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 z programem TV!

Zadzwoń 
lub wyślij sms-a o treści

POŻYCZKA
na numer

+48 696 943 679

Rata od 74 zł

Gotówka
do 15 000 zł

w 24 h
Bez BIK-u

BEZPŁATNY TYGODNIK

Gmina Luzino. Schronisko w Dąbrówce 

Kto zarabia na zwierzętach?

O tym co dzieje się w “schronisku” w Dąbrówce, dowiedzieliśmy 
się od wolontariuszy, którzy blisko rok w nim pracowali. Robili co 

mogli, żeby pomóc tym zwierzętom. Niestety to przed czym postawiła 
ich Pani Anna Kątna, Szefowa Europejskie Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami, przerosło ich możliwości.

Zwierzęta, które żyją w schronisku są wychudzone i zaniedbane. 
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Niezbędnik telefoniczny 
- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Dyżuruje radny Miasta Wejherowa
Arkadiusz Szczygieł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

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

arekszczygieł@poczta.fm

- Zgodnie z procedurą wezwano 
specjalistę związanego umową z 
Urzędem Miasta i Policję - wyja-
śnia Roman Świrski, komendant 
Straży Miejskiej w Rumi.
Policyjny technik wykonał zdję-
cia i zabezpieczył leki. 
- Czy mamy do czynienie z wy-
kroczeniem (jeśli farmaceutyki 
są niegroźne), czy też z przestęp-
stwem (jeśli znajdują się tu leki 
psychotropowe lub odurzające) 
- zdecydują fachowcy - wyjaśnia 
komendant.
Jednak trzeba stwierdzić, że każ-

de lekarstwa wyrzucone lub zgu-
bione w miejscu publicznym sta-
nowią spore zagrożenie. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest to dla 
dzieci, które nie potrafi ą ocenić 
skali niebezpieczeństwa. - Za to 
my - dorośli, powinniśmy zwra-
cać uwagę na to, co leży na na-
szej drodze i w razie potrzeby 
zawiadamiać stosowne służby - 
ocenia Roman Świrski. 
- Dobrze, że tym razem strażnicy 
nie dopuścili do dostania się le-
karstw w niepowołane ręce - mó-
wią mieszkańcy Rumi.    (ALBI)

Jego praca  (w języku angielskim) 
pt. „Distributed system for gathe-
ring and analysing XML data”  
(Rozproszony system zbierania 
i analizowania danych XML) 
wykonana pod kierunkiem prof. 
Henryka Krawczyka została   no-
minowana do dorocznej nagrody  
im. Profesora Romualda Szczę-
snego ustanowionej przez miasto 

Gdynia  „za najlepszą prace dy-
plomową wykonaną w Politech-
nice Gdańskiej w zakresie nowo-
czesnych technologii” i przez Ka-
pitułę tej nagrody wyróżniona.
Obecnie Łukasz jest studentem I 
roku studium doktoranckiego na 
Wydziale ETI Politechniki Gdań-
skiej. 

(per)

Nie warto nawet myśleć, co by było gdyby. W piątek rano 
11 stycznia strażnicy miejscy z Rumi znaleźli wprost na 

gruncie, w okolicy sklepu NETTO, rozrzucone w sporych 
ilościach farmaceutyki . 

Rumia. Leki leżały przy NETTO

Zagrożenie było 
dość duże

SUKCES  
WEJHEROWIANINA

Absolwent wejherowskiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana III Sobieskiego Łukasz Budnik  (matura 

2002),  z wynikiem celującym obronił pracę dyplomową 
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 

Katedra Architektury Systemów Komputerowych 
Politechniki Gdańskiej.

Takim urzędem dla Rumi jest 
Urząd Skarbowy w Wejherowie. 
W ten sposób przyczynią się 
do wzrostu dochodów swojego 
miasta, ponieważ 39,34 % ich 
podatku PIT wraca do Rumi. 

