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Sprawa odbiła się ostatniej 
sesji Rady Miasta. Środowy 
wieczór był bardzo burz-
liwy. Sesja przebiegła pod 
znakiem dyskusji radnych o 
informacjach przekazanych 
do prokuratury – uchwa-
ły przeszły dwunastoma 
głosami. Grupa radnych 
uważa, że przekroczy-
ła uprawnienia   działając 
na szkodę interesu gminy 
oraz doprowadziła do dużej 
szkody majątkowej w spra-
wie bezprzetargowej sprze-
daży działek, które później 
kupiła fi rma Neste. - Miasto 
straciło na tym 450 tysięcy 
zł – twierdzi radny Jarosław 
Muszyński. 

Wielka awantura w Rumi
- Mamy dość - podsumowuje Piotr Labudda ze Stowarzyszenia Jedynka. Grupa rodziców nie wytrzymała i 
postanowiła doprowadzić do zorganizowania referendum w Rumi w sprawie odwołania Rady Miasta. 
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Ważne telefony
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, czynne w dni powszednie 
w godz. 18-8, w soboty, niedziele i święta przez całą dobę ....... (058) 671-15-11
- 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, ul. Nowa 2 /11 ........................  (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

URZĘDY
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ........................................................... (058) 572 94 00
- Urząd Miejski w Wejherowie  ..................................................................... (058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie ........................................................................ (058) 677 97 01
- Urząd Miejski w Rumi ................................................................................. (058) 679 65 00
- Urząd Miejski w Redzie .............................................................................. (058) 678-80-26
- Urząd Gminy w Choczewie ......................................................................... (058) 572 39 40
- Urząd Gminy w Szemudzie ......................................................................... (058) 676 11 85
- Urząd Gminy w Gniewinie .......................................................................... (058) 676 76 77
- Urząd Gminy w Luzinie ............................................................................... (058) 678 20 68
- Urząd Gminy w Łęczycach .......................................................................... (058) 678 91 25
- Urząd Gminy w Linii ..................................................................................  (058) 676 85 82

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 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ........................................................ (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ...................................................................... (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ..................................................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie .................................................................. (058) 677 34 64
- Urząd 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
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Śmierć w Kieleńskiej Hucie 
Jedna osoba zginęła w wypadku, który miał miejsce w 
niedzielę rano w Kieleńskiej Hucie. Kierowca uciekł z 
miejsca wypadku. Wczesnym porankiem w sobotę audi 
80 na łuku drogi zjechało na pobocze i uderzyło w przy-
drożne drzewo. - W aucie były 4 osoby - mówi asp. sztab. 
Wiesław Krause z wejherowskiej policji. - W wyniku 
zdarzenia jeden z pasażerów, 21-letni mieszkaniec gminy 
Szemud zginął na miejscu. Drugi pasażer, również 21-la-
tek z obrażeniami czaszki został przewieziony do szpita-
la. Kierowca razem z trzecim pasażerem uciekli z miejsca 
zdarzenia. Poszukiwania, m.in. z użyciem psa tropiącego 
pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie, jeszcze tego samego 
dnia rano, kierującego i pasażera. 19-latek, który kierował 
audi w chwili kontroli miał ponad pół promila alkoholu 
we krwi. - Pobrano też krew do badań, żeby ustalić, osoba 
ta w chwili zdarzenia była pod wpływem narkotyków lub 
alkoholu - dodaje asp. sztab. Krause. - Pasażer poddany 
został podobnej procedurze. Pierwszy wynik badania na 
zawartość alkoholu wyniósł 0,4 promila. Ze względu na 
obrażenia szczęki i klatki piersiowej mężczyzna został 
przewieziony został do szpitala. Zatrzymanemu kierow-
cy za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym 
i ucieczkę z miejsca zdarzenia, grozi teraz do 12 lat wię-
zienia. 

Odzyskane łupy 
W ubiegły czwartek wejherowscy kryminalni zatrzymali 
trzech młodych mieszkańców Wejherowa. Panowie - w 
wieku 18, 19 i 20 lat – mają na koncie ponad 20 włamań 
do zaparkowanych 
na terenie miasta aut. 
Zabierali z nich co się 
dało, włącznie z dźwi-
gniami biegów, listwa-
mi bocznymi, kołpa-
kami, głośnikami. Nie 
pogardzili nawet torbą 
z narzędziami. - Usiło-
wali również ukraść vw golfa, ale ta sztuka im się nie 
udała. Przy okazji wyjaśniono też sprawę grudniowego 
włamania do piwnicy, w której było składowane importo-
wane obuwie. Towar znalazł się podczas przeszukania u 
zatrzymanego 18-latka – mówi asp. sztab. Krause. 

Działkowy włamywacz 
Redzcy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku zło-
dzieja, który włamywał się do altany działkowej.  Dyżur-
ny komisariatu w Redzie został powiadomiony przez jed-
nego z działkowiczów o podejrzanych hałasach w domku 
sąsiada. Gdy policjanci weszli do środka znaleźli tam 
24-latka. W trakcie dochodzenia wyszło, że mężczyzna 
wcześniej włamał się do 5 innych domków działkowych, 
kradnąc wszystko co mu wpadło w ręce.                    (k.) 

Rysownik Expressu 
nagrodzony!
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Ogłoszone zostały wyniki Międzynarodowe-
go Konkursu 7 th Googlm International Car-
toon Contest - Chiny. Tadeusz KROTOS 
został wyróżniony nagrodą „Excellence 
Prize”. Na konkurs wpłynęło 2699 prac od 
946 artystów z 43 krajów.
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W Wielkim Poście, co 
piątek na Kalwarii Wej-
herowskiej odprawiana 
jest Droga Krzyżowa. 
Podobnie jak w latach 
ubiegłych Miejski Zakład 
Komunikacji w Wejhero-
wie zapewnia uczestnikom 
nabożeństwa bezpieczny 
powrót do domów. W każ-
dy piątek o godzinie 17.30 
MZK podstawia dodatkowe 
autobusy niskopodłogowe 
komunikacji miejskiej. Na 
parkingu kotłowni OPEC 
przy wejściu od ulicy Bu-
kowej, na powracających 
do domu uczestników 
drogi krzyżowej czekają 
autobusy z oznakowaniem 
linii nr 2 i 3. Dwójka jeździ 
trasą do szpitala, a trójka 
do pętli przy ul. Odręb-
nej. Odjazdy pojazdów 
następują po zapełnieniu 
miejsc. Do skorzystania 
z tego przewozu zachęca 
się w szczególności osoby 
starsze, niepełnosprawne 
i matki z małymi dziećmi. 
Warto przypomnieć, że na-
bożeństwo Męki Pańskiej 
rozpoczyna się w każdy 
piątek o godzinie 16 w ko-
ściele klasztornym przy ul. 
Reformatów 19.           
         (DD)

Autobusem 
z Kalwarii

REKLAMA

Grupa inicjatywna, wywo-
dząca się z „Jedynki” stawia 
radnym dziewięć konkret-
nych zarzutów: brak zgody 
na aplikowanie boiska Salos 
do programu Orlik, bloko-
wanie budowy parkingu 
przy ulicy Dębogórskiej, 
blokowanie decyzji o rozbu-
dowie Szkoły Podstawowej 
nr 1, blokowanie budowy 
ciągu ulic Gdyńskiej i Czę-
stochowskiej, brak zgody na 
podpisanie przez burmistrz 
porozumienia ze starostą 
w sprawie realizacji ulicy 
Gdyńskiej, brak zgody na 
aktualizację planu zagospo-
darowania dla Białej Rzeki, 
zabranie dofi nansowania 
dla Domu Kultury, kłótnie 
w radzie miasta oraz zacho-

wanie w czasie sesji, które 
powoduje - cytując - że „my 
mieszkańcy Rumi wstydzi-
my się takich naszych re-
prezentantów”.  
- Te zarzuty są dla mnie 
niezrozumiałe, żeby nie 
powiedzieć nieprawdziwe - 
komentuje dla „Expressu” 
Witold Reclaf, przewodni-
czący Rady Miasta. - Jak się 
okazuje rozbudowa szkoły 
Szkoły Podstawowej nr 1 
jest raczej pretekstem, a nie 
prawdziwym powodem re-
ferendum. One są tożsame z 
zarzutami burmistrz i „Go-
spodarności”. 
Przewodniczący Reclaf 
zwraca uwagę, że rozbu-
dowa szkoły, o której jest 
mowa w referendum znaj-

duje się w wieloletnim pla-
nie inwestycyjnym. - A w 
zarzutach pojawia się do-
piero w którymś punkcie - 
dodaje przewodniczący. 
- Szkoła przelała czarę go-
ryczy - odpowiada Piotr La-
budda, szef Stowarzyszenia 
Jedynka. 
Tymczasem grupa związana 
ze stowarzyszeniem musi 
zebrać ponad 3 000 podpi-
sów, żeby doszło do referen-
dum. Potem do głosowania 
musi pójść minimum 9579 
osób. - Jeśli radni są prawi 
i sprawiedliwi to ludzie ich 
poprą. W wyborach prze-
cież mogą startować - ko-
mentuje Janusz Całka, który 
jest pełnomocnikiem grupy 
inicjatywnej. 

Sprawa szkoły podstawo-
wej nr 1 wyszła na ostatniej 
sesji Rady Miasta. Ostatnim 
punktem, który został zapla-
nowany na środową sesję 
było oświadczenie Rady 
Miejskiej w sprawie sytuacji 
w szkole. Wcześniej rajcy 
zaplanowali oświadczenia 
w sprawie zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa niegospodar-
ności przez burmistrz. Za-
rzucają jej przekroczenie 
uprawnień i działanie na 
szkodę miasta przez to, że 
Elżbieta Rogala-Kończak 
sprzedała działki bez prze-
targu.  
- To są zarzuty wyssane z 
palca - powiedziała „Expres-
sowi” na chwilę przed roz-

Wielka awantura w Rumi
Grupa inicjatywna, która chce doprowadzić do referendum ma 53 dni na zebranie ponad 3 tysięcy podpisów. 
Jeśli się uda - w Rumi zostaną rozpisane nowe wybory. 

Szkoła niezgody

Irena Kopaczewska, dyrektor SP nr 1 w Rumi:
- Stoję na straży dobrych warunków w mojej szkole, dla moich 
uczniów. Obiecałam, że będą w tym roku pieniądze, a pieniędzy 
nie ma. Sprawę przekazałam więc rodzicom. 

Janusz Całka, pełnomocnik grupy inicjatywnej:
- Chodzi nie tylko o szkołę, bo nie tylko takie problemy są w 
Rumi. Spraw, które powinny być dawno zamknięte jest więcej. 

Burmistrz do prokuratury 

Jarosław Muszyński, radny miejski, wiceprzewodniczący:
-  Zgłoszona sprawa nie została zbadana do końca. Miasto stra-
ciło około 450 tysięcy, bo burmistrz sprzedała działki, a potem 
zostały one odsprzedane dalej i pośrednik właśnie tyle zarobił. 

Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz:
- W tamtym momencie nikt nie wiedział tego. Ja wynegocjowa-
łam cenę wyższą niż oszacował to rzeczoznawca. 

poczęciem sesji burmistrz. - 
Prokuratura badała te sprawy 
w 2007 roku i postępowanie 
zostało umorzone, a rada się 
nie odwoływała. Teraz wy-
ciągają to dla sensacji, bo 
przestraszyli się odwołania.  
Obecnie wiadomo, że gru-

pa chce zbierać podpisy w 
Janowie oraz przy Centrum 
Handlowym Auchan, ale 
do chwili zamknięcia tego 
numeru „Expressu” nie za-
padły ostateczne decyzje na 
temat miejsc zbiórki podpi-
sów.                              (PR)

Zdjęcia z sesji na www.expresspowiatu.pl
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- Popularyzuję wiedzę o 
języku polskim z myślą 
o słuchaczach i czytelni-
kach porad językowych 
„Słowo o słowie” – mówił 
Jerzy Bralczyk. - Zapra-
szam również do zadawa-
nia pytań, na które chętnie 
odpowiem. Chętnych do 
uzyskania informacji o pra-

widłowym mówieniu nie 
brakowało. Profesor udzie-
lał porad językowych z za-
skakujących neologizmów 
i nowych zapożyczeń w 
polszczyźnie. Osoby, które 
chciały mówić i pisać nie 
tylko poprawnie, lecz także 
barwnie i atrakcyjnie, były 
zadowolone z takiego spo-

Profesorskie słowo o słowie
W Wejherowie gościł profesor Jerzy Bralczyk, znany językoznawca polski, 
specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Spotkanie było 
utrzymane w konwencji krótkiej konwersacji, w której profesor Bralczyk 
przedstawiał ciekawostki naszego ojczystego języka. 

Wykład profesora Ta-
deusza Linknera pod 
tytułem: Od poematu 
do dramatu Aleksan-
dra Majkowskiego, 
przyciągnął słuchaczy, 
chcących pogłębić 
wiedzę o kaszubskim 
pisarzu, dziennikarzu, 
poecie i dramaturgu z 
Kościerzyny. 
Wielkim przywódcy To-
warzystwa Młodokaszu-
bów, prezesie Zrzeszenia 
Regionalnego Kaszubów, 
działaczu społecznym, kul-
turalnym i politycznym a 
przede wszystkim o dok-
torze medycyny. Spotka-
nie odbyło się w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Bolszewie. Jego 
pomysłodawcą był wójt 
gminy Wejherowo Jerzy 
Kepka i dyrektor bibliote-
ki Janina Borchmann. Nie 
zabrakło okazji do wspól-
nej konwersacji z profeso-
rem, który zdecydował się 
opowiedzieć o pierwszym i 
ostatnim utworze Majkow-
skiego. 
Dłuższe wypowiedzi wy-
kładowcy w pełni zaspo-
kajały publiczność. Szcze-
gółowo zostały porównane 
dwa teksty poety, satyra z 
1899 roku „Jak w Koscérz-
nie koscelnygo obrele abo 
pięc kawalerów a jedna je-
dyno brutka” oraz frantów-
ka w trzech aktach „Strachë 
i zrękovjinë” z 1976 roku.
-  Uważam, że są to wła-
ściwie jednakowe teksty, 
tam poemat tutaj dramat 
– wyjaśnia prof. Tadeusz 
Linkner. – Pisarz określał 
swój tekst jako bardzo nie-
dojrzały, ale ja kiedy roz-
patruję go i porównuję to 
uważam, że jednak poemat 
jest lepszy od dramatu.
Kolejne referaty, które pro-
fesor wygłosi w bibliote-
ce odbędą się 7 maja br. o 
godzinie 18 na temat piel-
grzymki wejherowskiej z 
poematu Aleksandra Maj-
kowskiego oraz 30 wrze-
śnia br. o godzinie 18 o ro-
dzinie na przełomie XIX-
XX wieku w literaturze ka-
szubskiej.                   (DD)

Poemat 
i dramat

Inwestycja była współ-
fi nansowana przez Unię 
Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz z budżetu 
powiatu i jego wszystkich 
miast i gmin. Jej celem była 
poprawa poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców 
poprzez skrócenie czasu 
reakcji służb ratowniczych 
na zdarzenia i ogranicze-
nie rozmiaru szkód, w 
tym ekologicznych oraz 
skrócenie czasu przywró-
cenia stanu sprzed zda-
rzeniem i efektywniejsze 
planowanie w zarządzaniu 
kryzysowym. Dlatego też 
do projektu przyłączyły 
się wszystkie samorządy 
z terenu powiatu a także 
Szpital Specjalistyczny w 
Wejherowie, Komenda Po-
wiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie 
i Gminne Ochotnicze Stra-
że Pożarne. Zarządzaniem 
zajął się Wydział Rozwoju 
i Programów Europejskich 
Starostwa Powiatowego.

