemy poprosić o to 
kogoś z rodziny. - Współdziała-
jąc z sąsiadami możemy zwracać 
uwagę także na ich mieszkanie - 
mówi sierż. Potrykus. - Podczas 
ich nieobecności interesować się 
ludźmi stojącymi pod drzwiami, 
zwracaj uwagę na hałasy, albo 
niecodzienne odgłosy dochodzą-
ce z klatki schodowej, wynosze-
nie mebli lub sprzętów domo-
wych przez osoby obce, którym 
nie towarzyszy nikt ze znanych 
sąsiadów. Oni mogą to zrobić 
również dla nas. Na policję zgła-
szają się tez osoby, które zostały 
okradzione w dość specyfi czny 
sposób, zwany włamaniem „na 

spiocha”. Właściciel jest w domu 
i śpi, a złodziej po cichu wchodzi 
i wynosi, co nawinie się mu pod 
rękę. Takie zdarzenia mają miej-
sce głównie w domkach jednoro-
dzinnych. Dobrze więc zamykać 
drzwi i okna na parterze, a nie 
tylko je przymykać. 
Dobrym rozwiązaniem jest alarm 
lub czujniki ruchu, które włączą 
światło, gdy tylko coś się poru-
szy na naszym terenie. W Wejhe-
rowie kilku nastolatków, którzy 
chcieli włamać się do domku jed-
norodzinnego właśnie to spłoszy-
ło. W środku dnia weszli na teren 
ogrodzonej i zamkniętej posesji. 
Właściciele w tym czasie byli za 
granicą. Na szczęście nastolatki 
nie zdążyły ich okraść. Wzięli z 
domu tylko kilka drobnych rze-
czy, ale po drodze wybili szybę, 
żeby dostać się do środka. Wte-
dy zadziałał system alarmowy i 
to ich spłoszyło. 
Ostatecznie powinniśmy też 
ubezpieczyć mieszkanie. W razie 
nieszczęścia chociaż częściowo 
zrekompensujemy sobie straty za 
włamanie. 

Powiat. Uwaga na sezon dla złodziei

KRADNĄ GDY WYJEŻDŻAMY
Nasz wyjazd na wakacje to idealna okazja dla złodziei. W Wejherowie wykorzystało to kilku 
nastolatków. Właściciele byli w tym czasie za granicą. Na szczęście spłoszył ich alarm 
zanim zdążyli okraść dom. 

W b.r. zadanie uczestników po-
legała na zbieraniu plastykowych 
nakrętek od butelek podlegają-
cych recyclingowi. W gronie lau-
reatów konkursu znalazł się Przy-
szpitalny Zespół Kształcenia Spe-

cjalnego w Wejherowie, który ze-
brał 84 kg nakrętek i zajął I miej-
sce w kategorii innych placówek 
oświatowych. Natomiast Zespół 
Szkół nr 3, w którym zgromadzo-
no 508 kg nakrętek zajął III lokatę 

Wejherowo. Mała nakrętka, duży problem

Małe dzieci nie chcą śmieci
Zakończyła się 10 edycja konkursu „Małe dzieci nie chcą 
śmieci” zorganizowanego przez Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”.