Aby móc to zrobić wystarczy 
mieszkać w Rumi nawet 1 dzień 
w 2007 roku. Podstawą prawną 
jest art. 45 ust. 1b ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fi zycznych.                      (ALBI)

Robiłam zakupy w jednym ze 
sklepów, kiedy nagle usłyszałam 
alarm przeciwpożarowy, choć nie 
było widać ani czuć żadnego po-
żaru – opowiada nasza Czytel-
niczka, która była świadkiem ca-
łego zdarzenia.
Ludzie zaczęli w pośpiechu 
opuszczać sklep słysząc automa-
tyczne nagranie informujące o 
pożarze – dodaje.
O wyjaśnienie całego zajścia po-
prosiliśmy Dorotę Patejko, rzecz-
nika prasowego Auchan.
Potwierdzam tą informację. W 

niedzielę około godziny 12 w 
południe omyłkowo włączył 
się alarm przeciwopożarowy, 
który automatycznie urucha-
mia apel do klientów z prośbą 
o opuszczenie centrum. Mamy 
nowa instalacje, która czasami ,
niestety, włącza się bez żadnej 
przyczyny – wyjaśnia Patejko.
Klienci są jednak zaniepokoje-
ni takimi zdarzeniami, które ma-
ją miejsce nie raz. Za pomyłkę 
przepraszamy wszystkich klien-
tów i zapewniamy , ze obiekt jest 
całkowicie bezpieczny, a wadę 
systemu wyeliminujemy – za-
pewnia Patejko.

Rumia. Alarm w Porcie Handlowym Rumia 

Alram przeciwpożarowy
Zadziałał omyłkowo

Chwile grozy przeżyli klienci Portu Handlowego 
Rumia w niedzielne południe. Nagle, nie wiadomo 

dlaczego włączył się alarm przeciwpożarowy.

TOMASZ ALBECKI

Rumia. Wspomóż miasto

Oddaj swój 1 procent
Burmistrz Miasta Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak, zwraca 

się z prośbą do wszystkich rumian, aby płacili podatek 
dochodowy od osób fi zycznych w urzędzie skarbowym 

właściwym dla miejsca zamieszkania, 
a nie zameldowania. 

Rosną ceny – klienci niezadowoleni
Muszę ze smutkiem napisać w sprawie telewizji kablowej Chopin. Mi-
nął rok i co ... znowu mamy podwyżkę. Tym razem o 2 złote miesięcz-
nie,ale wsumie rocznie daje to prawie 24 złote od jednego abonenta. W 
ciągu pięciu lat telewizja kablowa Chopin podrożała o prawie 50 pro-
cent. Mniemam, że przecież jest bardzo dużo osób, które korzystają z 
usług wejherowskiej telewizji i zysk z faktu ciągłych podwyżek wynosi 
już miliony złotych rocznie. Do tego dodajmy również opłatę radiofo-
niczną- przecież to jest 50 zł. Miesięcznie. 
Dlaczego mamy płacić podwójnie za programy telewizyjne? Mam py-
tanie, czy to jest taka moda na podwyżki, a może to wynik tego, że kasa 
telewizji kablowej jest bez dna i potrzebują ogromnej ilości pieniędzy, 
bo te, co dostają już im nie wystarczają. 
Kiedy telewizja kablowa zrobi roczną przerwę i nie podwyższy opłat. 
Szkoda, że musiałem o tym napisać, ale przecież to jest prawda. A i jesz-
cze jedno – skoro Telewizja Kablowa Chopin jest spółką jawną, dziwi 
mnie, że tak niejawnie piszą o podwyżkach bo informują o tym małym 
druczkiem w rachunku.

Edek z Wejherowa

Dołącz do nas!
Zostań naszym korespondentem, 

poczuj smak dziennikarskiego fachu, 
zdobądź doświadczenie 

i wypłyń na szerokie wody.

Szukamy stażystów 
z terenu Rumi, lub Redy
redakcja@expresspowiatu.pl
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Firma Finansowa
(Praca w terenie)

tel. 696 943 679

PRACA

Odpady zbiera oznakowany sa-
mochód, wyposażony w specjal-
ne pojemniki. W najbliższy week-
end samochód będzie przebywał 
w Rumi-Janowie. Postoje odby-
wać się będą w Janowie, w okre-
ślonych miejscach. Spis miejsc i 
godzin znajduje się w stycznio-
wym Biuletynie Informacyjnym 
Urzędu Miasta Rumi „Rumskie 
Nowiny”.
Mieszkańcy mogą także oddać 
odpady niebezpieczne w stacjo-
narnym Punkcie Zbiórki Odpa-
dów Niebezpiecznych, jaki znaj-
duje się przy ul. Ślusarskiej 2 w 
siedzibie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych.             (ALBI)

Rumia. Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych

Pozbądź się 
za darmo 
kłopotu

Jak co roku Komunalny 
Związek Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” 
organizuje objazdową 

zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych, 
jak np.: baterie, 

akumulatory, resztki 
farb i odczynników, 

świetlówki, termometry 
i lampy rtęciowe, 

przeterminowane leki itp.