- Kluczowym elementem 
zarządzania bezpieczeń-
stwem jest zarządzanie in-
formacją czyli umiejętność 
pozyskiwania, przetwarza-
nia i wymiana informacji 
– mówi wicestarosta Grze-
gorz Gaszta. – Dlatego na-
szym celem było wyposa-
żenie krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego w 
nowoczesne, niezawodne 
narzędzia do zarządzania 
informacją. 
System jest użytkowany w 
14 lokalizacjach, w Cen-
trum Dyspozytorskim Po-
wiadamiania Ratunkowego 
w Wejherowie, w gmin-
nych Centrach Reagowa-
nia Kryzysowego, jednost-
kach Krajowego Systemu 
Ratowniczo–Gaśniczego i 
Starostwie Powiatowym w 
Wejherowie. W rezultacie 
ma skrócić czas dyspono-
wania służb ratowniczych, 
ułatwić dostęp do zinte-
growanych służb ratowni-
czych poprzez numer alar-
mowy 112, wypromować 

Europejskie 
bezpieczeństwo w powiecie
Pomyślnie zakończono projekt zintegrowanego systemu teleinformatycz-
nego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim. Jego 
efekty przedstawiono podczas uroczystej konferencji w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie.

znajomość wśród ludzi 
numeru 112 jako numeru 
zintegrowanych służb ra-
towniczych oraz zasady 
reagowania w sytuacjach 
kryzysowych.
- Posiadamy stanowiska 
dyspozytorskie wyposażo-
ne w infrastrukturę infor-
matyczną i łączności oraz 
zasoby informacji prze-
strzennej jak mapy elek-
troniczne – mówi st. kpt. 
Andrzej Papke, komendant 
powiatowy PSP w Wejhe-
rowie – Również stanowi-
ska mobilne, usadowione 
w pojazdach służb ratow-
niczych i system wymiany 
informacji między staro-
stwem, CPR i GCR oraz 
dostęp do informacji o 
stanie bezpieczeństwa po-
wiatu oraz zasadach reago-
wania w sytuacjach kryzy-
sowych.
Prezentację projektu przed-
stawił Arkadiusz Szczy-
gieł, naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Programów Eu-
ropejskich Starostwa. Wy-
słuchali ją wszyscy zaan-
gażowani w tworzenie pro-
jektu m.in. samorządowcy, 
wykonawcy, strażacy, po-
licjanci, lekarze oraz Wła-
dysław Sulęta, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzyso-
wego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Całkowi-
ty koszt wyniósł ponad 2,5 
mln złotych, z czego ponad 
1 mln 900 tys. pochodziło z 
funduszu europejskiego. 

(DD)

W Wejherowskim Cen-
trum Kultury rozstrzy-
gnięto konkurs fotogra-
fi czny dla gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjal-
nych i kół fotografi cz-
nych. Tematyka prac 
„Bliżej, dalej” zachęci-
ła młodych mieszkań-
ców miasta uczniów 
do stworzenia foto-
grafi i artystycznych, 
wiernie odbijających 
naszą rzeczywistość. 
Dlatego też komisja kon-
kursowa w składzie Mo-
nika Lademann, Karolina 
Pałasz, Sabina Kaczykow-
ska, Wiesława Kucińska i 
Sebastian Niewola, miała 
trudny orzech do zgryzie-
nia w dokonaniu właściwej 
oceny zgłoszonych prac.
- Ogłoszony przed feriami 
konkurs zainteresował spo-
ro osób, które doskonale 
poradziły sobie z tematem 
pracy – mówi Sebastian 
Niewola, instruktor oświa-
towy. – Jury mocno spiera-
ło się jaki wydać werdykt.
Do WCK wpłynęło mnó-
stwo prac z różnych szkół. 
Młodzież poważnie i pro-

fesjonalnie, jak na swój 
wiek podeszła do tematu 
konkursu fotografi cznego. 
Ciekawe i oryginalne zdję-
cia utrwalano za pomocą 
dobrych aparatów fotogra-
fi cznych, na papierze czar-
no-białym, kolorowym i w 
sepii. Mistrzami obiekty-
wu zostali Betina Miłosz z 
Gimnazjum Społecznego w 
Wejherowie za wizerunek 
dziewczynki na ławce oraz 
Aleksandra Kwidzińska z 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wejherowie za uli-
cę nocą „Idę, gdzie chcę”. 
Miejsce drugie zajęła Ane-
ta Pomieczyńska z Gim-
nazjum Społecznego w 
Wejherowie za okulary na 
szkle. Na trzeciej pozycji 
uplasowali się Adam We-
nsierski z Gimnazjum Spo-
łecznego w Wejherowie za 
peron kolejowy oraz Pauli-
na Kluk z Gimnazjum Spo-
łecznego w Wejherowie za 
obraz kota perskiego. Lau-
reaci otrzymali w nagrodę 
dyplomy i talony na usługi 
fotografi czne. Fotografi e w 
WCK można oglądać przez 
dwa tygodnie.            (DD)

tkania. - Towarzyszyć tak 
znanemu w kraju profeso-
rowi, w jego lingwistycz-
nych wycieczkach jest dla 
wejherowian wielkim wy-
różnieniem – dodaje Ry-
szard Laskowski. - Może-
my spojrzeć jego oczami 
na nasz język narodowy. 
Warto dodać, że Jerzy Bral-
czyk zasiada w prezydium 
Rady Języka Polskiego 
PAN oraz jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Ję-
zykoznawczego i Komitetu 
Językoznawstwa PAN. W 
telewizji prowadzi progra-
my a w radiu audycje. Pisze 
również felietony.      (DD)
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Młodzieńcze
fotografowanie

Zrealizowana z imponują-
cym rozmachem opowieść 
o żydowskich partyzan-
tach walczących podczas II 
Wojny Światowej w lasach 
Puszczy Nalibockiej, na te-
renie dzisiejszej Białorusi. 

(PP)

Film w WCK-u
pt. „OPÓR”
Kino Studyjne w WCK
-u zaprasza 14 marca, 
godz. 19.00 na fi lm pt. 
„OPÓR”

Okazją do innego niż zwy-
kle kazania był Dzień Ko-
biet, przypadający właśnie 
w niedzielę. Policjantki 
zwróciły uwagę na podo-
bieństwo dekalogu z obo-
wiązujących norm praw-
nych, ideę niesienia pomo-
cy drugiemu człowiekowi, 
która łączy Kościół i Poli-
cję, a potem przestrzegły 
przed jazdą samochodem 
po alkoholu, mówiąc nie 
tylko o sytuacji samego 
kierowcy, ale i częstego 

niestety przyzwolenia bli-
skich osób na takie postę-
powanie. 
Funkcjonariuszki zwróciły 
się też do dzieci, mówiąc o 
bezpiecznym zachowaniu 
w domu i na ulicy. Wska-
zały też na niebezpieczeń-
stwa czyhające w trakcie 
korzystania z Internetu. 
Jak zwróciły uwagę panie, 
ich nietypowe wystąpienie 
wywołało duże zaintereso-
wanie zebranych, a zwłasz-
cza dzieci.                    (k.) 

Panie wygłosiły kazanie
W niecodziennej roli wystąpiły dwie policjantki 
z Wejherowa. W kościele pod wezwaniem św. 
Trójcy panie wygłosiły kazanie. 
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REKLAMA

Tablica kosztowała prawie 
8 tysięcy zł. Szkoła zapła-
ciła tyle pieniędzy nie tyl-
ko za samą tablicę, lecz za 
komplet z rzutnikiem mul-
timedialnym i stacją doku-
jącą pod laptop. - Zajęcia 
stają się bardziej atrakcyj-
ne. Uczniowie mogą sami 
dokonać prezentacji na 
tablicy, wyświetlany ob-
raz można w każdej chwili 
zatrzymać, przekształcić, 
nanieść dane, wskaźniki, a 

potem wszystko zapisać w 
pamięci - opowiada Kry-
styna Zatwarnicka, wice-
dyrektor placówki. Tablica 
jest połączona z kompute-
rem  a nauczyciele - dzięki 
współpracy z fi rmą kompu-
terową -  uzyskają progra-
my, dzięki którym tablica 
będzie bardzo przydatna 
w wielu przedmiotach. - 
Uczniowie i nauczyciele 
nie muszą teraz „malo-
wać kredą”. Na tej tablicy 

można coś zaprezentować, 
a potem to zmieniać, jak 
choćby na matematyce 
- namalowany wielokąt 
można na tej tablicy obra-
cać w każdą stronę. 
Do slajdów, które zosta-
ną odtworzone na tablicy, 
można później wrócić, 
zmieniać je, czy nawet 
drukować. Tablica multi-
medialna daje nam bardzo 
dużo możliwości. 

(TM) 

Interaktywnie w szkole 
Dotychczas w powiecie wejherowskim były tylko dwie. Teraz jeszcze Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie kupił tablicę interaktywną. 

Kolizja spowodowała spore 
utrudnienia w ruchu. Samo-
chód tak dziwnie się obró-
cił, że przejeżdżający kie-
rowcy nie wiedzieli, skąd 
właściwie dostawcze auto 
jechało. - Leżał przewróco-
ny na środku skrzyżowania, 
więc powstał spory ko-
rek - relacjonuje czytelnik 
„Expressu”, który w piątko-
wy poranek jechał tą drogą. 
- Obok leżały porozrzucane 

skrzynki. Kolizja zabloko-
wała ruch na jednej nitce na 
trasie Gdynia - Wejherowo 
i zjazd w stronę Pucka. Jak 
dowiedzieliśmy się od poli-
cji kierowca jechał z Wej-
herowa i chciał zakręcić na 
drogę w stronę Ciechocina. 
Ale za ostro wjechał w za-
kręt i wywrócił się na bok. 
Chwilę przed 11. samochód 
został zabrany z ulicy i ruch 
został przywrócony. - Niko-

mu nic się nie stało. Kierow-
ca, który został zabrany na 
badania kontrolne do szpi-
tala w Wejherowie, został 
również przebadany pod 
kątek trzeźwości. Wynik 
był „zerowy” - mówi sierż. 
sztab. Wiesław Krause z 
wejherowskiej policji. - Ale 
wyglądało groźnie, bo kabi-
na była wręcz zmasakrowa-
na - relacjonuje nasz czytel-
nik.                            (TM)

Piekarnia się przewróciła
W piątek rano na głównym skrzyżowaniu w Redzie dostawczy samochód jed-
nej z piekarni nie wyrobił się na zakręcie i wywrócił się na skrzyżowaniu. 

Przesłuchani zostali już 
wszyscy świadkowie. Dwie 
ostatnie osoby zostały „za-
proszone do komendy” w 
tym tygodniu. Jedną z nich 
był Eugeniusz Spigarski. 
Pisaliśmy o nim kilka tygo-
dniu temu. Do niedawna był 
dyrektorem WZNK, w 2006 
roku startował na radnego z 
listy „Wolę Wejherowo” - 
tej samej, z której startowali 
m.in. prezydent Hildebrandt 
oraz Bogusław Suwara, se-
kretarz miasta. A to właśnie 
miastu podlega WZNK i z 
publicznych pieniędzy jest 
fi nansowany. Eugeniusz 
Spigarski jest obecnie do-
radcą dyrektora, Stanisława 
Maklesa, którego wcześniej 
sam - w wyniku konkur-
su - zatrudnił. Syn byłego 
dyrektora pracuje w innej 
fi rmie podlegającej pod 
miasto, a w WZNK pracuje 
jego synowa i siostrzeni-
ca (będąca jednocześnie w 
dziale inwestycji UM). W 
WZNK pracuje też dwój-
ka radnych z ugrupowania 
„Wolę Wejherowo” i brat 
jednej z radnych oraz żona i 
była pracownica sekretarza 
miasta. 
Postępowanie, które obec-
nie prowadzi referat do 
walki z przestępczością go-
spodarczą w wejherowskiej 
komendzie powiatowej, 
dotyczy niegospodarności 
przy wyborze oferty na bu-
dowę domków gospodar-
czych przy wejherowskich 
boiskach. - Potwierdzam, ze 
prowadzone jest postępo-
wanie w sprawie nadużycia 
uprawnień dotyczących za-
akceptowania przez osobę 

(Za) drogi zakup?
Policja przesłuchała byłego dyrektora i niektórych pracowników 
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Jak dowiedział 
się „Express” postępowanie jest prowadzone w sprawie niegospodarności 
przy wyborze oferty na budowę domków gospodarczych.  

odpowiedzialną do zajmo-
wania się sprawami mająt-
kowymi oferty na budowę 
3 drewnianych domków go-
spodarczych i w ten sposób 
wyrządzenia szkody mająt-
kowej w mieniu WZNK - 
stwierdza krótko asp. sztab. 
Wiesław Krause, pełniący 
obowiązki rzecznika wej-
herowskiego komendanta.  
Dotarliśmy do ofert prze-
słanych do WZNK przez 
zakład zajmujący się pro-
dukcją domków. W pierw-
szej z 11. lipca 2007 produ-
cent oferował cenę 4 900 zł 
netto (wersja z ociepleniem 
7 400 zł netto). W drugiej 
z 30. sierpnia proponował 
już 16 900 zł za domek. 
Zmiana polega na dodaniu 
1,5 metrowego tarasu oraz 
powiększeniu okna z 1x1m 
na 1,2/1,5 m. Jak dowie-
dział się „Express” Euge-
niusz Spigarski w czasie 
postępowania tłumaczył, że 
zamówił inne domki, bo nie 
chciał tylko magazynków, 
ale domków przeznaczo-
nych także dla pracowni-
ków, którzy będą tam spę-
dzać kilka godzin dziennie 
i stąd wyższe ceny. Zamó-

wiona ostatecznie wersja 
ma większą powierzchnię 
i wyższy standard, w tym 
ocieplenie. W ocenie Sta-
nisława Maklesa, obecnego 
dyrektora „zmiana zamó-
wienia była uzasadniona”. 
Tyle, że pierwsza oferta 
również zakładała wersję z 
ociepleniem. 
Akta sprawy zostaną teraz 
wysłane do wejherowskiej 
prokuratury rejonowej, 
która podejmie decyzję, co 
dalej z postępowaniem (do-
tychczas nikomu zarzutów 
nie przedstawiono - postę-
powanie jest prowadzone 
w sprawie, a nie przeciw 
komuś). Z pewnością, jak 
się dowiedzieliśmy, nie bę-
dzie prowadzonego postę-
powania w sprawie znacz-
nej szkody majątkowej, bo 
zgodnie z paragrafem 296 
kodeksu karnego strata 
musiałaby wynieść ponad 
3 mln zł. A punktem odnie-
sienia było właśnie „nad-
użycie udzielonych upraw-
nień lub niedopełnienie 
obowiązku”, które znajduje 
się w par. 296. 

Tomasz Modzelewski 
t.modzelewski@expresspowiatu.pl 

We wtorkowy wieczór ofi -
cer dyżurny wejherowskiej 
policji dostał informację, 
że krajową szóstką jedzie 
mężczyzna, który najpraw-
dopodobniej jest pijany. 
Policjanci zobaczyli auto 
na ulicy Gdańskiej. Gdy 
dali mu sygnał do zatrzy-
mania ten zwolnił, a potem 
tuż przed policjantem nagle 
przyspieszył próbując prze-
jechać funkcjonariusza. Po-
licjanci ruszyli w pościg. 
Okazja do zatrzymania 
nadarzyła się kilka kilo-
metrów dalej, gdy pirat za-
trzymał się, żeby zakręcić 
w ulicę Ofi ar Piaśnicy. Ale 

gdy tylko policjant zbliżył 
się do drzwi samochodu, 
kierowca gwałtownie otwo-
rzył drzwi uderzając nimi 

funkcjonariusza, znowu ru-
szył, ominął stojące przed 
nim auto i zaczął uciekać 
dalej. - Po przejechaniu 
kolejnego kilometra ściga-

jący policjanci zauważyli, 
jak desperat najeżdża na tył 
poprzedzającego go seata 
ibizy, która z kolei uderzy-
ła w tył forda galaxy - rela-
cjonuje asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej 
policji. - Po spowodowaniu 
kolizji kierowca skręcił w 
stronę Urzędu Pracy, a tam 
został już zatrzymany. 
Jak się okazało, 44-letni 
mieszkaniec Bolszewa kie-
rował samochodem mając 
prawie 2 promile alkoholu. 
Mężczyzna trafi ł od razu do 
aresztu, a jego samochód 
na policyjny parking.        

(k.) 

Pościg jak w fi lmie sensacyjnym
Kierowca mercedesa nie dość, że nie zatrzymał się do kontroli, to jeszcze 
wjechał w inne samochody, a potem chciał przejechać policjanta.  

„Mężczyzna 
trafi ł od 

razu do aresztu, 
a jego samo-
chód na policyj-
ny parking.” 

Dobudowa tarasu i minimalne powiększenie okna 
zwiększyło koszt domku o 9,5 tys. zł
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Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałki - 9.00 - 15.30      środy - 15.30 - 18.00      piątki - 9.00 - 15.30

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

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO§

tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832
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Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Co się takiego wydarzyło w 
Brukseli, że nawet prezydencki 
minister pochwalił premiera Tu-
ska. Chodzi o to, że premierowi 
i jego współpracownikom udało 
się zablokować szkodliwy projekt 
prezydenta Francji Sarkazy’ego 
wprowadzenia w UE na czas kry-
zysu protekcjonizmu państwo-
wego. Sarkozy od kilku tygodni 
przekonywał, że każdy unijny 
kraj ma prawo sam się bronić 
przed kryzysem, a jeśli uzna, że 
dla realizacji tego celu niezbędne 
jest wspieranie wyłącznie rodzi-
mej gospodarki i obrona krajowe-
go rynku przed zalewem obcych 
produktów, to powinien to robić. 
Po wprowadzeniu tak rozumia-
nego protekcjonizmu dystans 
między „starą” Unią (bogatszą) 
a „nową”(biedniejszą) znacznie 
by się powiększył. Oczywiście 
Polska też by na tym straciła, bo 
przecież nasza gospodarka jest w 
coraz większym stopniu powią-
zana z gospodarką europejską i 
światową. Zablokowanie pomy-
słu Śarkazy’ego nie było wcale 
takie proste. Polscy dyplomaci 
musieli się sporo napracować, by 
zrealizować swój misterny plan. 