TOMASZ MODZELEWSKI

w kategorii zespoły szkół. Osobno 
jury konkursowe wyróżniło pracę 
plastyczną Darii Gruba z Wejhe-
rowa wykonaną pod opieką pani 
Elżbiety Patok. Ponadto pani Elż-
bieta Patok z Przyszpitalnego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego zo-
stała uznana najlepszą koordyna-
torką konkursu w swojej katego-
rii. . Łącznie uczestnicy konkursu 
zgromadzili aż 9.663 kg plastiko-
wych nakrętek. I tak dalej, życzy-
my!                                        (PP)
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06:05     W labiryncie - serial
06:30     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:15     Telezakupy
07:35     EUROexpress - magazyn
07:45     Przystanek praca
08:00     Kacper - serial animowany
08:30     M jak miłość - serial
09:20     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:20     Egzamin z życia - serial
11:15     Sąsiedzi - serial komediowy
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:35     Harry i Hendersonowie - serial
13:05     Jesteś tym co jesz - serial dok.
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:00     Dubidu - quiz muzyczny
14:55     Statek miłości - telenowela 
15:55     Na dobre i na złe - serial 
16:55     MASH - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:05     Ofi cerowie - serial kryminalny
22:00      Anioł śmierci - fi lm fabularny,  
 Francja 2005
23:50     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
24:00     Panorama
00:15     Fresk w kościele - fi lm dokumentalny
01:15     Toumani Diabate i Symmetric 
 Orchestra - koncert
02:05     Na werandzie u Augusty 
 Kwiatkowskiej - reportaż
02:25     Młodzi twórcy mistrzom - cykl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 - Rajd Argentyny
06.10     Sztukateria – magazyn 
06.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny
12.50     Ostatnie zagadki Titanica 
 – fi lm dokumentalny
13.50     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     To nie jest kolejna komedia dla kre- 
 tynów – komedia USA, 2001;  
 reż.: Joel Gallen; wyst.: Chyler  
 Leigh, Chris Evans, Jaime Pressly, 
 Eric Christian Olsen, Mia Kirsh- 
 ner, Deon Richmond
21.50     24 godziny – serial sensacyjny                                                                                                     
22.50     Big Brother V
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Kamieńska – serial kryminalny
01.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.25     Big Brother V

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Baby Lonney Tunes 
 - serial animowany
07:50     Taniec z gwiazdami - pr. rozr.
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30       Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny 
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show, Polska
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial fabularno - dok.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial
20:55     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
21:55     Cold case - serial kryminalny, `06
22:55     Kuba Wojewódzki -  talk show
23:55     Nie z tego świata - serial S-F, USA  
 `06 Po starciu z demonem John  
 znalazł się na pograniczu życia  
 i śmierci. Sam i Dean muszą  
 sami wyruszyć na poszukiwanie  
 największego wroga swojej  
 rodziny.
00:50     Co za tydzień - magazyn 
01:15     Uwaga! - magazyn reporterów

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Budzik - Piłka
09:35     Krówka Mu Mu - serial
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
 - serial 
11:00     Wielki świat małych  
 odkrywców
11:20     Rok w ogrodzie - pr. porad.
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela 
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:25     Dotknij życia - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:10     Jaka to melodia? - telet.
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:35     Moda na sukces - serial 
18:30     Śmiechu warte - pr. rozr.
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Avanti - fi lm przygodowy,  
 USA 1972
22:50     Kamienie śmierci - serial 
23:40     Żądza krwi - serial sens.

06:00     Savannah - serial
06:48     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę 
07:35     Rok w ogrodzie - pr. porad.
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Do przerwy 0:1 - serial
08:40     Kadra 2012 - magazyn
08:55     Sekretny świat misia...
09:25     Ziarno - magazyn
09:55     Baranek Shaun 
 - serial anim.
10:00     Gwiezdny Pirat - serial
10:30     Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:20     Janosik - serial
12:05     Zwierzęta świata - serial
12:35     Łossskot! - felieton
12:45     Koma. pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Łossskot! - felieton
13:20     Opole 2008 na bis - koncert
13:40     Awans - fi lm, Polska 1974
15:00     Bulionerzy - serial komed.
15:30     BBC w Jedynce
16:20     Śmiechu warte - pr. rozr.
16:45     Przebojowa noc - rozr.
17:00     Teleexpress 
17:20     Martha i wielbiciele 
 - komedia, Wlk. Bryt.
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:15     Amnezja - kryminalny,  
 USA/Niemcy 2004
22:05     Działa Navarony - wojenny,  
 Wlk. Bryt./USA 1961
00:40     Smakosz - thiller, USA/ 
 Niemcy 2001
02:05     Hollywood atakuje - fi lm 