Chociaż grupa składa się z trzech 
panów: Igora, Roberta, Rafała, 
największą popularność zapew-
nia jej niejaka Mariolka, natural-
na blondynka z wykształceniem 
niepełnym podstawowym. Poza 
tym kabaret znany jest ze skeczy 
niekonwencjonalnych, tak pod 
względem treści, jak i formy. Bi-
let wstępu kosztuje 15 zł. 

(ALBI)

Wejherowo. Krejzolka 
Mariolka w WCK-u

Kabaret 
z Zielonej Góry 

przyjedzie 
do Wejherowa

W piątek 25 stycznia 2008 r. 
o godz. 19.00 w WCK-u 

wystąpi kabaret 
„Paranienormalni” 

z Zielonej Góry. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

Wydział Ochrony
Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43
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Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

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

Bieżący serwis informacyjno - promocyjny Projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

Realizację Projektu zaplanowano 
w okresie od marca 2007 do lutego 
2010. Wartość wykonawcza Projek-
tu to ponad 6 milionów zł. na które 
składają się środki własne Budże-
tu Powiatu Wejherowskiego oraz 
dofi nansowanie w równowartości 
1.065,297 euro. Darczyńcami dofi -
nansowania są Islandia, Liechten-
stein i Norwegia – państwa nie bę-
dące  członkami Unii Europejskiej 
deklarujące  pomoc i wsparcie dla 
nowych członków Wspólnoty Eu-
ropejskiej.  Powiat Wejherowski 
jest jednym z nielicznych samo-
rządów, które pozyskały dotację na 
dofi nansowanie na realizacji Pro-
jektu w ramach priorytetu opieki 
zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. 
Jest też jedynym w skali kraju, któ-
ry podjął kompleksową budowę no-
woczesnych obiektów sportowych 
przy wszystkich prowadzonych 
szkołach. Wyrasta obecnie w kra-
jobrazie naszego Powiatu 38 nowo-
czesnych obiektów sportowo-rekre-
acyjnych, w tym:  9 wielofunkcyj-
nych boisk sportowych (z możliwo-
ścią wykorzystania 9 boisk do ko-
szykówki, 8 boisk do siatkówki, 5 
boisk do piłki ręcznej, 3 kortów te-
nisowych), oraz samodzielne 2 kor-
ty tenisowe, 2 boiska do piłki ręcz-
nej i siatkowej, jedno boisko uni-
wersalne, jedno boisko trawiaste, 5 
bieżni, 7 skoczni w dal, 1 padok i 
10 placów rekreacyjnych.
Koniec roku kalendarzowego, to 
ustalony dla mechanizmu zarzą-
dzania Projektem moment kontro-
li poprawności jego realizacji. W 
ramach ustalonego przez Operato-
ra systemu monitoringu Biuro Pro-
jektu sporządzono w tym okresie 
czwarte już sprawozdanie kwar-
talne oraz pierwsze sprawozda-
nie roczne z realizacji Projektu. W 
tym dwujęzycznym raporcie spra-
wozdano Instytucji Pośredniczącej 
(Biuro ds. Zagranicznych Progra-
mów Pomocy w Ochronie Zdro-
wia), Krajowemu Punktowi Kon-
taktowemu (Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego jako Instytucja Za-