Udało się. Jak powiedział prezes 
Brukselskiego Centrum Euro-
pejskich Studiów Strategicznych 
Karel Lannoo – „po raz pierwszy 
nowe kraje Unii narzuciły starej 
UE swoje stanowisko”. Przy oka-
zji zablokowano niebezpieczny 
dla nas pomysł wyemitowania 
przez państwa, które są już w 
strefi e euro tzw. euroobligacji 
(pisałem o tym w poprzednim 
tygodniu). To niewątpliwie duży 
sukces Polski i Tuska. Pierwszy 
na taką skalę. Nic dziwnego, że 
po szczycie gratulowano Polsce 
skuteczności, a Tuska okrzyknię-
to liderem Europy Wschodniej 
i Środkowej. Gwoli prawdzie 
trzeba dopowiedzieć, że nie by-
łoby tego sukcesu, gdyby Tusk 
w drodze na szczyt nie otrzy-
mał poparcia od kanclerz Angeli 
Merkel, a na samym szczycie od 
życzliwego Polsce szefa Komisji 
Europejskiej Jose Manuela Ba-
rosso. Tak czy inaczej jest się z 
czego cieszyć.
Co na to prezes Kaczyński? Za-
czął po swojemu szydzić i wy-
brzydzać, bo jak zauważył w 
„Dzienniku” redaktor Michalski 
– „uznanie sukcesu Polski (na 

tym szczycie) byłoby uznaniem 
sukcesu Tuska, a to mu nigdy nie 
przejdzie przez gardło”. Usły-
szeliśmy więc, że mówienie o 
sukcesie to nic innego jak propa-
ganda, że był to tylko szczyt nie-
formalny, więc żadnych wiążą-
cych ustaleń na nim nie podjęto, 
że niewybaczalnym błędem było 
niepoparcie zupełnie surrealnej 
inicjatywy premiera Węgier unij-
nej pomocy dla dotkniętych kry-
zysem krajów naszego regionu 
w wysokości 160-190 mld euro. 
Jednym słowem kolejna porażka 
Polski i klęska Tuska, rządu oraz 
Platformy Obywatelskiej. Zapo-
mniał dodać, że Węgrami rzą-
dzą dziś populistyczni socjaliści 
i rządzą tak nieudolnie, że temu 
państwu grozi zapaść fi nansowa, 
a notowania węgierskiego rządu 
i węgierskich socjalistów lecą na 
łeb, na szyję. Czyżby „z tych” 
Węgier pan prezes chciał czerpać 
wzorce?

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

SUKCES CZY PORAŻKA?
To już norma, że J. Kaczyński krytykuje dosłownie 
wszystko co w kraju i na arenie międzynarodowej 
robi premier Tusk. Tak też (bardzo krytycznie) ocenił 
udział premiera w ostatnim szczycie szefów państw 
unijnych w Brukseli, który poświęcony był walce z 
kryzysem. To nic, że pełnoprawny członek polskiej 
delegacji, minister Władysław Stasiak z Kancelarii 
Prezydenta (pan prezydent tym razem nie pojechał) 
powiedział polskim dziennikarzom, że jego zdaniem 
ustalenia szczytu „to dobry znak, to ważne deklara-
cje”. Prezes Kaczyński jak zwykle wie lepiej. 

Nie obejmuje samego tylko Śród-
mieścia, ale też Park Miejski, 
części terenów leżących po pół-
nocnej stronie torów kolejowych, 
tereny nad rzeką Cedron– aż do 
jej ujścia do rzeki Redy. Liczy 
aż 19 różnych zadań. Do naj-
ważniejszych elementów rewi-
talizacji należy zadanie „Wzrost 
atrakcyjności miasta Wejherowa 
po przez budowę Filharmonii 
Kaszubskiej-regionalnego cen-
trum kultury”. Została już pod-
pisana umowa z wykonawcą I 
etapu przebudowy ul. Wałowej i 
terenów przyległych, o szacun-
kowej wartości 8,4 mln zł. War-
tość przygotowanych projektów 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji wynosi 100 mln zł. Najwięcej, 

ok. 70 mln zł pochłonie budowa 
fi lharmonii. Włodarze miasta 
maja zamiar pozyskać na realiza-
cję programu środki zewnętrzne. 
Całość programu podzielono na 4 
wnioski unijne, 2 z nich zostały 
już złożone. Obecnie trwają prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenów na tak zwanym terenie 
inwestycyjnym Srebrna.  
Więcej szczegółów zaintereso-
wani tą problematyką czytelnicy 
mogą uzyskać na stronie interne-
towej pod hasłem „Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta na lata 
2008-2015”. Należy podkreślić, 
że na powyższy program gmina 
ubiega się o dofi nansowanie ze 
środków zewnętrznych.

(FS)

Inwestycja 
w centrum
Na XXIX Sesji Rady Miasta przyjęty został „Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015”. Celem pro-
gramu jest zmiana wizerunku Śródmieścia i podniesienie jego 
atrakcyjności oraz ożywienie gospodarcze Wejherowa. 

W Gniewinie po angielsku
Dwie uczennice z Samorządowego Zespołu Szkół w Gnie-
winie zostały laureatkami II Trójmiejskiego Festiwalu Pio-
senki Angielskiej. W kategorii gimnazjum Iga Krefft z klasy I a 
zajęła pierwsze miejsce, a Wiktoria Dawidowska z klasy 6a zajęła 
trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych. W konkursie udział 
wzięła także uczennica klasy II a gimnazjum Martyna Kowalczyk. 
Koncert laureatów, w którym zwyciężczynie wezmą udział, odbędzie 
się w maju w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.                      (TM)

Organizatorka tych zajęć, pani 
Bogusława Zubrzycka nie zmu-
sza słuchaczy do poznawania 
życiorysów kompozytorów, sta-
ra się natomiast demonstrować 
te momenty ich życia, które w 
znacznym stopniu zaważyły na 
prezentowanych dziełach, wy-
ławiać momenty szczególnie 
interesujące. Więcej uwagi po-
święca natomiast samym prezen-
towanym utworom, omawiając w 
przystępny i interesujący sposób 
ich budowę, a przede wszystkim 
środki wyrazu stosowane przez 
twórcę takie jak wykorzystanie 
możliwości instrumentu, dyna-
mikę, tempo a wreszcie bogac-
two instrumentacji.

Prezentowany następnie utwór 
spotyka się nie tylko z przeży-
ciem estetycznym słuchających, 
ale też ze zrozumieniem poszcze-
gólnych części i fraz, z możliwo-
ścią podziwiania linii melodycz-
nej ale i roli akompaniamentu, a 
także brzmienia poszczególnych 
instrumentów w orkiestrze.
O tym, że takie spotkania były 
potrzebne świadczy nie tylko sta-
le zwiększająca się liczba uczest-
ników. Motywem do podjęcia się 
tego zadania była przede wszyst-
kim zaobserwowana frekwencja 
mieszkańców naszego miasta na 
przepięknych koncertach organi-
zowanych w Kolegiacie. 

(Meloman)

Spotkania muzyczne
Już drugi semestr sala w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych gromadzi w każdą środę uczestników „spotkań mu-
zycznych” prowadzonych w ramach zajęć Wejherowskiego 
Uniwersytetu III Wieku.

Trwa II semestr trzeciego 
roku działalności Wejherow-
skiego Uniwersytetu III Wie-
ku. Wolontariuszy i słuchaczy 
informujemy, że przerwa związa-
na ze Świętami Wielkanocnymi 
trwać będzie od 9 do 14 kwietnia, 
a koniec semestru przewiduje się 
w III tygodniu czerwca. Infor-
mujemy ponadto, że w dalszym 
ciągu odbywają się comiesięczne 
spotkania na zajęciach w Pałacu 
Przebendowskich, również w tym 

miesiącu uniwersytet zaprasza 
na wykład prof. Grzegorza Piw-
nickiego, który w ramach cyklu 
„Historia Świata” pt. „Polacy na 
Kaukazie”. Jeżeli przedmiot ten 
zbudzi zainteresowanie, profesor 
Piwnicki podejmie regularne wy-
kłady na uniwersytecie. 
Więcej informacji na tablicach 
informacyjnych w WCK-u na par-
terze oraz w Centrum Organizacji 
Pozarządowych.

Informacje Uniwersytetu
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- Jakie były początki 
waszej działalności? 
- Wszystko zaczęło się od 
pomysłu Wojtka Rybakow-
skiego, który zbierał wśród 
swoich znajomych osoby, 
chętne do wzięcia udziału w 
misterium. Gdy mi propo-
nował, nie potrafi ł jeszcze 
określić, w jakim kierunku 
pomysł się rozwinie. Po kil-
ku próbach i konsultacjach 
powstał scenariusz, głów-
nie oparty na ewangeliach i 
tradycji pasyjnej. Pierwsze 
misteria odgrywane były w 
ramach diecezjalnych reko-
lekcji dla młodzieży. Kolej-
ne odbywały się w sobotę 
przed niedzielą palmową. 
Ostatecznie ustalono termin 
Wielkiego Piątku. 
- Kto więc tworzy obsa-
dę aktorską dla tak zna-
komitego dzieła?
- Cała grupa składa się wy-
łącznie z amatorów. Część 
osób skupiona jest w grupie 
teatralnej Eksperyment przy 
Wejherowskim Centrum 
Kultury. W misterium, co 
roku bierze udział ponad 50 
osób. Autorem muzyki jest 
Cezary Paciorek, a słów do 
pieśni Tomasz Pohl. Stro-
je wykonywane są przez 
samych misterników, ich 
rodziny i osoby zaprzyjaź-
nione. Nad całością czuwa 
pomysłodawca Wojciech 
Rybakowski. 
- Misterium Męki Pań-
skiej jest chyba najlep-

Z sekretarzem Stowarzyszenia Misterników Kaszubskich, Arturem Szymerowskim 
rozmawia Daria Dunajska.

Misterium Męki Pańskiej

szą promocją miasta i 
powiatu? 
- Promocja odgrywa ważną 
rolę w działaniach stowa-
rzyszenia. Jesteśmy pewni, 
że misterium zwraca uwa-
gę na nasz region i kalwa-
rię. Takie wydarzenia jak 
renowacja, odpusty czy 
misterium przyciągają piel-
grzymów i turystów. Szcze-
gólnie ważnym punktem w 
tej dziedzinie było nakręce-

nie fi lmu, który emitowała 
TVP1. Nasza działalność 
nie obejmuje tylko wysta-
wianego raz do roku miste-
rium. To także udział w ze-
szłorocznym Wejheropolis 
czy misterium na Gdańskiej 
Starówce, które później sta-
ło się inspiracją dla albumu 
Droga. Myślę, że misterium 
może być swego rodzaju 
oczkiem uwagi, które przy-
ciągnie na naszą kalwarię 

W sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji wystąpiło 
ponad trzydziestu uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Konkurs oce-
niała komisja, utworzona 
przez nauczycieli języka 
polskiego, ze wszystkich 
miejskich szkół. Konferan-
sjerkę poprowadziła Ma-
rzena Jodłowska, kierow-
nik działu kultury ośrodka. 
Dzieci recytowały najpięk-
niejsze wiersze poetów, zna-
ne i lubiane przez najmłod-
szych m.in. Jana Brzechwy, 
Marii Konopnickiej, Juliana 
Tuwima i Ludwika Kerna. 
Zainteresowanie turniejem 
było tak duże, że organiza-
torzy podzielili kategorię 
szkół podstawowych na 
dwie grupy. Z klas od I do 
III wystąpiło dziesięć osób. 
Pierwsze miejsce zajął Ka-
rol Majchrzak, drugie Jakub 

Norowski i trzecie Adam 
Majchrzak. Z klas od IV do 
VI wzięło udział dwanaście 
uczniów. Mistrzynią została 
Martyna Lademann. Miej-
sce drugie zdobyła Kata-
rzyna Kabata, trzecie Piotr 
Radomski a wyróżnienie 
Joanna Janiak. W kategorii 
szkół gimnazjalnych zapre-
zentowało się siedem osób. 
Laureatką została Sławina 
Breza. Drugą pozycję zajęła 
Marta Kajzer a trzecią Anna 
Gołąbek. W turnieju poezji 
śpiewanej zaśpiewało ośmiu 
uczniów z redzkich gimna-
zjów. Uczestnicy stworzyli 
poetycki nastrój dla wygła-
szanych wierszem utwo-
rów literackich. Mistrzem 
w tej dziedzinie okazał się 
Szymon Klawikowski. Tuż 
za nim uplasował się Szy-
mon Wróblewski. Miejsce 
trzecie ex equo zajęli We-
ronika Stanulewicz i Marta 

Recytowali i śpiewali wiersze
W Redzie już po raz 26 odbył się miejski turniej recytatorski i poezji śpiewanej. Poziom wygłaszanych 
utworów literackich był tak wysoki, że zaliczyć go można do profesjonalnych wystąpień.

Kruger. Wyróżnienie otrzy-
mał Krzysztof Nieradko. 
Wyróżnione osoby zostały 
nagrodzone książkami i dy-

plomami od organizatora 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Re-
dzie.                            (DD)

Laureaci recytacji w kategorii klas I-III. Fo
t. 
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rzeszę turystów. Powstała 
również strona internetowa, 
dzięki której można dotrzeć 
do ludzi na całym świecie.
- Jakie najważniejsze 
sukcesy są waszą za-
sługą?
Sukcesem jest sam fakt ist-
nienia i rozwijania miste-
rium w ciągu siedmiu lat 
działalności. Nie odbyłoby 
się to bez wsparcia wielu 
instytucji, w tym samorzą-
dów. Ogromnym hitem był 
wspomniany fi lm, nakrę-
cony przez Yacha Paszkie-
wicza i Tomasza Żmudę-
Trzebiatowskiego. Emisja 
w telewizyjnej jedynce to 
niewątpliwie wielki sukces 
promocyjny naszej kalwa-
rii.
- Czy zdradzi nam pan 
najbliższe plany? 
W zeszłym roku udało nam 
się zrealizować uroczysty 
wjazd Chrystusa do Jero-
zolimy, który jest kolejnym 
punktem rozszerzającym 
misterium. W dalszych pla-
nach jest m.in. Droga poj-
mania, która zwróci uwagę 
na trochę zapomniane kapli-
ce Wielkiego Czwartku, jak 
Ogród Oliwny, Wieczernik 
czy Dom Kajfasza, bo Kal-
waria Wejherowska to nie 
tylko 14 stacji. Z pomocą 
miasta udało się opracować 
spójny projekt nowych stro-
jów, które w przyszłości za-
mierzamy skompletować.
- Dziękuję za rozmowę.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie art. 1, art.11a, art.11f ust. 3  ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 
z późn. zm./ oraz art. 49, art. 61, art. 104  ustawy  z   dnia   14  czerwca  
1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 
98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w  dniu  09.03.2009r.  na   wniosek  z dnia 04.12.2008r (wpływ 
09.12.2008r.) Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia,  wydana została  decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY ŚWIĘTOPEŁKA 
/na odcinku od  ul. Dębogórskiej do ul. Mostowej/

na terenie Gminy Rumia  
-w obrębie 7 na działkach nr ewidencyjny: 57/1, 81/1, 81/2, 239/1, 
239/2, 141/6 (powstałej z podziału działki nr 141/2), 141/4 (powstałej 
z podziału działki nr 141/3), 138/1 (powstałej z podziału działki 
nr 138) , 234/3 (powstałej z podziału działki nr 234/1), 228/3 (powstałej 
z podziału działki nr 228/2), 168/3 (powstałej z podziału działki nr 
168/2), 169/1 (powstałej z podziału działki nr 169), 170/1 (powstałej z 
podziału działki nr 170), 173/1 (powstałej z podziału działki nr 173), 
185/4, 195/1 (powstałej z podziału działki nr 195), 195/2 (powstałej z 
podziału działki nr 195) 
-w obrębie 6 na działkach nr ewidencyjny: 75/41 (powstałej z podziału 
działki nr 75/1), 75/43 (powstałej z podziału działki nr 75/8), 75/45 
(powstałej z podziału działki nr 75/38) 

2. w dniu 06.03.2009r. na wniosek z dnia 20.02.2009r. (wpływ 
23.02.2009r.)  Burmistrza   Miasta   Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia, zmieniona została  decyzja ustalająca  warunki lokalizacji 
drogi dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych:

ULIC  GARBARSKIEJ  I  POLNEJ,

na terenie Gminy Rumia położonej  w obrębie 20 na działkach nr 
ewidencyjny 252/3, 189/1, 191/5, 192/3, 193/7, 246/1, 247/1, 254/11, 
254/13, 173/2, 173/9, 56, 195/2, 173/3, 194/1, 194/2, 194/3, 200/2, 
193/2, 193/3, 244/2, 245, 253/1, 253/2, 254/7, 252/1, 254/5

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w ter-
minie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa 
Wejherowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 
(tel. 058-572-94-48).
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Hak na raka w Redzie 
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Szkoła już po raz drugi 
skorzystała z możliwości 
zaangażowania się akcje 

prozdrowotną (statystyki 
pokazują, że w najbliższej 
przyszłości co czwarty Po-

Uczennice redzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych najpierw przeprowadziły ankietę, a potem 
zorganizowały prezentację dla uczniów z całej szkoły. Placówka wzięła udział w społecznej kampanii 
promującej profi laktykę „Mam haka na raka”. 