05:55     Savannah 
 - serial obyczajowy 
06:40     Był taki dzień - felieton
06:44     Uwierzę w gwiazdę 
 - fi lm dok.
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki 
08:50     Krówka Mu Mu - serial 
09:00     Sekretny świat misia ...
09:25     Maszyna zmian - serial
09:55     Disney! Cudowny Świat 
11:10     Łossskot! - felieton
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Lagardere - fi lm przygo-
 dowo-historyczny
14:55     Bulionerzy - serial komed.
15:25     BBC w Jedynce - serial dok.
16:15     Koma. pl - magazyn
16:30     Studio Lało-Grzało 
 - magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Przebojowa noc - rozr.
17:35     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem
18:20     Apetyt na miłość - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Tatuś - fi lm obyczajowy
22:00     Zatoichi - fi lm fabularny,  
 Japonia 2003

05:55     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:30     Kto się czubi ten się lubi 
 - serial przygodowy 
07:00     Spróbujmy razem 
 - magazyn dla niepełnosprawnych
07:25     Olimpijczycy - Pekin 2008
07:55     Mój ulubiony wiersz: „Confi teor”
08:05     M jak miłość - serial
09:00     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
10:00     Egzamin z życia 
 - serial
10:50     Jak się nie ubierać 
 - serial dokumentalny
11:55     Upadek Cesarstwa Rzymskiego 
 - serial
13:25     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:00     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
15:10     Podróże z żartem 
 - program rozrywkowy
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:45     Lato do kwadratu 
 - magazyn
20:00     XIV Festiwal Kabaretowy 
 w Koszalinie 2008 - widowisko
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:19     Sport Telegram
00:25     Martwe gołębie - fi lm kryminalny,  
 Niemcy/USA 1998
02:10     Europa da się lubić
02:55     Zakończenie dnia

05:20     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:25     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
05:50     Droga - serial obyczajowy
06:55     Klinika małych stworzeń - telenowela
07:25     M jak miłość - serial
08:15     Tajemnice Doliny Nilu - serial dok.
08:50     Z Dwójką bezpieczniej
09:05     Pustynne cmentarzysko - serial dok.
09:35     Zacisze gwiazd - Paweł Nowisz
10:05     Wojciech Cejrowski- cykl reportaży
10:40     Park prehistoryczny - serial dok.
11:35     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:00     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
12:10     Telefon towarzyski - komedia, 
 USA 1959
14:00     Familiada  - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
14:55     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
15:05     Szansa na Sukces - Wydanie specjalne 
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy
17:55     Sopot Hit Festiwal - nominacje
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     Lato do kwadratu - magazyn
20:05     Oczy Angeli - serial kryminalny
21:00     Hity na czasie - program muzyczny
22:45     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:40     Wakacyjne Ulice Kultury - magazyn
24:00     Panorama
00:18     Sport Telegram
00:20     Gustavo Santaolalla i zespół Bajofon-

05.35     Sztukateria  – magazyn 
06.00     cruzer Sport:ex – program o sportach  
 ekstremalnych
06.25     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
06.55     Dekoratornia  – magazyn 
07.25     Pokemon – serial animowany 
08.25     Nieposkromiona Australia 
 – serial  dokumentalny 
08.55     Powrót niesamowitego Hulka 
 – fi lm Sci-fi   USA, 1977 
10.55     Idol
11.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
12.25     Dekoratornia – magazyn 
12.55     Zamiana Żon – reality show
14.00     Ostatnie zagadki Titanica 
 – fi lm dokumentalny 
15.00     Zabojczy parasol - komedia Francja,  
 1980, reż.: Gerard Oury, wyst.:  
 Pierre Richard, Valérie Mairesse,  
 Christine Murillo, Gordon Mitch- 
 ell, Gerard Jugnot
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show
19.05     Big Brother – Omnibus
20.05     Zamiana Żon – reality show
23.45     Azazel – serial kryminalny
00.55     Kamieńska – serial kryminalny
01.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.30     Frieddie Mercury – Tribute Concert  
 – koncert   
03.35     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
04.00     cruzer Sport:ex – program o sportach  
 ekstremalnych
04.20     Drogówka – magazyn policyjny 
04.40     Komenda – magazyn policyjny 