rządzająca) oraz za pośrednictwem 
tych Instytucji bezpośrednio w Biu-
rze Mechanizmów Finansowych w 
Brukseli o stanie realizacji wskaź-
ników i zadań projektowych. Wska-
zano na zaangażowanie 44 % rze-
czowo-fi nansowej realizacji Pro-
jektu w tym: 30%  zrealizowanych 
zadań promocyjnych; 96%  zreali-
zowanych szkoleń; 69% wykona-
nych zadań inwestycyjnych połą-
czone z oddaniem do użytkowania 
dwóch ogólnodostępnych stref re-
kreacji dziecięcej – „Sobieskiego” 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1 w Wejhero-
wie i „Sabata” przy Zespole Szkół 
Specjalnych Nr 3 w Rumi; 30 % za-
kupionego sprzętu sportowego oraz 
2 % zrealizowanych zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych. 
Jednocześnie, w ostatnich dniach 
grudnia 2007 roku zamknięta zo-
stała procedura związana ze złoże-
niem pierwszego wniosku o płat-
ność. Raportem tym Starosta Wej-
herowski jako Benefi cjent i Wnio-
skodawca Projektu objął kwalifi ko-
wane wydatki poniesione podczas 
realizacji Projektu od jego podjęcia 
w marcu 2007 roku do 30 września 
2007 roku. W wyniku pozytywnej 
weryfi kacji, oceny i kwalifi kacji 
Samorząd Powiatu Wejherowskie-
go otrzymał w postaci refundacji 
dofi nansowanie w zaplanowanej i 
wnioskowanej wysokości  498.302 
euro (1.512.956 zł).
Przyjęte przez Operatora Progra-
mu sprawozdania kwartalne, spra-
wozdanie roczne z realizacji Pro-
jektu oraz kwalifi kacja pierwszego 
wniosku o płatność stały się zasad-
niczymi argumentami dla pozytyw-
nej oceny dotychczasowej realizacji 
Projektu, w tym organizacji wdra-
żania i zarządzania, pracy Biura 
Projektu i Zespołu Zarządzającego 
Projektem. Wnioski wyciągnięte z 
bieżącego monitoringu oraz ewalu-
acji stały się podstawą dla płynnego 
podjęcia zadań Projektowych w ko-
lejnym 2008 roku.   

(SP)

Podsumowanie pierwszego roku 
realizacji Projektu

Promocja Zdrowia, Opieki i Wychowania Poprzez 
Rozbudowę Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej 

Szkół – to Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego 
realizowany poprzez dofi nansowanie ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

Oprócz muzyki i śpiewu kolędo-
wego, który połączył obie gmi-
ny, jak zaznaczył proboszcz z 
Żarnowca ks. dziekan Krzysz-
tof Stachowski – kolejnym ele-
mentem łączącym obie gminy 
i oba powiaty było i jest jezioro 
Żarnowieckie. Stąd też wspól-
ne spotkanie właśnie w Żarnow-
cu. Licznie zgromadzeni słucha-
cze mieli okazję wysłuchać ko-
lęd wykonywanych przez zespo-
ły regionalne w języku polskim i 
kaszubskim, pieśni bożonarodze-
niowych w wykonaniu a cappel-

la, a nawet starych kolęd sprzed 
kilku wieków. 
Koncert odbył się po raz drugi, 
ale jak zapewnił wszystkich zgro-
madzonych ksiądz proboszcz – 
będzie to impreza cykliczna. W 
wydarzeniu udział wzięli samo-
rządowcy wspomnianych powia-
tów – tj. starosta wejherowski Jó-
zef Reszke, wójt gminy Gniewi-
no Zbigniew Walczak oraz wójt 
gminy Krokowa Henryk Do-
ering. 

Jacek Gafka

KONCERT KOLĘD
W dzień święta Objawienia Pańskiego, w żarnowieckiej 

świątyni, na wspólnym koncercie spotkali się muzycy oraz 
śpiewacy z gminy Gniewino (powiat wejherowski) oraz 

gminy Krokowa (powiat pucki). 

II Pomorski Festiwal 
Pieśni Wielkopostnej 

1 marca w Kielnie spotkają się zespoły śpiewające pieśni 
wielkopostne. Zapraszamy do wzięcia udziału!

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

1.Uczestnikami festiwalu mogą być amatorskie zespoły chóralne 
oraz schole działające przy parafi ach, ośrodkach duszpasterskich, 
ośrodkach kultury, szkołach itd. na terenie województwa pomor-
skiego.
2.Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru na adres Głównego Organi-
zatora.Termin nadsyłania zgłoszeń do biura Organizatora upływa  31 
stycznia 2008 r. 
3.Festiwal jest jednodniowym przeglądem. W związku z powyż-
szym została ograniczona liczba wykonawców do 20 zespołów. O 
zakwalifi kowaniu  danego zespołu do udziału  w festiwalu decydo-
wać będą Organizatorzy.
4. O wpisaniu zespołu na listę uczestników festiwalu poinformuje-
my zainteresowanych telefonicznie do 11 lutego 2008 r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:                                                                                                              
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

84-217 Szemud,   ul.  Szkolna 4a 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Parafi a pw. św. Wojciecha w Kielnie