- Jaka jest idea akcji 
„Mam haka na raka”?
- Jest to ogólnopolski pro-
gram skierowany do mło-
dzieży szkół 
ponadgimnazjal-
nych w całej Pol-
sce. Jego rolą jest 
umiejętne zaan-
gażowanie mło-
dzieży w proces 
edukacyjny zwią-
zany profi laktyką 
nowotworową. Głównym 
zadaniem postawionym 
przed młodymi ludźmi jest 
zorganizowanie działań 
lokalnych oraz zaprojekto-
wanie kampanii społecznej, 
której odbiorcami będą ich 
bliscy. Celem programu jest 
wykształcenie w polskim 
społeczeństwie postaw proz-
drowotnych, a także zmiana 

nastawienia Polaków wobec 
chorób nowotworowych; 
sprawienie, żeby przestali 
uciekać od problemu, a za-

miast tego zapobie-
gali chorobie przez 
odpowiednią profi -
laktykę. 
- Kto jest twórcą 
tej kampanii?
- Twórców jest wie-
lu, sam program 
powstał dla Polskiej 

Unii Onkologii. Do grona te-
gorocznych partnerów pro-
gramu ponownie dołączyli 
Minister Zdrowia, Minister 
Edukacji, Rzecznik Praw 
Dziecka oraz Przewodni-
czący Sejmowej i Senackiej 
Komisji Zdrowia. Program 
wspierają Federacja Sto-
warzyszeń „Amazonek” 
oraz liczne stowarzyszenia 

pacjentów. Partnerem stra-
tegicznym jest fi rma Glaxo-
SmithKline. 
- To już druga edycja 
- są jakieś pomysły 
uczniów, które zadziwi-
ły organizatorów?
- Termin nadsyłania spra-
wozdań w ramach II edycji 
mija 15 marca, więc dopiero 
po tym terminie zacznie się 
etap oceny prac i będziemy 
mogli coś więcej powie-
dzieć. 
- ... A jak wypadła pierw-
sza edycja akcji?
- Biorąc pod uwagę osią-
gnięcia oraz ogromne za-
angażowanie młodzieży w 
realizację programu warto 
zauważyć, że oprócz zało-
żonego celu, kształtowania 
świadomego zdrowotnie 
społeczeństwa, program 

realizuje także inne za-
danie – przyczynia się do 
budowania społeczeństwa 
obywatelskiego, zjawiska, 
którego wciąż tak bardzo 
brakuje w Polsce. Młodzi 
ludzie odnajdują sens w 
szkoleniu innych, niesieniu 
bezinteresownej pomocy, 
nawet kosztem własnego 
czasu i energii. Świadczy o 
tym choćby jedna z wypo-
wiedzi na forum: Dla mnie 
satysfakcją jest sam fakt, że 
jestem w tym programie, że 
poznam wielu ludzi, którzy 
mają takie same cele jak ja! 
A co do pracowitości, każdy, 
komu zależy będzie dawał z 
siebie 100%. Wiele podob-
nych wpisów można znaleźć 
na forum programu oraz w 
sprawozdaniach uczniów po 
I etapie ich działań.    (TM)

lak zachoruje na raka a co 
piąty umrze z powodu tej 
choroby). Najpierw uczen-
nice z klasy IIB przepro-
wadziły na terenie Redy 
akcję, m.in. pytając kobie-
ty czy regularnie się bada-
ją. Później opracowywały 
ankiety związane z progra-
mem. Kulminacja całego 
programu w Redzie miała 
miejsce we wtorek. Wtedy 
odbyła się przygotowana 
przez 4 uczennice prezen-
tacja. Na szkolnym koryta-
rzu zebrali się uczniowie z 
całej szkoły. 

Dziewczyny, korzystając z 
projektora, przedstawiały 
informacje o raku piersi, 
raku szyjki macicy i jąder. 
Opowiadały jak się badać 
i jakie są objawy nowo-
tworów. Przygotowały też 
ulotki informacyjne, a na 
jednej ze szkolnych ścian 
zawisła też gazetka po-
święcona rakowi. 
Teraz sprawozdanie z reali-
zacji programu w Redzie 
zostanie przesłane do war-
szawskich organizatorów 
całego przedsięwzięcia.  

(TM, AP)

Rozmowa z dr Januszem Mederem, prezesem Polskiej Unii Onkologii 

REKLAMA

Anna Choroszucha z klasy 
I gimnazjum oraz Maciej 
Sikora z klasy VI uzyskali 
świetne wyniki w rejono-
wych etapach konkursów 

Sukcesy uczniów szkoły społecznej
Bieżący rok szkolny, tak jak i poprzedni, obfi tuje w wiele konkursów, w których uczniowie szkoły 
społecznej biorą udział. Przygotowując się do nich pod kierunkiem swoich nauczycieli, zdobywają 
nagrody i wyróżnienia. W tym roku także mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami.

przedmiotowych – Ania w 
konkursie matematycznym, 
Maciek zaś w konkursie 
Języka polskiego z historią. 
Oboje będą walczyć o tytuły 
laureatów w ostatnich, wo-
jewódzkich, etapach tychże 
konkursów. Także młodsi 
mają na swoim koncie spore 
sukcesy. W Wojewódzkim 
Konkursie Ortografi cznym 
dla klas trzecich szkół pod-
stawowych, w którym brali 
udział uczniowie wszyst-
kich szkół wejherowskich,  

do etapu powiatowego za-
kwalifi kował się Krzysztof 
Szkurłatowski, który będzie 
reprezentował nasze miasto 
w kolejnym etapie konkur-
su. Gratulacje należą się 
również młodym matematy-
kom z klasy trzeciej – Ewie 
Behr oraz Kacprowi Wa-
sielka. Wyłonieni spośród  
wejherowskich trzeciokla-
sistów w  Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym 
dla uczniów klas trzecich 
szkół podstawowych będą 

reprezentowali miasto w 
powiecie. Jak wiadomo, 
udział w konkursach przed-
miotowych wymaga od 
uczniów dużego zaangażo-
wania i sporo dodatkowej 
pracy. Rozwijają oni swoje 
zainteresowania  oraz po-
szerzają wiedzę i umiejęt-
ności na kołach przedmio-
towych, które działają w 
szkole, a także w domu, sa-
modzielnie rozwiązując za-
dania przygotowane przez 
nauczycieli.                 (AS)

Redzki oddział Zrze-
szenia Kaszubsko - 
Pomorskiego wspólnie 
z Miejską Biblioteką 
Publiczną zaprasza do 
udziału w konkursie 
recytatorskim literatu-
ry kaszubskiej „Rodno 
mowa”.  - Celem konkursu 
jest poznawanie i populary-

zowanie literatury, tradycji 
i folkloru kaszubskiego 
oraz pielęgnowanie mowy 
kaszubskiej - informują or-
ganizatorzy. 
Każdy z uczestników musi 
przygotować dwa utwory 
w języku kaszubskim wier-
szem lub prozą, ale łączny 
czas ich prezentacji nie 

może przekraczać sześciu 
minut. Uczestnicy zostaną 
podzieleni na 6 kategorii 
wiekowych. Pierwszy etap 
konkursu tzw. środowisko-
wy odbędzie się jeszcze w 
marcu. Będzie odbywał się 
w szkołach i placówkach 
kulturalnych.             

(TM)

Wspólny konkurs w Redzie
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Centrum Rumi. Z ulicy wi-
dać zwykły budynek z dwie-
ma syrenami na dachu. Przy 
bocznej ścianie masywne 
drzwi. Ale nic nie rzuca się 
w oczy. Budynek jest niepo-
zorny. Do środka prowadzą 
długie schody. Schodzimy 
całe piętro niżej. I dopiero 
wtedy stajemy przed głów-
nym wejściem i pancernymi 
drzwiami. Najpierw - małe 
pomieszczenie przypomina-
jące biurowy przedsionek. 
Dziwi tylko wystający ze 
ściany prysznic...    

USTAWA

Ustawa o zarządzaniu kry-
zysowym nakłada na samo-
rząd terytorialny określone 
zadania. Na poziomie po-
wiatu w całej Polsce mu-
szą funkcjonować centra 
zarządzania kryzysowego. 
W mniejszych miastach już 
niekoniecznie. Ale Rumia 
i burmistrz Elżbieta Roga-
la - Kończak i tak chce je 
mieć: - Kilka lata temu mie-
liśmy wichurę, później była 
sprawa podłożenia bomb 
w szkołach. Tak często, jak 
trzeba przeprowadzamy też 
ćwiczenia. I w każdej sytu-
acji zespół się sprawdza. 
Stare centrum zarządzania 
mieści się w piwnicy urzę-
du. Na jednej ze ścian wisi 
wykaz sygnałów alarmo-
wych, adresów radiowych i 
syren alarmowych w Rumi 
(jest ich osiem, m.in. na 
szkołach i fabryce). Na co 
dzień nikt nie zwraca na 
nie uwagi... Gdy referat OC 
chce sprawdzić łączność z 
wojewódzkim centrum w 
Gdańsku i działanie sprzętu 
mieszkańcy nie słyszą nawet 
jednego sygnału ani ostrze-
żenia. Ale w razie kryzysu 
wszystko jest przygotowane 
do działania. 
- Jako zawodowiec zastałem 

profesjonalizm w obronie 
cywilnej - stwierdza jedno-
znacznie Krzysztof Selke, 
który w 2008 roku został 
zastępcą burmistrza Rumi. 
Wcześniej przez kilkanaście 
lat pracował w SAR - Mor-
skiej Służbie Poszukiwania i 
Ratownictwa. - Przychodząc 
tutaj wiedziałem tyle, że jest 
Centrum Zarządzania jest w 
trakcie modernizacji i roz-
budowy.  
Wiceburmistrz, który wcze-
śniej pracował w jednostce 
wyspecjalizowanej w kata-
strofach morskich zna do-
kładnie temat zarządzania 
kryzysowego, ale w rozmo-
wie z „Expressem” zastrze-
ga: - Niczego tutaj nie zor-
ganizowałem. Przyszedłem 
na „gotowe”. Wszystko 
zrobił Adam Pacek i to on 
jest przedstawicielem pani 
burmistrz w tej sprawie. 
Chwała, że notable jak pani 
burmistrz rozumieją potrze-
by obrony cywilnej. 

HISTORIA 

Adam Pacek w rumskim ma-
gistracie jest kierownikiem 
referatu obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego. 
O schronie w środku miasta 
i nowym centrum opowiada 
z pasją. To właśnie u niego 
narodził się jeszcze w latach 
90 pomysł, aby wykorzystać 
stary schron i stworzyć w 
Rumi Centrum Zarządzania 
Kryzysowego z prawdziwe-
go zdarzenia: - Ten budynek 
jest bardzo stary. Podziem-
ny schron był budowany w 
okresie przedwojennym, po-
tem w okresie wojen przera-
biany. Powstał jako centrala 
baterii artyleryjskiej uloko-
wanej na Wzgórzu Markow-
ca. To było dobre usytuowa-
nia taktyczne, bo górowało 
nad miastem. 
Wszystko znajdowało się 

pod ziemia. Na górze było 
„płasko”. Teren był zama-
skowany; drzewami i trawą. 
Później powstała nadbudo-
wa i bardzo długo mieścił 
się w niej Ośrodek Kultury, 
podobno było też kino, ale 
dół wtedy stał pusty.  
W latach 90. gdy nie było 
już MDK, obiekt był wynaj-
mowany dla hurtowni mle-
czarskiej. A schron... zasta-
nawiałem się, jak można tak 
zrujnować ściany, które w 
niektórych miejscach mają 
1,2 metra grubości. 
Wtedy narodził się pomysł, 
żeby przywrócić funkcję bu-
dynku, ale wiedziałem, że 
nie będzie łatwe przekonać 
władze... a żal było patrzeć 
jak wszystko niszczeje. 
Burmistrzem miasta był wte-
dy Jan Klawiter. Pamięta, że 
przyjmował do pracy nowe-
go szefa referatu OC i za-
rządzania kryzysowego, bo 
miał dobre referencje: - Da-
łem mu możliwość działania, 
więc myśmy tylko ochronili 
ten obiekt jako ważny, któ-
rego nie można likwidować 
i niszczyć. Wiedzieliśmy to 
już wtedy. I Adam Pacek za-
czął się przygotowywać do 
tego, ze obiekt będzie przy-
gotowany do spraw zwią-
zanych z bezpieczeństwem. 
Na początku to chcieliśmy 
w ogóle zdemontować cały 
magazyn, bo część budynku 
została postawiona na schro-
nie bez fundamentowania, 
ale że jest schron to i budy-
nek został.  

A JEŚLI... 

Adam Pace się zamyśla: - 
Marzyło mi się miejsce pra-
cy zapasowej na wypadek, 
coś się stanie. Burmistrz 
Kończak spojrzała na to ła-
skawym okiem. Zrobiliśmy 
kilka innowacji. Teraz w 
schronie stanęła serwerow-

nia, komputery, rzut-
nik, centrala telefo-
niczna. W sali opera-
cyjnej ułożone zostały 
kafelki. Niskim kosz-
tem wymalowaliśmy 
ściany, bo po ćwicze-
niach ludzie nie mogli 
doprać ubrań. 
Co jeśli centrala te-
lefoniczna zostanie 
odcięta? 
Są radiotelefony. A je-
śli zabraknie prądu? 
Jest agregat prądo-
twórczy.  A jeśli po-
wietrze będzie niezno-
śnie zanieczyszczone? 
W schronie jest spe-
cjalny układ fi ltro-wen-
tylacyjny.  Woda? Rumia 
nie ma zapasowego ujęcia. 

WYJŚCIE 
AWARYJNE  

Kamera na dachu budynku 
ma rejestrować wszelki ruch 
przy wejściu (obecnie jest 
ustawiona w inną stronę, ale 
to się zmieni). Szczekaczkę 
- syrenę alarmową na dachu 
oprócz nadawania standar-
dowego dźwięku sygna-
łu można wykorzystać do 
komunikatów głosowych. 
Obok antena do obsługi ra-
diotelefonów. Według re-
klamy na górze budynku w 
części naziemnej jest fabry-
ka. Schodząc w dół i docho-
dzimy do drzwi pancernych. 
Potem następne schody, po-
dwójne drzwi i prysznic. 
Adam Pacek: - Procedu-
ra jest taka: Ktoś wchodzi. 
Rozbiera się. Obok ma 
magazyn brudnej odzieży. 
Przechodzi przez drzwi. 
Bierze prysznic. Potem 
może przejść przez następne 
drzwi. Bierze ubranie z ma-
gazynu mundurowego. 
Wtedy dopiero zaczynają się 
pokoje specjalistyczne. Gdy 
są niewykorzystywane służą 

SCHRON W CENTRUM MIASTA
„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” K. Neuman 

Co jeśli centrala telefoniczna zostanie odcięta? Są radiotelefony. A jeśli zabraknie prądu? Jest agregat prądotwórczy. A jeśli powietrze będzie nieznośnie zanieczyszczone? 
W schronie jest specjalny układ wentylacyjny. - Chroniliśmy ten obiekt jako ważny, coś czego nie można likwidować i niszczyć – mówi Jan Klawiter. 

jako magazyny sprzętu OC 
i przeciwpożarowego (sto-
sy wielkich skrzyń niczym 
w wojskowym magazynie; 
ubrania, hełmy, karimaty). 
Obok węzeł sanitarny i za-
plecze kuchenne (wszystko 
przygotowane do funkcjo-
nowania przez całą dobę), 
serwerownia i dofi nansowa-
na z pieniędzy Unii Europej-
skiej tzw. centrala łączności 
i alarmowania (przy małym 
biurku komputery, telefony i 
sieć kabli). Z boku w ścianie 
wyjście awaryjne - pancerny 
podwójny właz. W pokoju 
obok układfi ltro- wentyla-
cyjny; wygląda po prostu jak 
skomplikowany system rur. 
Powietrze przechodzi tam 
przez kolejne fi ltry. 
Wszędzie białe ściany. Ni-
czym w blokowej piwnicy. 
Jedyne kolory to wiszące na 
ścianach prace dzieci z kon-
kursu o straży pożarnej. Na 
jednej ze ścian wisi jeszcze 
skrzynia, w której znajduje 
się centrala sterująca syre-
nami alarmowymi w mie-
ście. Wyglądem przypomina 
wnętrze komputera połączo-
ne przewodami z akumulato-
rami samochodowymi. Dalej 

dwie sale operacyjne. Tam 
się może zbierać grupa za-
rządzania kryzysowego. Na 
półce przy ścianie motorole. 
W razie gdyby telefony za-
wiodły.  
Adam Pacek: - Tutaj schodzą 
wszystkie informacje z grup 
operacyjnych. Tutaj bur-
mistrz wypracowuje decy-
zje. Z powiatowym centrum 
jest bezpośrednia łączność. 
W korytarzu na ścianie ob-
wody agregatu prądotwór-
czego. Sam agregat jest na 
drugim końcu schronu, ale 
włączyć można go na ko-
rytarzu. W jednym z pokoi 
sejf z XIX wieku. Jest za-
mknięty. W środku leżą do-
kumenty niejawne. - Raczej 
nie zmieni swojej lokacji 
- żartuje Hugon Widuta z 
referatu obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego. - 
Sejf waży ćwierć tony, jeśli 
nawet nie więcej. 
Wyjście awaryjne z zewnątrz 
wygląda jak kratka do jakiejś 
piwnicy. Jak okno niepozor-
nego, nic nie znaczącego 
budyneczku w centrum mia-
sta... 