05.30     Dekoratornia – magazyn 
05.55     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Meksyku
06.50     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.20     Ręce, które leczą 
07.50     Pokemon – serial animowany 
08.50     Mój tata jest psem 
 – komedia familijna RPA/Niemcy
10.55     Idol
12.00     mała Czarna – talk show 
13.00     Dekoratornia  – magazyn 
13.30     cruZer-Sport:eX – program o sportach  
 ekstremalnych
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata –
  Rajd Argentyny
15.00     Sport
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                          
19.05     Big Brother – Omnibus
20.05     Małolaty ninja w lunaparku – kome 
 dia familijna  USA, 1998; reż.:  
 Sean McNamara; wyst.: Hulk  
 Hogan, Loni Anderson, Jim  
 Varney, Mathew Botuchis, Mi 
 chael O’Laskey, James Paul  
 Roeske; 
22.05     Ostatni Komancze – wester  USA,  
 1952; reż.: Andre de Toth;  
 wyst.: Broderick Crawford,  
 Barbara Hale, Johnny Stewart,  
 Lloyd Bridges, Mickey Shaugh 
 nessy
23.55     Kamieńska – serial kryminalny
00.55     Noc na ziemi – komediodramat  
 Francja/Wielka Brytania/USA/ 
 Niemcy/Japonia, 1991 
03.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.55     Frieddie Mercury – Tribute Concert  
 – koncert   

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.599
06:15     Power Rangers , odc.332
06:45     Power Rangers , odc.333
07:15     Przygody w siodle, odc.27
07:45     Przygody w siodle, odc.28
08:15     HUGO
08:45     Gwiezdny cyrk, odc.4
10:45     Pieski interes
12:45     Czarodziejki, odc.106
13:45     Dom nie do poznania, odc.120
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.71
15:45     Świat według Kiepskich, odc.82
16:15     Świat według Kiepskich, odc.83
16:45     Halo, Hans!, odc.7
17:45     Rodzina zastępcza, odc.237
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.7
20:00     Koktajl; USA, 1988; r. Roger  
 Donaldson; w. Tom Cruise, Gina 
 Gershon, Kelly Lynch, Laurence  
 Luckinbill, Lisa Banes, Bryan  
 Brown, Elisabeth Shue Dramat.  
 Młody i ambitny Brian Flanagan 
 (Tom Cruise) szuka sposobu  
 na zycie. 
22:00     Studio Lotto
22:20     Wielkie kłopoty; USA, 2002
00:05     Casanova; USA, Włochy, 1976; r.  
 Federico Fellini; w. Donald  
 Sutherland, Cicely Browne, 
 Clara Algranti, Margareth  
 Clémenti, Carmen Scarpitta,  
 Tina Aumont Swobodna  
 biografi a słynnego   
 osiemnastowiecznego libertyna.
03:00     Ale kasa!
04:00     Zakazana kamera, odc.119

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.600
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.52
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.53
07:15     Monster Warriors, odc.14
07:45     Power Rangers, odc.7
08:15     Power Rangers, odc.8
08:45     Dzika Afryka, odc.9
09:45     Rodzina zastępcza, odc.237
10:45     Urocza dziewczyna; USA, 2003; 
 Komedia familijna. Urocza  
 historia nastoletniej dziewczyny,  
 niezbyt zgrabnej i wcale nie  
 takiej chudej, ale obdarzonej  
 niezwykłą osobowością i 
 poczuciem humoru, która  
 postanawia wystartować w  
 lokalnym konkursie piękności. 
12:30     Klub babysitters; 1995 Familijny. 
14:30     Goście, goście; Francja, 1993; r. Jean- 
 Marie Poiré; w. Christian Clavier,  
 Jean Reno
16:45     Halo, Hans!, odc.8
17:45     Rodzina zastępcza, odc.238
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.8
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.106
21:00     Wzór, odc.3
22:00     Studio Lotto
22:10     Kości, odc.20
23:10     Ihaka; Australia, 2000; r. Peter Fisk
01:20     Magazyn sportowy
03:20     Zakazana kamera, odc.120