Oddział Gdański  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
Starostwo Powiatu Wejherowskiego

Szczegółowych informacji udziela:
Bogusław Napieralski - dyrektor GCKSiR w Szemudzie, 
tel. 0-58  676-12-95, tel. kom. 0-693-855-156, bn_ szemud@tlen.pl
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Wizja lokalna
- 13 listopada 2007 r. w schro-
nisku było 185 psów i 10 ko-
tów. – Mówi Wojciech Trybow-
ski, Powiatowy Lekarz Wetery-
narii. Część zwierząt swobodnie 
porusza się po tym terenie, sa-
mice nie są oddzielone od sam-
ców, w związku z czym schroni-
sko zamiast pracować w kwestii 
zmniejszenia się liczby bezpań-
skich psów na drogach, przypo-
mina raczej nieograniczoną ni-
czym “spartańską” hodowlę. Dru-
ga sprawa, że mało kto wie, gdzie 
to schronisko jest, dojazd tam jest 
w stopniu skrajnym skompliko-
wany, poza tym nie istnieje nawet 
strona internetowa, która zachę-
całaby mieszkańców do zaopie-
kowania się bezdomnymi zwie-
rzętami. Skoro wiec zwierzęta nie 
mają szans na znalezienie opieku-
nów i są skazane na pobyt w tym 
odciętym od świata miejscu, to 
pojawia się pytanie, dlaczego ich 
mimo wszystko ubywa? 
Chociażby w 2006 roku, jak po-
daje Fundacja dla Zwierząt AR-
GOS na swojej stronie interneto-
wej: www.boz.org.pl, schronisko 
było “domem” dla ok. 500 psów. 
Wolontariusze, którzy zgłosili 
sprawę do prokuratury, pomagali 
tym zwierzętom w 2007 roku.
- Nie mieliśmy po prostu sił, moja 
koleżanka, która odwiedziła mnie 
w schronisku, rozpłakała się jak 
to zobaczyła. Nagraliśmy wszyst-
ko na wideo, te zwłok, który tam 
wszędzie leżały. - Mówi Bartło-
miej Martyka, były wolontariusz 
w schronisku.
Film pokazuje sceny makabrycz-
ne, nie chce się wierzyć, że takie 
rzeczy można zobaczyć w XX 
wieku, w środku Europy. Martwe 
zwierzęta w studni, razem z inny-
mi odpadkami, gruzami, szczątki 
pod murem i w zwykłych wor-
kach rzuconych na podwórku. 
Psy albo biegają swobodnie, albo 
trzymane są w króliczych klat-
kach, albo na łańcuchach przy bu-
dach. W każdym razie zawsze w 
swoich własnych odchodach. 
To wystarczające powody, dla 
których to miejsce trafi ło na czar-
ną listę schronisk Fundacji AR-
GOS.

Schronisko nie do ruszenia
- Schronisko działa od dwóch lat. 
Byliśmy tam sześciokrotnie, in-
terweniowała, gmina, policja i to-

warzystwa opieki nad zwierzęta-
mi. Dlaczego nie można zamknąć 
schroniska? Ponieważ nakazanie 
takiej czynności leży w kwestii 
sądu. Powiatowy Lekarz Wetery-
narii nie może wydać polecenia 
o jego zamknięciu. Nie uzyskało 
ono zgody na prowadzenie, poza 
tym to w ogóle nie jest schroni-
sko. Złożyliśmy trzy wnioski do 
prokuratury, w których zgłosi-
liśmy zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa, ponieważ 
w tym „schronisku” znęcano się 
nad zwierzętami. – Mówi Woj-
ciech Trybowski, Powiatowy Le-
karz Weterynarii. Tak sytuacja 
wyglądała podczas kontroli prze-
prowadzonej 13 listopada 2007 
roku. Podczas następnej wizyty 
w schronisku (12 grudnia), było 
lepiej, pojawiło się trochę no-
wych bud, nie stwierdzono tak-
że znęcania się nad zwierzętami. 
Jednak, jak się okazuje, była to 
tylko “kropla w morzu” tragicz-
nego losu zwierząt, które trafi ły 
do tego miejsca. – Anna Kątna 
wykorzystuje lukę w prawie i z 
tej racji jest nie do usunięcia, bo 
ona nie prowadzi schroniska, na 
które jest potrzebna zgoda leka-
rza weterynarii, ale prowadzi ja-
kieś tam przytulisko. Nawet gdy-
by prokurator tam wpadł, to może 
zabrać tylko te psy, co do których 
są wątpliwości, czy się ktoś się 
nad nimi nie znęca, a co do reszty 
pani Kątna może powiedzieć, że 
ona je hoduje, bo lubi... – Mówi 
Sebastian Furtak, reporter TVP, 
zajmujący się tą sprawą. 