Tomasz Modzelewski 
t.modzelewski@expressspowiatu.pl  
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- SZUKAM WSPÓŁLOKATO-
RA do mieszkania, 2 pokoje w 
Wejherowie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejhero-
wie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytko-
wy w Kębłowie koło Wejherowa. 
Przylegający bezpośrednio do 
głównej trasy Szczecin-Gdańsk. 
Powierzchnia na parterze 200 m/
kw , pietro 100m/kw. Na parterze 
hala o łacznej powierzchni 140 m/
kw plus pomieszczenie typu biuro/
sklep 42m/kw plus pomieszczenia 
socjalne. Piętro pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka 
ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 
344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m 
od asfaltowej drogi powiatowej, 
aktualne warunki zabudowy. Moż-
liwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. 
cena 152 000 pln tel 698 093 344 
SPRZEDAM KAWALER-
KĘ - 28,5 m2  w Wejherowie, ul. 
Sikorskiego, do zamieszkania, 135 
tys. tel. 058 672 31 75, kom. 888 
994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub poko-
ju do wynajęcia tylko w Rumi od 
zaraz tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 
608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATO-
RA na mieszkanie dwupokojowe, 
Wejherowo, tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodar-
czego. cena 182 000 pln. tel 698 
093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla 
fryzjerki w centrum miasta Wej-
herowa, blisko deptak, tel.  604 
176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wol-
nostojącą na działkę niezagospo-
darowaną w Luzinie, przy dworcu 
PKP, tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością 
powiększenia, Bychowo - gmi-
na Gniewino. Piwnica, budynki 
gospodarcze, atrakcyjna cena, tel. 
500 080 366
- WYNAJMĘ pokój rodzinie 
bezdzietnej, tel.607 438 230

- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z 
Gdyni, pozna panią do lat 50, 
która nie chce samotnie spędzać 
tegorocznych świąt. Trójmiasto i 
okolice, tel. 0696 206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kocha-
jący przyrodę, wędrówki po lesie, 
tel. 691 374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera 
w wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 
698 057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynia-
nin, poszukuje tego, czego chyba 
wszyscy ludzie, ciepła i przyjaznej 
atmosfery, tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny 
pan po 50-tce, bez nałogów, pozna 
miłą, ciepłą partnerkę na pogodną 
jesień życia, tel. 601 247 267
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- PANI sympatyczna z poczuciem 
humoru, pozna miłego pana około 
60-tki wolnego, bez nałogów. 
Tel.792-772-190

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czar-
ny,trzydrzwiowy,OC i przegląd 
aktualne,ekonomiczny 5L/100km, 
cena 800zł nr tel: 662-551-140 
Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny prze-
gląd i oc 900zł tel; 505-838-358
- SPRZEDAM - skodę octavię 
1,9 sdi z 2001 r niebieska bar-
dzo ekonomiczny silnik posiada 
klimatyzacje, abs, wspomaganie, 
2x air bag auto alarm, imobilajzer, 
multilock, cena 17 600 pln, Luzino 
698 093 344
- SPRZEDAM oryginalne alufelgi 
do audi 7Jx15H2 z oponami fulda 
205/60R15 91H komplet 4 szt. 
Luzino.  1000 zł, tel. 607 867 901
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 
beznzyna, 1994 r., przebieg 183 
tys, garażowany 3 lata w Polsce, 
szyberdach, przyciemnione szyby, 
AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, stan 
dobry, nowy akumulator, nowy 
rozrząd, cena 5000 do oddania, tel. 
693 826 410
- KUPIĘ MOTOCYKL, wsk5, 
lubwsm8, w dobrym stanie, tel. 
058 689 90 10
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla 
oraz skrzynie biegów do samo-
chodu VW  T4 Caravella tel 698 
093 344
- CIĄGNIK ogrodniczy, napęd na 
cztery koła, z podnośnikiem, pług, 
grona i kultywator 2500 zł, 058 
678 23 77
- PATROL NISSAN, 1997 r. 35 
tys.,tel. 058 678 23 77
- OPEL ASTRA 1.4, benzyna, 93 
r., stan bardzo dobry, szary meta-
lik, 4200, tel. 506 174 588
- SPRZEDAM Mercedesa Okular 
2,4 elegant benzyna automat, mały 
przebieg, rok 1998, czarny, 4 po-
duszki, AF, AA, C.Z. RM, telefon, 
cena 22000 do uzgodnienia, tel. 
693 826 410

- WOLNY, 522/172/79, poznam 
sympatyczną miłą panią, szukającą 
ciepła i miłości, tel. 515 907 174
- KULTURALNY, sympatyczny, 
z poczuciem humoru, bez nało-
gów 60/165/80 pozna miłą, ciepłą 
partnerkę na pogodną jesień życia, 
tel. 886 190 434

- BEHAPOWIEC - podejmie pra-
cę z uprawnieniami szkolen bhp i 
p.poz. nr telefonu +48510676511 
lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIE-
GO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego 
dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA 
do gospodarstwa rolnego, wy-
magane prawo jazdy kategorii T, 
możliwość zamieszkania, tel. 606 
357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę 
w godzinach popołudniowych, 
weekendy z możliwością zakwate-
rowania. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, praco-
wita, poszukuje pracy, Rumia 
Janowo, tel. 058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚRED-
NIE, miła, uczciwa, pracowita, 
podejmie pracę na pół etatu w 
obsłudze lub administracji, naj-
chętniej w budżetówce, tel. 692 82 
30 30
- ANGIELSKI - Rumia 
671-81-31, 604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/
godzina, tel. 502 351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z do-
świadczeniem w handlu poszukuje 
uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z 
wykształceniem, centrum miasta 
Wejherowa, blisko deptak, miła, 
uczciwa, pracowita, tel. 604 176 
656
- WYDZIERŻAWIĘ stanowisko 
fryzjerskie,  centrum Wejherowa, 
tel. 604 176 656 

- NOWY WÓZEK DZIEC. 
mały feler na materiale tel. 0869 
8093415
- SPRZEDAM WÓZEK space-
rowy stan bdb bordowo beżowy + 
łóżeczko z materacem, tanio. tel. 
572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE 
NOWE- SZT.3 i żyrandol drew-
niany z 4 okr. kloszami - białe kule 
+ kinkiet - kpl. tanio. tel.665 264 
111
- SPRZEDAM dwie kurtki 
motocyklowe, czarną 100 zł i 
granatową 130 zł oraz spodnie te. 
511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 

485
- SPRZEDAM tel kom SE k530i 
bez simloka gwaracja do lutego 
2010 stan b. dobry, pudelko cena 
280 zl 889284052 Wejherowo 
- SPRZEDAM rożno elektryczne 
stan bardzo dobry, 783-537-320, 
cena 50,00 zł2- Sprzedam dwa 
aparaty telefoniczne-stacjonarne. 
Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony 
przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 
300,cena 30,00 zł
- KOMBINEZON DLA DZIEC-
KA na 62 cm wzrostu, na polarze, 
mało noszony, cena 55 zł, czapecz-
ka i szalik gratis, Luzino tel. 512 
918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 
04 17 lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTY-
STYCZNA - ślub, wesele, 
plener, przyjęcia, studniówki... tel. 
0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet 
za 300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 
NARTY, ubranie narciarskie, 
męskie buty, cena do uzgodnienia, 
tel. 058 622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół 
dębowy, duży, mocny, nowy, kolor 
rustykalny, rozsówany, tel. 058 
689 90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, 
typ szwedzki w różnych rozmia-
rach, z szybkami, do zabudowy, 
tel. 058 689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, No-
kia 120 zł, SAMSUNG z klapką 
nowy 110 zł+ładowarka, tel. 511 
485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 
3 poziom., materac, białe 140 zł, 
wanienka, ubranka i buciki dla 
dziewcz 1-4 lat, tanio, tel. 507 607 
280
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materaca-
mi, cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 
(od godz. 18.00 dzwonić)
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 
678 35 75
- ZLEWOZMYWAK z nierdzew-
ki +bateria 62 na 120, 75 zł/Reda, 
tel. 678 35 75
- MASZYNY STOLARSKIE, 
fryzarka, wyrówniarka, szlifi erka, 
od 800-1000 zł, tel. 607 438 230
- ROZDRABNIACZ DO GA-
ZŁĘZI (nowy), KSM R 1-58, 
4500 zł, tel. 607 438 230
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki 
i płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 
086 321
- SPRZEDAM pralko-wirówkę 
daewoo, stan bdb, 600 zł i telewi-
zor daewoo stan bdb 520 zł, tel. 
507 607 280
- SPRZEDAM kuchenkę gaz-
elek. 4 palniki, termoobieg, Amica, 

stan bdb 450 zł + reduktor i 3 
palniki 80 zł, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM drukarkę do kom-
putera, nowa + 2 kolory farb, 230 
zł, k/Wejherowa, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM rowerek kolorowy, 
koła 15, stan db 160 zł i rower 
górski, koła 26, czerwony metalik 
200 zł, tel. 507 607 280
- PRZYJMĘ reklamę wolno-
stojącą na działkę w Donimierzu 
przy trasie Szemud-Kartuzy, tel. 
662261125 
- SPRZEDAM łóżeczko dzie-
cięce  60x120, 2-poziomowe, 
białe (70zł.) ,huśtawkę pokojową 
stojącą( 60zł), kojec dziecięcy 
składany(90 zł), krzesełko dzienne 
z tacą na kółkach(120zł), wózek 
zielony, głęboki ze spacerów-
ką(100 zł). wszystko w dobrym 
stanie.tel.508-553-893

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA 

KAMERALNYCH IMPREZ 
INTEGRACYJNYCH, WESELA:

0 607-104-159
www.fanatic59.webpark.pl

 fanatic59@webpark.pl

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, płatki, kolorowe 
chipsy, tynki szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607

Pożyczki gotówkowe i 
konsolidacyjne renomowanych banków
- na oświadczenie do 50.000,00
- dla osób prywatnych i fi rm
Rumia, ul.Dąbrowskiego 22
tel.058/678 03 16, kom. 605 045 958

PRACA

TOWARZYSKIE
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K.S. Sokół: Rafal Klancz-
kowski - Przemysław 
Kwiatkowski, Rafał Grub-
ba (Patryk Benke), Adam 
Gojtowski, Piotr Baran (Pa-
weł Klotzki) - Przemysław 
Żurawski (Damian Keller), 
Robert Fałkowski, Adrian 
Nowak, Łukasz Chmielew-
ski - Bartosz Gałek (Rafał 

Główczewski), Krystian Ko-
życzkowski.
Norda: Łukasz Iwańczuk - 
Karol Voelkner, Emil Chu-
dzik, Marcin Sawicki, Prze-
mek Staniszewski - Krystian 
Miłosz, Bartosz Jarmuż, 
Szymon Rambiert, Piotr 
Radtke - Mateusz Meyer, 
Łukasz Bisewski

Sokół zaliczył 
udany sparing
W meczu sparingowym K.S. Sokół pokonał siód-
my zespół A-klasy Nordę Karwia 5-3 (1-0). W me-
czu tym wystąpili zawodnicy, którzy nie grali w 
sparingu ze Stolemem oraz juniorzy.

Zawody rozgrywane były w 
pięciu konkurencjach, osob-
no dla dziewcząt i chłop-
ców. W biegu na 30 metrów 
zwyciężyli Klaudia Fijał-
kowska z ZSP 1 Wejhero-
wo - 4.74 i Szymon Sirocki 
z ZSP 2 Wejherowo - 3.95. 
Najdalej pchnęli kulą Nata-
lia Wiśniewska z ZSP 1 Ru-
mia - 11.53 i Mateusz Osta-
szewski z ZSP 3 Wejherowo 
- 11.65. Skok wzwyż udał 
się Beacie Szreder z ZSP 1 
Rumia - 140 cm i Szymono-
wi Wangler z ZSP 1 Rumia 
- 180 cm. Zwycięski skok w 
dal z miejsca osiągnęli Ewa 
Zaborowska z ZSP 1 Wej-
herowo - 2.34 m i Marcin 

W zawodach startowało 10 
drużyn, składających się z 
zawodników 35-letnich i 
starszych. W spotkaniu fi na-
łowym rumski ROBOCOP 
pokonał 3:1 (1:0) ELEKRO-
CIEPŁOWNIE Wybrzeże 
Gdynia, a drużyny w tym 
meczu wystąpiły w następu-
jących składach:
Robocop Rumia:Artur Kreft, 
Krzysztof Czerwiński, Ma-
rek Mielewczyk (najlepszy 
zawodnik turnieju), Janusz 

Bukowski, Jacek Stawiasz, 
Marcin Piekut, Sławomir 
Bronowicki.
Elektrociepłownie Gdynia: 
Daniel Gawęda (najlepszy 
bramkarz), Dariusz Żywic-
ki, Jacek Szutenberg, Jaro-
sław Duda, Sławomir Na-
dolski, Remigiusz Cholka, 
Mariusz Kleparski, Ryszard 
Grzenkowicz .
Wyniki meczów 
fi nałowych:
- o IX miejsce: Oldboj 

Puck – Elektrocieplownie 
Gdańsk 2:1 (Marek Biesz-
ke, Tomasz Panasiuk – Ma-
rek Żubrowski)
- o VII miejsce : Profi t 
Gdynia – Oldboj Matem-
blewo 2:0 (1:0) (Marian 
Brylowski, Stefan Brylow-
ski)
- o V miejsce: Bolszewian-
ka Bolszewo – BorHyd 
Wejherowo 2:1(1:1)
(Remigiusz Sarbak, 
Krzysztof Szczygieł – Wło-

dzimierz Dawidowski)
- o III miejsce: Sychowian-
ka Sychowo – Masters Sze-
mud 1:1 (0:0), rzuty karne 
3:2 (Szczepan Kas – Paweł 
Malotka)
- o I miejsce: Robocop 
Rumia – Elektrociepłownie 
Gdynia 3:1 (1:0)  (Marek 
Mielewczyk 2, Janusz Bu-
kowski – Dariusz  Żywicki)
Najlepszym strzelcem zo-
stał Stefan Brylowski (Pro-
fi t) – 6 bramek.            (LL)

Halowe mistrzostwa 
w lekkoatletyce

Puchar pojechał do Rumi
W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6  w Wejherowie zakończył się Wojewódzki Futsalowy Tur-
niej Oldbojów o puchar Dyrektora  ELEKTROCIEPŁOWNI WYBRZEŻE. 

W halach sportowych Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie odbyły się halowe mistrzostwa powia-
tu wejherowskiego w lekkoatletyce szkół średnich. Wzięło w nich udział ponad dwustu zawodników z całego powiatu. 

Bolda z ZSP 4 Wejherowo 
- 2.78 m. Bieg na 600 m 
wygrała Aneta Palkowska z 
ZSP 2 Wejherowo - 1.44.3, 
a bieg na 1000 m wygrał Ja-
cek Dybowski z ZSP 4 Wej-
herowo - 2.38.8. Najlepsi 
sportowcy zostali nagro-

dzeni pamiątkowymi dyplo-
mami oraz medalami, które 
wręczał Andrzej Byczkow-
ski, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych oraz 
sędzia główny Krzysztof 
Jędrzejewski.              (DD)

Drużyna GOSRIT Luzino 
uczestniczyła w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej dla 
rocznika 97/98, który orga-
nizowany był przez Gedanie 
Gdańsk. Luzinianie trafi li 
tam do  II grupy, w której 
rywalizowali z następujący-
mi druzynami: GKS Kowa-
le 1:1 (bramka Hening S.), 
Lechia Gdańsk 0:0, Gedania 
Gdańsk 2:1 (br. Halk Paweł, 
Sajnok Filip), Salos Słupsk 
0:2, Gedania II Gdańsk 2:0 
(br. Dampc Krystian, He-
ning Szymon). Wyniki te 
dały naszej drużynie 2 miej-
sce w grupie i awans do pół-
fi nału, w którym GOSRIT 
spotkał się z gospodarzami 
turnieju Gedanią I Gdańsk. 
Spotkanie te zakończyło się 
minimalną porażką 0:1 . W 
meczu o 3 miejsce GOSRIT 
wygrał z zespołem KS Sul-
min 2:1 (br. Hening Szy-
mon, Dampc Krystian). 