05:45     Uwaga! - mag. reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Baby Lonney Tunes - serial
09:00     Druga Twarz - serial, `03
10:05     Projekt plaża 
10:40     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny
11:10     Sopot Festival- Katie Melua
11:40     Super niania 
 - reality show `07
12:35     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
13:50     You can dance - Po prostu tańcz!
15:30     Siłacze - Strongman 2007
16:35     Batman i Robin 
 - fi lm przygodowy, USA 1997
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Niania - serial komedia, Polska
21:10     Żony ze Stepford - fi lm komedia,  
 USA 2004
23:05     Wszystkie chwyty dozwolone - fi lm  
 komedia, USA 2000
 Ryan i Maggie to zaprzyjaź- 
 nieni sąsiedzi, wiedzą o sobie  
 wszystko, łącznie z naskryt- 
 szymi tajemnicami. Ryan od  
 „zawsze” jest zakochany w  
 popularnej i uwielbianej przez  
 wszystkich Ashley. 
 Maggie natomiast już od  
 dawna jest obiektem pożądania  
 kuzyna Ashley, Chrisa, typo-
 wego podrywacza, który posta 
 nowił uwieść Maggie jeszcze  
 przed końcem szkoły. 
00:55     Kuba Wojewódzki - talk show `08
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Telesklep

05:45     Uwaga! - magazyn
06:05     Telesklep
08:05     Baby Lonney Tunes  - serial
09:05     Super niania - reality show, 2007
10:05     Projekt plaża 
10:40     Szeryf z Firecreek 
 - fi lm western, USA 1968
12:45     Dwaj zgryźliwi tetrycy 
 - fi lm komedia, USA `93
14:45     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
15:45     Co za tydzień - magazyn
16:10     Hela w opałach 
 - serial komedia, Polska
16:45     Szymon Majewski Show
  - pr. rozryw. 
17:50     Niania - serial komedia, Polska
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Partner - fi lm komedia, USA `96
 Laurel Ayers jest utalentowa- 
 nym analitykiem fi nansowym.  
 Pracuje w dużej fi rmie, której  
 przysparza zysków. Niestety,  
 gdy dochodzi do oczekiwanych  
 promocji, miejsce, o którym 
 marzy Laurel dostaje jej ko- 
 lega Frank. Frank nie jest  
 ani tak zdolny, ani tak praco- 
 wity jak ona, ale za to biały i 
 do tego jest mężczyzną.   
22:20     Twarzą w twarz - serial obyczajowo 
 - sensacyjny, Polska
23:15     Sex and city - serial, USA,
00:25     Na samym dnie - fi lm sensacyjny
02:15     Uwaga! - magazyn

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.601
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.5
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.297
08:25     Powrót Arabeli, odc.13
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.26
09:30     Czarodziejki, odc.77
10:30     Beverly Hills 90210, odc.122
11:30     Miłość z o.o., odc.20
12:00     Gorące Hawaje, odc.8
13:00     Dom nie do poznania, odc.91
14:00     Miodowe Lata, odc.46
14:45     Świat według Bundych, odc.123
15:15     Świat według Bundych, odc.124
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1140
16:30     Tylko miłość, odc.10
17:30     Daleko od noszy, odc.127
18:00     Miodowe Lata, odc.47
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.21
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.26
21:00     MEGA HIT - Legionista; 1998
22:00     Studio Lotto
23:20     Nieustraszeni Sezon 3, odc.48
00:20     Fala zbrodni, odc.17
01:20     Ale kasa!
02:20     Zakazana kamera, odc.119
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05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Baby Lonney Tunes - serial 
07:50     Szymon Majewski Show
  -  pr. rozrywkowy
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny
15:15     Kobra: Druga zmiana
  - serial, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show, Polska
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     Dziewczyna taka jak inne - fi lm  
 sensacyjny, USA `97
 Życie Anny nabiera nowej  
 treści, kiedy poznaje Craiga  
 przystojnego i pewnego siebie 
 ofi cera. Na nic zdają się  
 przestrogi przyjaciół, którzy  
 ostrzegają ją przed romansem  
 z żonatym mężczyzną. 
22:10     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
23:10     Uwaga, faceci! - serial obycz., USA
00:05     Krok od domu - serial kryminalny 
01:00     Uwaga! - magazyn