(PK)

Dobry występ 
GOSRIT 97/98 

Luzino

W Hali Widowiskowo-
Sportowej w Luzinie odby-
ła się II edycja turnieju El 
Professional -BIZNES CUP 
Luzino 2009 organizowany 
przez Michała Warzecha ze 
Kaszubskiego Towarzystwa 

Sportowo-Kulturalnego   w 
Luzinie. Była to już druga 
impreza dla fi rm z terenu 
naszej Gminy i okolic. Do 
wspaniałego obiektu w Lu-
zinie przybyło 9 reprezen-
tacji fi rm, w tym jedna dru-

żyna Oldboys- Sychowian-
ka. Start turnieju drużyny 
rozpoczęły rywalizacją w 
dwóch grupach. W następ-
nej fazie zawodów dwa naj-
lepsze zespoły z grupy A i 
B rywalizowały w półfi na-

łach. Wszyscy zawodnicy 
pokazali „kawał” solidnego 
futbolu. Każda drużyna wy-
kazała się bardzo dobrym 
przygotowaniem, walecz-
nością i ambicją. Piłkarze 
i kibice tego wieczoru za-

dbali o bardzo gorącą at-
mosferę. W fi nale znalazły 
się drużyny Atrol Kębłowo( 
prowadzona przez Andrze-
ja Tobiaskiego) oraz Avans 
Wejherowo. Mecz stał na 
bardzo wysokim poziomie 

czysto piłkarskim, zakoń-
czony wygraną Avansu w 
rzutach karnych. Zdaniem 
sędziów na nagrodę Fair 
Play zasługiwała drużyna z 
Sychowianka Sychowo.
         (PK)

 El Professional -BIZNES CUP Luzino 2009
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REKLAMA

W Ekstraklasie Kobiet 
rozpoczyna się decy-
dująca faza rozgrywek 
– play-off. Piłkarki ręcz-
ne Łączpolu Gdynia 
w pierwszych meczach 
spotkają się z zespo-
łem KU AZS Politech-
nika Koszalin. 
Podobna sytuacja miała 
miejsce w roku ubiegłym 
i z rywalizacji tej zwycię-
sko wyszła drużyna z Ko-
szalina. 14 marca zespoły 
spotkają się w pierwszym 
meczu w Koszalinie. Do 
dalszej fazy rozgrywek 

i gier o miejsca 1 – 4 awan-
suje zwycięzca 2 meczów. 
Kolejne spotkania roze-
grane zostaną dnia 22 mar-
ca o godz. 16:00 na hali 
w Rumii, a ewentualny 
trzeci pojedynek mieć bę-
dzie miejsce w Koszalinie. 
Gdynianki przystąpią do 
tych spotkań bez kontu-
zjowanej Pauliny Wasak, 
natomiast wszystkie po-
zostałe zawodniczki przy-
gotowują się starannie do 
tych ważnych konfronta-
cji. Cztery piłkarki ręczne 
Łączpolu: M. Stachowska, 

Trudne zadanie piłkarek ręcznych Łączpolu

M. Aleksandrowicz, K. 
Szwed, K. Koniuszaniec 
brały w ubiegłym tygodniu 

udział w zgrupowaniu Ka-
dry Narodowej i Międzyna-
rodowym Turnieju w Cheb 

(Czechy). Pozostałe ćwi-
czyły na obiektach w Gdy-
ni i w Rumii. W doświad-
czonym zespole Politech-
niki Koszalin największą 
przeszkodą w dotychczas 
rozegranych meczach była 
dla Gdynianek koszalińska 
bramkarka – wielokrotna 
reprezentantka Polski Iwo-
na Łącz. 
Wysoką klasę reprezentu-
ją również pozostałe za-
wodniczki wśród których 
wyróżnić należy J. Dwora-
czyk (aktualnie w kadrze), 
I. Szafulską, A. Kobyłecką, 

E. Jarzynę. O dobrej for-
mie drużyny z Koszalina 
świadczy fakt, że awan-
sowały ostatnio do fi nału 
Pucharu Polski. Możemy 
mieć jednak nadzieję, że 
z rywalizacji tych bardzo 
wyrównanych poziomem 
drużyn (4 i 5 miejsce po 
rundzie zasadniczej roz-
grywek) zwycięsko wyjdą 
piłkarki ręczne Łączpolu 
i dostarczą jeszcze swoim 
kibicom dużo miłych prze-
żyć w bieżącym sezonie 
w kolejnych spotkaniach. 

(WN)
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06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósme 08:35 Codzienne przypadki 
wesołej gromadki, Strażak Sam 
09:10 Moliki książkowe 09:25 
Faraon - cz. II 11:05 Moda na 
sukces 12:00 Wiadomości 12:10 
Agrobiznes 12:20  Kurs na zysk 
12:40 Plebania 13:05 Klan 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Park Narodowy Gór  
 Stołowych - dokument 
15:00     Wiadomości 
15:30     Moda na sukces 
16:00     Klan 
16:25     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Lillehammer 
17:20     Teleexpress 
17:35     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Lillehammer 
18:30     Plebania 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Crusoe - odc.10; serial  
 przygodowy
21:15     Piątkowe kino akcji -  
 Mortal Kombat;  
 fi lm akcji USA (1995);  
 wyst. Bridgette  
 Wilson, Linden Ashby,  
 Robin Shou 
23:05     Pod osłoną nocy - odc. 11 
23:55     Mocne kino nocne -  
 Candyman II: Zapusty 
01:30     Bez pardonu 
02:55     Notacje - dokument 
03:10     Zakończenie dnia

 
 
 06:00 Złotopolscy 06:30 Dwójka Dzieciom 
06:55 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody 
Koziołka Matołka 07:40 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 
10:40     Hi Way - komedia 
12:15     Ulica lemurów 
12:50     Koło fortuny 
13:25     Radiostacja Roscoe 
13:55     Dla niesłyszących - Daleko od szosy  
 - odc. 7/7 
15:30     Tak to leciało! teleturniej
16:25     Uważaj na kioskarza 
 - program satyryczny 
16:50     Kabaretowy Klub Kanapowy -  
 Oblicza miłości według Tomka  
 Jachimka 
17:50     Magazyn Ekstraklasy 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
20:00     Kocham Cię Polsko - Rozgrzewka;  
 zabawa quizowa
20:10     Na dobre i na złe - odc. 360 
21:10     Kocham Cię Polsko - zabawa  
  quizowa 
22:35     Powrót do życia - odc. 9/1; serial
23:30     Czas na miłość - Gdzie   
 serce twoje;   
 dramat USA (2000); reż.:  
 Matt Williams; wyst.: Natalie  
 Portman, Ashley Judd, James  
 Frain
01:35     Miłość jest zbawieniem. Tajemnica  
 czerwonego pałacyku - Odc 1/2;  
 serial niemiecki (2005)
03:05     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny 
04:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.35 Lalola 05.20 Gram.tv 05.40 Muzyczne 
listy 06.50 TV Market 07.25 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie 
zmartwienia 09.55 Słodkie zmartwienia
10.25    Nie igraj z aniołem
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial 
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
20.00     „Hole In The Wall”
 - program rozrywkowy
21.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
21.30     Włatcy Móch – serial animowany
22.05     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego      
23.05     Naga i zdradzona – fi lm USA
00.55     Sugar Hill – fi lm sensacyjny USA,  
 1994; rez. Leon Ichaso; wyst.  
 Ella Skuggs, Sam Bottoms,  
 Steve Harris, Wesley Snipes
 Bracia Skuggs, Roemello  
 (Wesley Snipes) i Raynathan,  
 mieszkają w nowojorskim  
 Sugar Hill w północnym  
 Harlemie. Od lat trudnią się  
 handlem narkotykami. Chociaż  
 interesy idą dobrze i przynoszą  
 spore dochody, Roemello  
 pragnie się wycofać. 

05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep 
07:00     Granie na śniadanie
08:00     Brzydula
08:30     Dzień dobry TVN 
 - magazyn poranny TVN 
11:00     Kuchenne koszmary - serial (2/10),  
 Wielka Brytania, 2007
12:05     Telesklep 
12:35     Na Wspólnej
 - serial obyczajowy 
13:05     Detektywi 
 - serial kryminalny 
13:35     Detektywi
 - serial kryminalny 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
14:45     Krok od domu - serial kryminalny  
 odcinek 17/22, USA, 2005
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
 - serial kryminalny 
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:00     Superkino - Superman: Powrót   
 - fi lm przygodowy. Reż. Bryan  
 Singer, wyk. Brandon Routh,  
 Kate Bosworth, James   
 Marsden, Kevin Spacey
 Australia/USA 2006
23:00     Wirus - fi lm horror, Japonia, 1999
00:55     Kuba Wojewódzki 
01:55     Uwaga! 
02:15     Nocne granie
03:15     Telesklep 
03:35     Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 
08:05     Świat według Kiepskich, odc. 19 - 20 
09:15     Rodzina zastępcza, odc.19 - 20 
10:25     Miodowe Lata, odc.10
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.15
 - serial dokumentalno-kryminalny
11:30     Samo życie, odc.1238
12:00     Najśmieszniejsze Momenty Świata 
13:00     Wzór, odc.1
14:00     Pierwsza miłość, odc.870
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.120
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.121
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.48
 - program publicystyczny 
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.25
17:00     Ostry dyżur, odc.5
18:00     Pierwsza miłość, odc.871
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1239
20:00     Legenda Zorro; wyst. Antonio  
 Banderas, Brandon Wood,  
 Julio Oscar Mechoso, Leo  
 Burmester, Michael Emerson,  
 Nick Chinlund, Pedro   
 Armendariz Jr., Raúl Méndez,  
 Catherine Zeta-Jones.   
 Kontynuacja wielkiego   
 przeboju kinowego. 
22:00     Studio Lotto
22:50     Nieśmiertelny 3: Mag
00:55     Utopia (fi lm USA) 
02:35     Nagroda gwarantowana 
03:35     Tajemnice losu 
04:35     Zakazana kamera 
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06:05 Złotopolscy 06:35 Dwójka Dzieciom 
- Milly i Molly 06:50 Telezakupy 07:20 
Przystanek praca 07:40 M jak miłość - odc. 
392 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 
Codzienna 2 m. 3 - odc. 71; serial komediowy 
11:25 Flipper - odc. 9/44 12:15 Magnum - odc. 
47/162 Retrospekcja; serial USA (1982) 13:05 
Prywatne życie surykatek 13:40 Znaki czasu 
14:05     Radiostacja Roscoe - odc 40/52 
14:35     Dla niesłyszących - Na dobre i na  
 złe - odc. 360 
15:35     Fort Boyard; reality show 
16:40     Córki McLeoda - odc. 4 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:55     Pogoda 
19:05     Koło fortuny 
19:35     Hit Generator Mix 
20:05     Barwy szczęścia - odc. 237 
20:35     M jak miłość - odc. 648
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis na żywo 
22:40     Okrągły Stół. Droga, czas,   
 kontrowersje. - odc. 1
23:00     Kryminalne zagadki Las Vegas 
23:50     Kryminalne zagadki Las Vegas 
00:40     Obrobić VIP - a - odc. 12/13 
01:05     Szalom na Szerokiej - koncert 
02:10     Ingarden - dokument
03:05     Noc Zagadek - teleturniej 
04:10     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30     Lalola - serial komediowy 05.15     
Gram.Tv 05.40     Muzyczne listy  06.45     TV 
Market 
07.20     Zbuntowani – odc.52
  - serial obyczajowy 
08.25     Dziewczyny Fortuny 
09.25     Eureko, ja to wiem! - odc. 3
10.25     Nie igraj z aniołem (odc.10) - serial
12.25     Lalola  (odc. 84) - serial komediowy
13.30     Drogówka
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia (odc.15) 
 - serial obyczajowy; USA
15.30     Słodkie zmartwienia (odc.16) 
16.00     Zbuntowani (odc.53) 
 - serial obyczajowy
17.00     Mała czarna - nowe odcinki  
 programu
18.00     Nie igraj z aniołem (odc.11) - serial
19.00     Happy Hour 
20.00     1000 złych uczynków (odc.3)
  - polski serial animowany
20.30     Włatcy Móch - serial animowany  
 (odc.69) 
21.05     Discovery – Głodni mordercy -  
 Rekiny żyją na naszej planecie  
 od ponad 400 milionów lat.
22.05     Galileo 
23.05     Galileo 
00.05     Happy Hour   
01.05     Mała czarna 
02.05     Miłość i pieniądze - USA, 2002
03.40     Muzyczne listy 
04.30     Zakończenie programu

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Pascal: po prostu gotuj
11:35 Proste życie - serial (3/56), USA, 2003 
12:05 Telesklep 12:35 Taniec z gwiazdami
14:45 Krok od domu 
 - serial kryminalny (18/22)
15:45      Rozmowy w toku
 - program
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55      Brzydula 
18:25      Detektywi
 - serial
19:00      Fakty
 - program informacyjny
19:30      Sport 
19:40      Pogoda 
19:50      Uwaga! 
20:05      Na Wspólnej
 - serial
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30      Szymon Majewski Show
 - program rozrywkowy
22:35      Teraz my! 
23:20      Superwizjer 
23:55      Rodzina Soprano 
  - serial sensacyjny (1/12)
01:05      Wydanie drugie poprawione
01:35      Co za tydzień 
02:00      Uwaga! 
02:20      Nocne granie
03:20      Telesklep
03:40      Rozmowy w toku

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Bajki rosyjskie 09:00 
Budzik 09:35 Wesołe łotrzyki 10:00 
Bądź modna 10:45 Laboratorium 
XXI wieku 11:05 Moda na sukces 
11:30 Sherlock Holmes i doktor 
Watson 12:00 Wiadomości 12:10 
Agrobiznes 12:20 Taki pomysł 12:40 
Plebania 13:05 Klan 13:35 Jaka to 
melodia? 14:25 Zwierzęta świata 
15:00     Wiadomości 
15:15     Janosik 
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
17:35     Klan - odc. 1644 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1255
18:55     300 % normy 
19:00    Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
19:55     Sport 
20:05     Pogoda 
20:20     Teatr Telewizji - Piękny  
 widok, wyk.: Krystyna  
 Janda, Janusz Gajos
21:50     Megaloteria 
22:05     Wielki Gatsby (wyst.: Mia  
 Farrow, Robert Redford,  
 Karen Black 
00:30     Na własne oczy 
01:30     Kojak - 18 godzin strachu 
02:15     Notacje - dokument 

06:00 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Pegaz 08:55 Świnka Peppa 09:05 
Król Maciuś Pierwszy 09:20 Ziarno 
09:50 Siódme niebo 10:40 Program 
rozrywkowy 11:10 Czterej pancerni 
i pies 12:10 Kuchnia z Okrasą 12:35 
Szkoda gadać 13:00 Wiadomości 
13:15     Skryta namiętność 
15:00     Ojciec Mateusz - odc. 2/13 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Vikersund 
16:50     Teleexpress 
17:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Vikersund 
18:00     Komisarz Rex - odc. 5 
19:00     Wieczorynka - Myszka  
 Miki i przyjaciele 
19:30     Wiadomości 
19:50     Sport 
20:00     Pogoda 
20:15     Hit na sobotę - Gladiator 
23:00     Męska rzecz... - Pociąg  
 strachu (Derailed);  
 fi lm fabularny USA  
 (2002); reż.: Bob  
 Misiorowski; wyk.:  
 Jean-Claude Van  
 Damme, Tomas  
 Arana, Laura Elena  
 Harring
00:30     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:00     Kino nocnych marków -  
 Żądza krwi III 
02:25     Paryż 2010 
 - Wielka powódź 

05:55 Pani Prezydent - odc. 12 06:40 
Czarodziej piłki 07:00  Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:20 
Klub przyjaciół Myszki Miki 08:50 
Domisie - Ciasto poziomkowe 09:20 
Teleranek 09:45 Młoda godzina 
- Gwiezdne wojny 10:10 Ostatni 
traper; fi lm fabularny 
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański  
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości 
13:35     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Vikersund 
15.50     BBC w Jedynce - Irbis.  
 Więcej niż mit; fi lm  
 dokumentalny
17:00     Teleexpress 
17:20     Doręczyciel - odc. 3/14 
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
19:50     Sport 
20:05     Pogoda 
20:15     Ranczo - odc. 42 
 - Śluby i rozstania 
21:20     Zakochana Jedynka - Droga  
 żelazna - cz. 2
23:00     Uczta kinomana - Donnie  
 Brasco; wyst.: Al  
 Pacino, Johnny Deep,  
 Michael Madsen
01:10     Kolekcja kinomana -  
 Delicatessen
02:45     Zakończenie dnia

05:20 Słowo na niedzielę 05:25 Dla 
niesłyszących - Radio Romans 05:50 
Złotopolscy - odc. 1025, 1026 06:50 Sto 
tysięcy bocianów 07:15 M jak miłość 08:10 
Barwy szczęścia 
08:40     Barwy szczęścia 
09:10     Zacisze gwiazd 
09:45     Wojciech Cejrowski „Boso przez  
 świat” - Wyprawa na Madagaskar 
10:20     Miesiąc z National Geographic 
11:15     Makłowicz w podróży - Izrael 
11:50     W drodze do Cordury (western) 
14:00     Familiada 
14:30     Złotopolscy 
15:05     Szansa na Sukces - IRA 
17:05     Orzeł czy reszta - talk-show
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda 
19:05     Tak to leciało! 
20:05      25 lat w PaCE - Formacja Chatelet 
21:00     Dwójka w akcji - Regulamin  
 zabijania; dramat USA, Wielka  
 Brytania (2000); wyk.: Tommy  
 Lee Jones, Samuel L. Jackson,  
 Ben Kingsley, Blair Underwood
23:05     Magazyn Ekstraklasy 
23:55     Kocham Kino - magazyn fi lmowy 
00:30     Dolina Kreatywna 
01:00     Malibu - cz. 2/2 (Malibu)
 - serial obyczajowy
02:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny 
03:35     Zakończenie dnia

04.30 The Doors - No one here gets out 
alive - koncert 05.30 Dekoratornia 05.50 
Spełnione marzenia - komedia sportowa 08.15 
Australijskie oceanaria (odc.11) - dokument
08.45 Czterej Pancerni i Pies: Rudy,miód i 
krzyże; 1966; reż. Konrad NałęckiPyrkosz
11.00     Galileo  
12.00     KINOmaniak 
12.30     Dekoratornia 
13.00     Wielkie Happy Hour  
14.00     Dharma i Greg” (odc.8) 
 - serial komediowy USA,
14.30     PlusLiga – Puchar polski w siatkówce  
 kobiet – fi nał 
17.00     Kłamczuch - program 
 Krzysztofa Ibisza
18.00     Hole In The Wall 
 - program rozrywkowy 
19.00     Galileo - program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch - serial animowany  
 (odc.69)
20.35     3000 Mil Do Graceland - W Las  
 Vegas odbywa się Tydzień Elvisa 
 Presleya. Miasto zapełnia się  
 sobowtórami Elvisa. Do kasyna 
 Riviera wchodzi pięciu   
 „Elvisów”. Są to byli więźniowie.  
 Z pozoru niczym nie różnią się  
 od fanów przybyłych na zlot 
 Elvisa Presleya. 
23.05     Jazda Figurowa - program 
 Michała Figurskiego      
00.05     1000 złych uczynków (odc.2)
  - serial animowany
00.35     Droga śmierci - fi lm 

05:30 Wstawaj! Gramy! 06:15 Kapitan 
Flamingo, odc.4 06:45 Yin! Yang! Yo!, odc.4 
07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.26 07:45 
Action Man A.T.O.M., odc.12 
08:15     Buddy, pies na gole 
10:15     Ewa gotuje, odc.54 
10:45     Piękne mleczarki 
12:45     Czarodziejki, odc.138 
 - serial dla dzieci 
13:45     Dom nie do poznania, odc.149 
14:45     Się kręci 
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata 
16:15     Gra Wstępna, odc.2
17:15     Przygody Merlina, odc.2
18:15     Świat według Kiepskich, odc.239
 -serial komediowy 
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.4
 - serial dla dzieci 
20:00     Jak oni śpiewają, odc.54
22:00     Studio Lotto 
22:30     Podziemny krąg - USA, 1999;  
 wyst.: Edward Norton, David 
 Andrews, Brad Pitt, Helena  
 Bonham Carter, Meat Loaf.  
 Niezwykły, pełen   
 niespodziewanych zwrotów 
 akcji, przesycony swoistym  
 humorem fi lm w reżyserii  
 Davida Finchera („Siedem”)  
 z brawurowymi rolami Brada  
 Pitta i Edwarda Nortona. 
01:30     Nagroda gwarantowana 
02:30     Tajemnice losu 
 - program interaktywny 
03:30     Zakazana kamera, odc.327
05:10     TV Market 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.823 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.11 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.11 07:15 Power Rangers, odc.3
07:45 Power Rangers, odc.4 08:15 Kudłaty i 
Scooby Doo na tropie, odc.3
08:45     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.4
09:15     Zakochany Pingwin
10:45     Moja dziewczyna
12:50     Hot Shots II; USA, 1993; r. Jim  
 Abrahams; w. Charlie Sheen,  
 Lloyd Bridges
14:45     Program
15:45     Całe szczęście; USA, 2006; r. Donald  
 Petrie; w. Lindsay Lohan, Bree  
 Turner, Faizon Love
17:50     Rodzina zastępcza, odc.308
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie,
  odc.5
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.139
21:00     Wzór, odc.31
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.48
23:05     Ostrzeżenia; USA, 2003; r. Christian  
 McIntire; w. Stephen Baldwin, 
 Callie De Fabry, David   
 O’Donnell, A.J. Buckley, Billy  
 Zane Premiera. Horror sci-fi . 
00:55     Magazyn sportowy
02:55     Tajemnice losu, odc.140
03:55     Zakazana kamera, odc.328
05:00     TV MARKET

05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:55 
Telesklep 08:00 Automaniak - magazyn 
samochodyw 08:30 Dzień dobry TVN - 
magazyn poranny 
10:55     Pascal: 
 po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej 
 - serial
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - edycja 4 
14:25     Trzy po trzy - numery z kwatery -  
 serial komediowy (11/13)
15:00     Brzydula omnibus
17:25      Łapać złodzieja
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej 
19:00     Fakty
 - program informacyjny
19:25     Sport 
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania
 - serial komediowy 
20:35     Niania 
 - serial komediowy 
21:10     Wytańczyć marzenia - fi lm   
 obyczajowy, USA, 2006
 reż. Liz Friedlander, wyst.  
 Antonio Banderas, Rob  
 Brown, Dante Basco, Lauren  
 Collins
23:30     Morderczy przyjaciel - horror,  
 USA, 1993
01:15     Niania
 - serla komediowy 
01:45     Uwaga! 
 - program interwencyjny 
02:05     Nocne granie
03:05     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Niania- 
serial 08:30 Dzień dobry TVN  10:55 Kawa 
na ławę 11:45 Teraz albo nigdy 12:45 39 i pół
13:45     Niania 8
14:20     Niania 8
14:50     Co za tydzień 
15:20     Łapać złodzieja
15:55     Głupi i głupszy - fi lm komedia,  
 USA, 1994, Pewnego dnia  
 Lloyd Christmas (Jim Carrey),  
 kierowca limuzyny, odwozi na 
 lotnisko Mary, która w 
 ,,roztargnieniu” zostawia  
 walizkę w terminalu. Ten 
 drobny fakt staje się  
 nieoczekiwanie początkiem  
 wielkiej przygody Lloyd’a,  
 który postanawia odnaleźć  
 Mary i oddać jej zgubę   
 którą zabrał z lotniska.   
 Współlokator Lloyda, Harry  
 (Jeff Daniels) dorównuje  
 mu inteligencją i mądrością  
 życiową. 
18:00     Milionerzy
19:00     Fakty
19:25     Sport
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga!
20:00     Taniec z gwiazdami
22:20     Teraz albo nigdy 3
23:20     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:55     Seks w wielkim miescie - serial  
 komedia (7/18), USA, 2000
00:30     Spawn - fi lm S-F, USA, 1997

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.824 06:00 Żar 
młodości, odc.137 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.458 08:05 Świat według 
Kiepskich, odc.21 08:40 Świat według 
Kiepskich, odc.22 09:15 Rodzina zastępcza, 
odc.21 09:50 Rodzina zastępcza, odc.22
10:25     Miodowe Lata, odc.11
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.16
11:30     Samo życie, odc.1239
12:00     Program
13:00     Wzór, odc.2
14:00     Pierwsza miłość, odc.871
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.122
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.123
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.49
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.26
17:00     Ostry dyżur, odc.6
18:00     Pierwsza miłość, odc.872
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1240
20:00     MEAHIT - RYŚ; Polska, 2007; r.  
 Stanislaw Tym; w. Stanisław  
 Tym, Anna Korcz. Premiera 
 telewizyjna. Komedia w  
 reżyserii Stanisława Tyma z  
 plejadą polskich gwiazd. 
22:00     Studio Lotto
23:05     Renegaci; USA, 1989; r. Jack Sholder; 
 w. Kiefer Sutherland, 
01:15     Fala zbrodni, odc.86

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
06:05 Dwójka Dzieciom - Kacperek 06:30 
Spróbujmy razem 07:00 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:30 Poezja łączy ludzi - „Litania” 
07:35 M jak miłość 08:30 Barwy szczęścia 
09:00 Barwy szczęścia 09:25 Zmiennicy - odc. 
2/15 10:35 Nie tylko dla pań - Jak się nie 
ubierać 11:35 Tańcząca z Gruzją; dokument 
fabularyzowany (2008) 12:05 Gwiazdy w 
południe - Grace Kelly; fi lm fabularny 
14:00     Familiada 
14:30     Złotopolscy - odc. 1026
15:05     Kocham Cię Polsko -zabawa quizowa
16:25     Uważaj na kioskarza - program  
 satyryczny 
16:55     Święta wojna 
17:25     Rajskie klimaty 
17:50     Słowo na niedzielę 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda 
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     Kabaretowy Klub Kanapowy -  
 Łowcy. B kontra Kabaret  
 Skeczów Męczących; program  
 kabaretowy 
21:10     Hit generator
22:05     Hit generator - fi nał
22:20     Weekendowe Kino Dwójki - Smakosz  
 2; horror USA (2003)
00:10    Weekendowe Kino Dwójki -Mr Jones;  
 dramatUSA (1993); reż.: Mike  
 Figgis; wyk.: Richard Gere, Lena  
 Olin, Anne Bancroft, Tom Irwin,  
 Delroy Lindo
02:05     Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
02:50     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny 

04.40 VIP 05.00 Kinomaniak 05.25 Gram.tv
05.50 Czterej pancerni i pies: Gdzie my, tam 
granica; Psi Pazur Polska, 1966 08.05 Słodkie 
zmartwienia (odc.13) - serial obyczajowy; 
USA, 1996
08.35     Spełnione marzenia 
 - komedia sportowa. 
11.00     Galileo 
12.00     Gram.Tv 
12.30     Słodkie zmartwienia (odc.14)
  - serial obyczajowy 
13.00     VIP   
13.30     Piękni (odc.10) 
14.30     PlusLiga – Puchar polski w siatkówce  
 kobiet - półfi nał
16.55     Eureko, ja to wiem! 
17.55     Discovery - Głodni mordercy 
19.00     Galileo - program popularno-naukowy 
20.00     Komandosi z Navarony - fi lm  
 wojenny z Harrisonem Fordem 
 w roli głównej, będący   
 kontynuacją „Dział z 
 Navarony”, olbrzymiego  
 przeboju kinowego i zarazem  
 adaptacją bestsellerowej  
 powieści Alistaira MacLeana.  
 Misja specjalna dotycząca  
 wysadzenia dział Nawarony  
 dawno została zakończona,  
 lecz przed dwoma pozostałymi  
 przy życiu uczestnikami tej 
 bohaterskiej akcji
22.35     Hole In The Wall 
 - program rozrywkowy 
23.35     Oddział specjalny: Wyspa śmierci 
01.35     Zły porucznik - USA, 1992; reż. Abel 
 Ferrara; wyst. Harvey Keitel. 
03.25     Sztukateria 
03.50     Drogówka 
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Środowy pojedynek odbył 
się przy głośnym dopin-
gu grupy 150 kibiców z 
Wejherowa, a zakończył 
się zwycięstwem drużyny 
Gryfa 1:3, do przerwy żół-
to – czarni prowadzili 0:2. 
Cenne zwycięstwo odnie-
śli wejherowianie, dzięki 

mądrzej i agresywnej grze 
po której gole zdobyła para 
napastników: Jakub Gro-
nowski (29’) i Łukasz Król 
(44’, 56’). Podopieczni 
trenera Wojciecha Waśka 
zdobyli cenne trzy punkty i 
tym samym zajęli fotel wi-
celidera IV ligi.        

Gryf Orlex Wejherowo: 
M. Szlaga – K. Jezierski, W. 
Klemczyk, P. Politowski, J. 
Przybylski, J. Felisiak, K. 
Wicki (J. Banaszak 84’), 
A. Wolszlegier, S. Kiełb 
(P. Tusk 80’), Ł. Król (K. 
Czarnocki 67’), J. Gronow-
ski                             (ŁN)

Zaległe trzy punkty 

W ogromnych opadach śniegu z deszczem oraz zimo-
wej aurze odbył się zaległy mecz IV ligi pomiędzy Po-
gonią Lębork, a Gryfem Orlex Wejherowo.

Okres przygotowawczy 
już na nami. W jakiej 
jest Pan formie?
Wyznacznikiem mojej for-
my będą mecze ligowe, 
biorąc pod uwagę mecze 
towarzyskie podejrzewam, 
że moja forma jest całkiem 
niezła. Jednak tak, jak już 
wspomniałem dopiero me-
cze mistrzowskie pokażą, 
jaka do końca jest ta dys-
pozycja. Czuje się dobrze, 
tylko najważniejsze, ażeby 
przeciwnik nie pokazał, że 
to przeczucie jest blednę. 
Gryf Orlex Wejherowo 
plasuje się na trzeciej 
pozycji w tabeli IV ligi. 
Jak Pan ocenia szansę 
na awans do III ligi? 
Sama pozycja w tabeli po-
zwala wszystkim myśleć, 
że te szanse są bardzo duże. 
Gram bądź raczej kopie 
piłkę już naprawdę wiele 
lat i staram się być pokor-
ny wobec niej. Piłka nożna 

jest bardzo różna, wyda-
wało by się, że zespół, jak 
na tą klasę rozgrywkową 
mamy naprawdę bardzo 
dobry. Wydawało by się 
również, że powinnyśmy 
awansować, ale tak,  jak 
powiedziałem wcześniej 
należy być pokornym wo-
bec sportu, nie tylko piłki 
nożnej. Oczywiście ja z ca-
łego serca wierzę i wszy-
scy moi koledzy z drużyny, 
że uda nam się w tym roku 
wejść do III ligi. Dlatego 
też pracowaliśmy ciężko 
przez cały okres przygoto-
wawczy. 
Co Pan sądzi o pozio-
mie rozgrywek IV ligi?
Może powiem tak dyploma-
tycznie. Poziom jest moim 
zdaniem dosyć wyrówna-
ny. Czołówka tabeli może 
rzeczywiście troszeczkę 
odstaje od całej reszty i jest 
pięć, a nawet i sześć zespo-
łów, które będą się liczyły 

Nazwał bym to raczej przygodą piłkarską
Z kapitanem wejherowskiej jedenastki Krzyszto-
fem Jezierskim rozmawia Łukasz Nowaczyk.

w walce o najwyższe cele. 
Co Pan sądzi o innych 
kolegach z drużyny? 
Czy w zespole są słab-
sze i mocniejsze punk-
ty?
W każdym zespole uwa-
żam są mocniejsze i słabsze 

punkty. Piłka jest 
grą zespołową 
i rzecz w tym, 
żeby te moc-
niejsze punkty 
pomagały tym 
słabszym, a te 
słabsze wycią-
gały wnioski i 

dążyły do 
tego by 
podnosić 

swój poziom. 
W naszym ze-
spole te róż-
nice nie są 
ogromne, także 
nie jest to wi-
doczne. Jednak 
moim zdaniem 
najważniejsza 
jest atmosfe-
ra w zespole, 

w drużynie której jestem 
kapitanem nikt nie ma do 
nikogo większych preten-
sji, oczywiście zdarzają się 
jakieś mocniejsze słowa, jak 
to bywa wśród mężczyzn, 
ale generalnie atmosfera jest 
bardzo dobra i to jest, jakby 

priorytetem, ażeby zespół 
dobrze grał. 
Gdyby Pan miał wska-
zać faworytów tej ligi to 
na jakie zespoły zwró-
ciłby Pan uwagę?
Tutaj nie odkryje Ameryki. 
Wydaje mi się, że tak jak 
pokazuje to tabela, czyli 
Chojniczanka, Orzeł Trąbki 
Wielkie, Gryf Orlex Wej-
herowo, Lechia Gdańsk. 
Widzę poprzez wyniki me-
czów kontrolnych, że Mur-
kam Przodkowo to całkiem 
niezły kandydat do awan-
su. Jednak tak naprawdę 
wszystkiego dowiemy się 
w czerwcu. 
Ile sezonów reprezen-
tuje Pan wejherowski 
Gryf?
Przyszedłem do zespołu 
Gryfa na przełomie sierp-
nia i września 2000 roku. 
Więc wychodzi na to, że w 
tej chwili gram w tym ze-
spole dziewiąty sezon. 
Rozumiem, że karierę 
zakończy Pan na Wzgó-
rzu Wolności?