05:45     W labiryncie - serial
06:15     Smaczne Go! - mag. kulinarny
07:05     Telezakupya
07:20     Dinotopia - serial przygodowy
08:10     M jak miłość - serial
09:00     Barwy szczęścia - serial obycz.
10:00     Egzamin z życia - serial
10:50     Święta wojna - serial komediowy
11:20     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie - serial kom.
12:40     Prywatne życie surykatek - serial dok.
13:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
14:50     Statek miłości - telenowela
15:45     07 zgłoś się - serial
17:20     MASH - serial komediowy
17:50     Piłka nożna - kwalifi kacje Pucharu  
 UEFA: FK Homel - Legia Warsza- 
 wa (studio)
18:00     Piłka nożna - kwalifi kacje Pucharu  
 UEFA: FK Homel - Legia Warsza- 
 wa. - w przerwie Panorama
19:55     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Wyznania - ... Personel salonów  
 kosmetycznych
20:35     Piłka nożna - kwalifi kacje Pucharu  
 UEFA: Lech Poznań - Chazar  
 Lankaran ( studio )
20:45      Piłka nożna - kwalifi kacje Pucharu  
 UEFA: Lech Poznań - Chazar  
 Lankaran
22:40     Magazyn kryminalny 997
23:15     Hity na czasie 2008 
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? - serial

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Karrypel kontra Groszki 
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Fifi  - serial animowany 
09:45     Lilli czarodziejka
10:10     Szkoła złamanych serc 
11:00     W-skersi 
11:20     Zwierzowiec 
 - Zanim weźmiesz... 
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy 
16:10     Zaopiekuj się mną - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:35     Moda na sukces - serial 
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Budząc zmarłych - serial
22:15     Sprawa dla reportera 
22:55     Zabójca jest w domu 
 - fi lm sensacyjny 

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Sindbad - serial animowany
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Strażak Sam - serial anim.
09:40     Na wysokiej fali - serial 
10:10     Szkoła złamanych serc 
 - serial 
11:00     Szansa na życie - magazyn 
11:15     Borem, lasem... 
 - mag. przyr.
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     Program rozrywkowy
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Zaopiekuj się mną - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:35     Moda na sukces - serial 
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Paparazzi -fi lm fabularny,  
 USA/Kanada 2001
21:55     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
22:30     Kamienie śmierci - serial  
 sensacyjny, Francja `05
23:20     Detektyw Foyle - serial 
01:00     Kojak - serial, USA 

 

05:45     W labiryncie - serial
06:15     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:20     Z wyboru - reportaż
07:45     Kacper 
 - serial animowany
08:15     M jak miłość - serial
09:05     Barwy szczęścia
  - serial obycz.
10:00     Egzamin z życia - serial 
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy
11:20     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie - serial
12:40     Gdy Maurowie rządzili w Europie 
 - serial dokumentalny 
13:40     Dubidu - quiz muzyczny
14:35     Statek miłości 
 - telenowela
15:35     07 zgłoś się - serial
16:55     MASH - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Dr House - serial obyczajowy 
21:00     Ofi cerowie
  - serial kryminalny
21:50     Autobus 
 - dramat, USA 1996
24:00     Panorama
00:20     Spadek - fi lm obyczajowy, 
 Polska/Wlk. Bryt.
01:45     Biuro kryminalne 
 - serial 
02:25     Z Dwójką bezpieczniej
02:40     Zakończenie dnia

08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa -serial anim.
08:35     Owocowe ludki 
 - serial anim.
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Baranek Shaun -serial anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Kwadrans na kawę
11:20     Podróżnik 
 - Wakacje w Dalmacji
11:35     Telezakuy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela 
13:15     Siódme niebo - serial kom.
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial 
16:10     Zaopiekuj się mną - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:35     Moda na sukces - serial
18:25     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Deszcz na szczęście
  - dramat, USA 2003
21:55     Otchłań - fi lm katastrofi cz- 
 ny, USA/Kanada 2000
23:30     Pracująca mama - fi lm 

05:50     W labiryncie - serial
06:20     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:05     Telezakupy
07:20     Wakacyjne Ulice Kultury 
 - magazyn
07:40     Kacper - serial animowany
08:10     M jak miłość - serial
09:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:05     Egzamin z życia - serial 
10:55     Sąsiedzi - serial komediowy
11:25     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy 
12:20     Harry i Hendersonowie - serial
12:45     Siły pierwotne - serial
13:40     Dubidu - quiz muzyczny
14:35     Statek miłości - telenowela
15:35     07 zgłoś się - serial
16:50     MASH - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m.3 
 - serial komediowy
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008 
20:05     Rodzina Trendych - widowisko
20:40     Piłka nożna - kwalifi kacje Ligi 
 Mistrzów: Beitar - Wisła Kraków
22:50     Samowolka 
 - fi lm, Polska 1993
24:00     Panorama
00:20     Wyznania budowlańców 
 - fi lm dokumentalny
00:45     Poradnia małżeńska Trinny 
 i Susanny - serial 
01:40     Wideoteka dorosłego człowieka
02:30     Zakończenie dnia

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     cruzer Sport:ex – program o sportach  
 ekstremalnych
06.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.35     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy   
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny 
12.50     Trampolina – reality show 
13.50     cruZer-Sport:eX – program 
 o sportach ekstremalnych 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez 
 – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Oblężenie Ruby Ridge – dramat USA,  
 1996; reż.: Roger Young; wyst.:  
 Laura Dern, Randy Quaid, Kirsten  
 Dunst, Bradley Pierce; 
21.55     24 godziny – serial sensacyjny
22.55     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – ½ sezonu
23.55     Big Brother V
00.55     mała Czarna – talk show 
01.55     Kamieńska – serial kryminalny
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.30     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
04.20     Big Brother V
05.05     FIFA Futbol Mundial

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Dekoratornia – magazyn 
06.10     Ręce, które leczą
06.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny
12.50     Trampolina – reality show 
13.50     Instynkt Tropiciela 
 – przewodnik po Polsce  
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy  
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy   
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Frankenfi sh – horror  USA, 2004;  
 reż.: Mark A.Z. Dippé; wyst.:  
 Tory Kittles, K.D. Aubert,  
 China Chow, Donna Biscoe,  
 Matthew Rauch, Reggie Lee; 
21.50     24 godziny – serial sensacyjny  
22.50     Big Brother V – Nominacje 
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Jerycho – serial sensacyjny
01.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.25     Big Brother V
23.50     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Argentyny

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Instynkt Tropiciela – przewodnik po  
 Polsce – “Kłajpeda”
06.10     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny 
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     Dekoratornia – magazyn 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint -  Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Czarny deszcz – dramat sensacyjny  
 USA, 1989; reż.: Ridley Scott;  
 wyst.: Andy Garcia, Michael  
 Douglas, Kate Capshaw, Luis  
 Guzmán, Ken Takakura, Ysaku  
 Matsuda; 
22.35     Hirschbiegel, Detlef Ronfeldt 
 – serial kryminalny
23.35     Big Brother V
01.40     mała Czarna – talk show 
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.15     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:00     Music Spot, odc.238
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.602
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.6
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.298
08:25     Powrót Arabeli, odc.14
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.27
09:30     Czarodziejki, odc.78
10:30     Beverly Hills 90210, odc.123
11:30     Miłość z o.o., odc.21
12:00     Gorące Hawaje, odc.9
13:00     Dom nie do poznania, odc.92
14:00     Miodowe Lata, odc.47
14:45     Świat według Bundych, odc.125
15:15     Świat według Bundych, odc.126
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1141
16:30     Tylko miłość, odc.11
17:30     Daleko od noszy, odc.128
18:00     Miodowe Lata, odc.48
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.22
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.27
21:00     Przypadkowy bohater; USA, 1992;  
 r. Stephen Frears; w. Dustin  
 Hoffman, Geena Davis, Andy  
 Garcia, John Cusack, Kevin J.  
 O’Connor. Komediodramat 
 w gwiazdorskiej obsadzie.
22:00     Studio Lotto
23:45     Nieustraszeni Sezon 3, odc.49
00:45     Fala zbrodni, odc.18
01:45     Ale kasa!
02:45     Zakazana kamera, odc.120