Panie redaktorze kariera 
to jest za dużo powiedzia-
ne. Nazwał bym to raczej 
przygodą piłkarską. Wra-
cając do pytania to myślę, 
że ostatni mecz w tej przy-
godzie z piłką rozegram na 
Wzgórzu Wolności, mam 
nadzieje, że w lidze, jak 
najwyższej. .
Kilka słów do kibiców 
„żółto – czarnych”?
Cieszymy się wszyscy, że 
coraz to więcej ludzi przy-
chodzi na stadion Gryfa, 
interesuje się poczynaniami 
drużyny, w której występu-
je i głośno ją dopinguje. 
Z tego co dochodzą mnie 
słuchy to rzeczywiście tych 
kibiców ma być jeszcze 
więcej. To naprawa dużym 
optymizmem, gdyż nam się 
o wiele lepiej gra przy śpie-
wach dobiegających z try-
bun. Jesteśmy przez to bar-
dziej zmobilizowani i mogę 
obiecać, że „żółto – czarni” 
w każdym meczu na boisku 
dadzą z siebie wszystko. 
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Spora grupa kibiców z Wejherowa pojechała do Lęborka dopingować swój klub.
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05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Colin i Justin: Skok na 
dom - serial (3/13)
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
 - serial
13:05     Detektywi
 - serial
13:35     Detektywi
 - serial
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny (2/22)
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sąd rodzinny
17:55     Brzydula
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty 
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     Szakal - fi lm sensacyjny, 
 Wielka Brytania, 1997
00:00     Agenci NCIS IV- serial (4/24), USA
01:00     Multikino 
01:25     Uwaga!
01:45     Nocne granie
02:45     Telesklep;
03:05     Rozmowy w toku

05:55 Złotopolscy 06:25 Dwójka Dzieciom 
06:55 Telezakupy 07:25 Niezłomni - reportaż 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Święta wojna 11:25 Flipper 
12:15     Magnum - odc. 49/162 Pan Biała  
 Śmierć 
13:05     Dzika przyszłość 
13:40     Koło fortuny 
14:15     Radiostacja Roscoe 
14:45     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:50     Dzieciaki górą 
16:40     Córki McLeoda 
17:30     „Kontakt”
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:55     Pogoda 
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej 
19:35     Wojciech Cejrowski „Boso przez  
 świat” 
20:05     Barwy szczęścia 
20:40     Dr House 
22:25     System 09 - Poza systemem
23:15     Magazyn kryminalny 997 - Michała  
 Fajbusiewicza 
23:50     Rajski wirus (Paradise Virus); fi lm  
 fabularnyUSA (2003); wyk.: Gre 
 gory Woodell, Lorenzo Lamas,  
 Melody Thomas Scott
01:25     Czy świat oszalał? - Mali niewolnicy 
02:15     Noc Zagadek 
03:15     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Przyjaciele z podwórka 
09:00 Jedynkowe Przedszkole 09:30 
Lilli czarodziejka 10:00 Jak zostać 
ogrodnikiem 10:30 W-skersi 11:05 
Moda na sukces 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:20 Europa bez 
miedzy 12:40 Plebania 13:05 Klan 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Errata do biografi i 
14:30     My Wy Oni 
15:00     Wiadomości 
15:15     Opole 2008 na bis 
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
17:35     Klan - odc. 1647 
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1790 
18:30     Plebania - odc. 1258  
18:55     300 % normy  
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Urok zbrodni; wyk.:Sean  
 Young, Georgia Craig,  
 Ari Cohen 
22:00     Sprawa dla reportera 
22:35     Bronisław Wildstein przed 
 stawia - talk-show 
23:15     Zagubiony pokój  
00:45     Łossskot! - magazyn 
01:10     Moskiewska saga - serial 
02:55     Notacje

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Strażak Sam 08:45 
Koszmarny Karolek 09:00 Jedynko-
we Przedszkole 09:35 Zagubieni z 
Lotu 29 10:00 Program poradniko-
wy 10:20 Schudnij 10:35 Program 
poradnikowy 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:20 Tak jak 
w Unii 12:40 Plebania 13:05 Klan 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik 
14:25     Ktokolwiek widział, ktokol 
 wiek wie... 
15:00     Wiadomości 
15:15     300 % normy  
15:55     Moda na sukces 
16:50     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
17:35     Klan - odc. 1645 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1256  
18:55     300 % normy  
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     W krainie dreszczowców  
 - Zagrożenie z kosmo 
 su; 86’ fi lm fabularny  
 USA (2005); wyk.:An 
 tonio Sabato Jr, Rae  
 Dawn Chong, Michael  
 Moriarty 
21:55     Karty na stół 
22:30     Doktor Detroit; komedia 
00:05     Kino nocnych marków - No  
 to pięknie
01:50     Notacje 
02:05     Zakończenie dnia

 

05:50 Złotopolscy 06:25 Dwójka Dzieciom 
06:40 Telewizakupy 07:10 Moje miejsce - 
reportaż 07:35 M jak miłość 10:50 Przygody 
Tarzana 11:25 Flipper 
12:15     Magnum - odc. 48/162 
 - Pojedynek  po latach 
13:10     Potęga sztuki - Picasso 
14:10     Radiostacja Roscoe 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
15:35     Hit generator 
16:35     Córki McLeoda 
 - serial 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:55     Pogoda 
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej 
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia - odc. 238 
20:40     M jak miłość - odc. 649
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:45     Kocham Kino - Ale jazda!; fi lm  
 obyczajowy kraj prod. USA  
 (2002); wyk.: Gary Oldman,  
 Jane Moffat, Chrisopher lloyd,  
 James Marsden 
00:50     Kocham kino na bis - Kawa i papie 
 rosy; fi lm obyczajowy USA  
 (2003); reż.: Jim Jarmusch;  
 wyk.: Roberto Benigni, Steven  
 J. Wright, Iggy Pop, Tom Waits,  
 Renee French, Cate Blanchett 
02:25     Noc Zagadek 
03:25     Zakończenie programu 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości 08:15 Kwadrans po ósmej 
08:35 Strażak Sam 08:45 Małe zoo 
Lucy 09:00 Domisie 09:30 Ranczo 
pod Zieloną Siódemką 10:00 Wielkie 
porządki 10:30 Zapytaj prawnika 
10:50 Telezakupy 11:05 Moda na 
sukces 12:00 Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Siła z natury 
12:40     Plebania 
13:05     Klan - odc. 1641 
13:30     Jaka to melodia? 
13:55     Ropa naftowa odc. 2/3 
14:30     Raj - magazyn 
15:00     Wiadomości 
15:15     Piosenka dla Europy 2009 
15:55     Moda na sukces - odc. 4265 
16:50     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
17:35     Klan - odc. 1646 
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1789 
18:30     Plebania - odc. 1257 
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Piętnastolatka w ciąży,  
 87’; fi lm USA
21:55     Pryzmat 
22:35     Sfora - odc. 3-4 
00:35     W poszukiwaniu sprawiedli 
 wości 
02:05     Notacje 
02:20     Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy 06:25 Dwójka Dzieciom 
07:10 Miejsca chasydzkie 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Święta 
wojna 11:25 Flipper 
12:10     Modlitwy Purimowe 
13:05     Pierścień ognia 
14:05     Radiostacja Roscoe 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
15:35     Orzeł czy reszta - talk-show
16:35     Córki McLeoda 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:55     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wojciech Cejrowski „Boso przez  
 świat” 
20:40     Megakomedie - C. K. Dezerterzy  
 - cz. I; komedia (1985);   
 wyst.: Marek Kondrat, Zoltan  
 Bezerdy, Wiktor Zborowski,  
 Jacek Sas - Uhrynowski, Robert  
 Koltai, Kalina Jędrusik,  
 Krzysztof Kowalewski
22:10     Uważaj na kioskarza - program  
 satyryczny 
22:35     Okrągły Stół. Droga, czas, kontrower 
 sje. - odc. 2
22:50     Warto rozmawiać
23:45     Chłopaki z sąsiedztwa; dramat USA;  
 wyk.: Ice Cube 
01:40     Biuro kryminalne - odc. 2
02:20     Noc Zagadek

04.30 Lalola- serial komediowy 05.15 VIP  
05.40 Muzyczne listy 06.45 TV Market 
07.20 Zbuntowani - serial obyczajowy
08.25     Dziewczyny Fortuny  
09.25     Słodkie zmartwienia (odc.15) 
 - serial obyczajowy; USA, 1996
09.55     Słodkie zmartwienia (odc.16) 
10.25     Nie igraj z aniołem (odc.11) - serial
11.25     Mała czarna  
12.25     Lalola (odc. 85) - serial komediowy
13.30     VIP 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Słodkie zmartwienia (odc.17) 
 - serial obyczajowy; USA, 1996
15.30     Słodkie zmartwienia (odc.18) 
16.00     Zbuntowani (odc.54) 
 - serial obyczajowy
17.00     Mała czarna  
18.00     Nie igraj z aniołem (odc.12) - serial
19.00     Happy Hour  
20.00     Sugar Hill - wyst. Ella Skuggs,  
 Sam Bottoms, Steve Harris,  
 Wesley Snipes. Bracia Skuggs,  
 Roemello i Raynathan, mieszka- 
 ją w nowojorskim Sugar Hill  
 w pólnocnym Harlemie. Od lat  
 trudnią się handlem narkotyka- 
 mi. Chociaż interesy idą dobrze 
 i przynoszą spore dochody,  
 Roemello pragnie sie wycofać.  
 Nie chce skończyć jak jego  
 rodzice. 
22.40     Droga śmierci - USA, 1993 - Pustynia  
 gdzieś w Stanach Zjednoczonych. 
 Podąża przez nią Jack Lerolland  
 ze swoją przyjaciółką Helen i 
 nastoletnią, piękną cóką Ashley. 
00.30     Happy Hour 
01.30     Mała czarna 

04.30 Lalola (odc. 85) - serial komediowy
05.15 KINOmaniak 05.40 Muzyczne listy 
06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani (odc.54) - 
serial obyczajowy
08.25     Dziewczyny Fortuny  
09.25     Słodkie zmartwienia (odc.17) 
 - serial obyczajowy
09.55     Słodkie zmartwienia (odc.18) 
10.25     Nie igraj z aniołem (odc.12) - serial
11.25     Mała Czarna 
12.25     Lalola (odc. 86) - serial komediowy
13.30     KINOmaniak  
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia (odc.19) 
 - serial obyczajowy USA 
15.30     Słodkie zmartwienia (odc.20) 
 serial obyczajowy USA
16.00     Zbuntowani (odc.55) 
17.00     Mała czarna 
18.00     Nie igraj z aniołem (odc.13) - serial
19.00     Happy Hour 
20.00     Bestia z mokradeł - USA, 2002;  
 Po krwawym napadzie na bank  
 bandyci uprowadzają samolot  
 i rozbijają się wśród bagien.  
 Z katastrofy uchodzi z życiem  
 większość przestępców, kilkoro  
 pasażerów i piękna stewardesa  
 (Lenhart). 
22.00     Oddział specjalny: Wyspa śmierci 
 - USA, 2001
00.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 2009
  – Rajd Cypru
01.00     Happy Hour
02.00     Mała czarna 

04.30 Lalola  (odc. 86) serial komediowy
05.15 Dekoratornia 05.40 Muzyczne listy
06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani (odc.55) 
serial obyczajowy 08.25 Dziewczyny Fortuny
09.25     Słodkie zmartwienia (odc.19)
  serial obyczajowy
09.55     Słodkie zmartwienia (odc.20)
  serial obyczajowy
10.25     Nie igraj z aniołem (odc.13) 
11.25     mała Czarna
12.25     Lalola  (odc. 87), 
 serial komediowy
13.30     Dekoratornia
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Słodkie zmartwienia (odc.21)
  serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia (odc.22) 
 serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani (odc.56)
 serial obyczajowy
17.00     mała Czarna
18.00     Nie igraj z aniołem (odc.14)  serial
19.00     Eureko, ja to wiem!  Polska, 2008  
 (odc.4)
20.00     Bezsenność; USA, 2002; reż.  
 Christopher Nolan; wyst. Al  
 Pacino, Martin Donovan,  
 Robin Williams, Hilary Swank,  
 Oliver ‘Ole’ Zemen. Doskonały  
 thriller sensacyjny. 
22.25     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza” program rozrywkowy
23.25     Czarny kot,  HongKong 1991; rez.  
 Stephen Shin; wyst. Jade Leung

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar mło-
dości 07:15 Wielka Wygrana 08:00 Świat 
według Kiepskich 09:20 Rodzina zastępcza, 
odc.23-24 10:25 Miodowe Lata, odc.12 11:00     
Malanowski i Partnerzy, odc.17 11:30 Samo 
życie 12:00 Zamieńmy się żonami - ocalone-
małżeństwo, odc.2 
13:00     Wzór, odc.3 
14:00     Pierwsza miłość, odc.872 
14:45     Zwariowany świat Malcolma 
15:50     Wydarzenia 
16:10     Pogoda 
16:15     Interwencja, odc.50 
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.27 
17:00     Ostry dyżur, odc.7 
18:00     Pierwsza miłość, odc.873 
18:50     Wydarzenia 
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     Samo życie, odc.1241
20:00     Transporter; USA/Francja,  
 2002; Film akcji z Jasonem
  Stathamem w roli głó-
 nej, wyprodukowany przez  
 Luca Bessona. Frank   
 (Statham), były komandos,  
 żyje z bycia kierowcą, który  
 działa na usługi przestępców  
 i przewozi tajemnicze przesył 
 ki. Jednak jego najnowszy  
 ładunek - piękna kobieta  
 porwana przez międzynarodo 
 wy gang... 
22:00     Studio Lotto
22:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami 
00:05     Ocean dusz, odc.6 
02:05     Nagroda gwarantowana 
03:05     Tajemnice losu 
04:00     Zakazana kamera 

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 08:05 
Świat według Kiepskich 09:15 Rodzina zastęp-
cza 10:25 Miodowe Lata 11:00 Malanowski i 
Partnerzy 11:30 Samo życie 12:00 Dom nie do 
poznania 13:00 Wzór, odc.4
14:00     Pierwsza miłość, odc.873
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.126
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.127
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.51
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.28
17:00     Ostry dyżur, odc.8
18:00     Pierwsza miłość, odc.874
18:50     Wydarzenia, sport, pogoda 
19:30     Samo życie, odc.1242
20:00     Świat według Kiepskich 
21:00     Niecne uczynki; USA, 2005; wyst.  
 Milo Ventimiglia, Charles
  Durning, Lacey Chabert, Mark  
 Derwin, Matthew Carey, Tom  
 Amandes Premiera. Absolwenci
  szkoły średniej, w weekend  
 poprzedzający powrót do domu,  
 postanawiają w 12 godzin od  
 zmierzchu do świtu - wypełnić  
 dziesięć bardzo ekstremalnych i  
 niezwykle nagannych zadań... 
22:00     Studio Lotto
23:05     Najśmieszniejsze Momenty Świata
00:05     Moment prawdy 
01:05     Nagroda gwarantowana 
02:05     Tajemnice losu 
03:05     Zakazana kamera 

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 08:05 
Świat według Kiepskich, odc.27-28 09:15 
Rodzina zastępcza, odc.27-28 10:25 Miodowe 
Lata, odc.14 11:00 Malanowski i Partnerzy, 
odc.19 11:30 Samo życie, odc.1242 12:00 Gra 
Wstępna 13:00 Wzór 14:00 Pierwsza miłość
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.128
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.52
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.29
17:00     Ostry dyżur, odc.9
18:00     Pierwsza miłość, odc.875
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1243
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.55
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.3
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.58
23:05     Z archiwum X, odc.120; USA; Roz-
 bita łódź dryfuje po wodach 
 Morza Sargassowego, a obok
  niej na falach leży nieprzytomny  
 agent Mulder. Zostaje wyłowio 
 ny przez grupę marynarzy,  
 którzy nic nie słyszeli o FBI
  i upierają się, że jest   
 on niemieckim szpiegiem... 
00:05     Threshold - strategia przetrwania 
01:00     Zakończenie programu 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Zostan top modelka 
12:05 Telesklep 12:35 Na Wspólnej 13:05 
Milionerzy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny (20/22)
15:45     Rozmowy w toku 
 - program publicystyczny
16:55     Sąd rodzinny 
 - program
17:55     Brzydula 
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty
 - program informacyjny 
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - program
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
22:30     Kuba Wojewódzki
 - program rozrywkowy
23:30     Dexter II 
 - serial kryminalny (3/12)
00:40     Superwizjer 
 - program
01:15     Uwaga! 
 - program
01:35     Nocne granie
02:35     Telesklep
02:55     Rozmowy w toku

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Jak dobrze wyglądać nago 
(3/8)
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej
 - serial
13:05     Milionerzy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny (21/22)
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula
 - serial
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
22:30    Ocean strachu II 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy, 2006
00:30     Generał - zamach na Gibraltarze 
 - kulisy
01:00    Szymon Majewski Show
 - program rozrywkowy
02:05     Uwaga!
02:25     Nocne granie
03:25     Telesklep
03:45     Rozmowy w toku 
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