05:00     Music Spot, odc.239
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.603
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.7
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.299
08:25     Powrót Arabeli, odc.15
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.28
09:30     Czarodziejki, odc.79
10:30     Beverly Hills 90210, odc.124
11:30     Miłość z o.o., odc.22
12:00     Gorące Hawaje, odc.10
13:00     Dom nie do poznania, odc.93
14:00     Miodowe Lata, odc.48
14:45     Świat według Bundych, odc.127
15:15     Świat według Bundych, odc.128
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1142
16:30     Tylko miłość, odc.12
17:30     Daleko od noszy, odc.129
18:00     Miodowe Lata, odc.49
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.23
20:00     Świat według Kiepskich, odc.85
20:30     Świat według Kiepskich, odc.88
21:00     Już nadchodzi; USA, 1999;r. Colette 
 Burson; w. Bonnie Root
22:00     Studio Lotto
23:10     Misiek Koterski Show, odc.5
00:10     Fala zbrodni, odc.19
01:10     Ale kasa!
02:10     Zakazana kamera, odc.121

05:00     Music Spot, odc.240
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.604
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.8
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.300
08:25     Powrót Arabeli, odc.16
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.29
09:30     Czarodziejki, odc.80
10:30     Beverly Hills 90210, odc.125
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.86
12:00     Gorące Hawaje, odc.11
13:00     Dom nie do poznania, odc.94
14:00     Miodowe Lata, odc.49
14:45     Świat według Bundych, odc.129
15:15     Świat według Bundych, odc.130
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1143
16:30     Tylko miłość, odc.13
17:30     Daleko od noszy, odc.130
18:00     Miodowe Lata, odc.50
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.24
20:00     Skazany na śmierć, odc.31; USA,  
 2006; r. Kevin Hooks
21:00     Skazany na śmierć, odc.32
22:00     Studio Lotto
22:10     Jedyna ocalona, cz. 2
00:00     Fala zbrodni, odc.20
01:00     Ale kasa!
02:00     Zakazana kamera, odc.122

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Baby Lonney Tunes - serial 
07:50     You can dance - Po prostu tańcz!
09:35    Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno - dok.
13:05     Na Wspólnej - serial, Polska
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno - dok.
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokum.
20:55     Kryminalni - serial, Polska `08
  Policja odkrywa zwłoki właści-
 ciela siłowni. Zawada od  
 razu podejrzewa, że sprawa  
 wiąże się z handlem steryda-
 mi. W czasie śledztwa do kry
 minalnych dołącza duet rekru 
 tów z CBŚ, Rafał i Julia. Jak  
 byli agenci poradzą sobie w  
 terenie?
21:55     Detektyw Monk - serial, USA
22:55     Szymon Majewski Show - pr. rozr.
00:00     Projekt plaża - nocą 
00:30     Uwaga! 
 - magazyn
00:50     Wrzuć na luz - pr.rozrywkowy
01:50     Telesklep

05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał - pr. rozrywkowy
06:55     Baby Lonney Tunes 
 - serial 
07:50     Druga Twarz -  serial, `03
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku - talk show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial dokum.
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial
20:55     Cobra - fi lm sensacyjny, USA `86
22:55     Siła Magnum - fi lm sensacyjny,  
 USA `73. Carmina Ricca,  
 podejrzewana o prowadzenie 
 nielegalnych interesów   
 i oskarżona o morderstwo,  
 zostaje uniewinniona z  
 powodu braku dowodów.  
 Nie zdąży jednak nacieszyć  
 się wolnością. 
01:20     Uwaga! - magazyn
01:40     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:40     Telesklep
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