Wątek niemiecki
- Fundacja z Niemiec przyjeżdża 
raz - dwa razy w tygodniu i zabie-
ra po kilkanaście zwierząt. 
Anna Kątna załatwia paszporty, 
wszystkie formalności, sama też 
chipuje te pieski, które mają wy-
jechać za granicę. – Mówi Bartło-
miej Martyka. 
- Robiąc pierwszy materiał o tym 
schronisku trafi liśmy akurat na 
członków tej organizacji. Szefo-
wa schroniska, chcąc uwiarygod-
nić się w naszych oczach, zaczęła 
prowadzić przez tłumacza rozmo-
wę o formach pomocy, jaka płynie 
z Niemiec dla jej stowarzyszenia. 
Okazało się, że kolega dźwięko-
wiec, który był ze mną na miej-
scu, doskonale zna niemiecki, 
dlatego udało nam się porozma-
wiać z Niemcami niezależnie od 
Kątnej. – Mówi Sebastian Furtak. 
W rezultacie tej rozmowy wyszło 
na jaw, że członkowietej  fundacji 
mają zupełnie mylne przeświad-

Gmina Luzino. Schronisko w Dąbrówce 

Kto zarabia na zwierzętach?
Niestety przerosło także samą szefową, bo czy 

można inaczej wytłumaczyć to, że zwierzęta latem 
umierały z pragnienia, a później nie zostały w żaden 

sposób przygotowane na zimę. Całe schronisko znaj-
duje się na odkrytym terenie i praktycznie nie mieści 

się w żadnych standardach...

czenie o schronisku, któremu po-
magają. - Płacili Kątnej 30 EURO 
za jednego psa, a tych psów szło 
nawet 30 miesięcznie. Poza tym, z 
samego Wejherowa, na mocy za-
wartej z miastem umowy, schro-
nisko dostawało miesięcznie 2 
tys. zł. Dlaczego? 
Szefowa schroniska przyznaje 
się do umów z czterema gmina-
mi, Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt „Animals”, po-
daje, że tych gmin było więcej. 

Plany na przyszłość
“Wyłapywanie bezdomnych zwie-                                                                              
rząt oraz rozstrzyganie o dalszym 
postępowaniu z nimi może od-
bywać się wyłącznie na mocy 
uchwały właściwej rady gminy, 
podjętej po uzgodnieniu z pań-
stwowym lekarzem weteryna-
rii działającym na podstawie od-
rębnych przepisów oraz po za-
sięgnięciu opinii upoważnione-
go przedstawiciela Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
lub innej organizacji społecznej o 
podobnym statutowym celu dzia-

łania.” – To fragment ustawy o 
ochronie zwierząt, który dość ja-
sno wskazuje, kto powinien być 
zainteresowany dostosowaniem 
do odpowiednich norm schroni-
ska w Dąbrówce, albo stworze-
niem nowego w innym miejscu. 
- To ewidentna wina samorzą-
dowców. – Mówi Wojciech Muża 
z Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce. - Absolutnie 
władze miasta powinny rozpo-
cząć budowę nowego schroniska.
My, jako stowarzyszenie, zade-
klarowaliśmy pomoc, że jesteśmy 
w stanie prowadzić takie schroni-
sko, tylko, że tam jest nierozwią-
zana sytuacja prawna, dotycząca 
nieruchomości. Czekamy na ko-
lejne spotkanie z wiceprezyden-
tem miasta Wejherowa – Wojcie-
chem Kozłowskim, które miało 
się odbyć pod koniec minionego 
roku, bądź na początku 2008. Je-
steśmy gotowi podpisać umowę 
na prowadzenie takiego schroni-
ska. – Mówi Ewa Gebert, prezes 
Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt „Animals”. 
Jak dowiedzieliśmy się w urzę-

dzie miasta nowa umowa na „po-
zbywanie się” bezpańskich zwie-
rząt została zawarta ze schroni-
skiem w Małoszycach w powie-
cie Lęborskim.

Co z Anną Kątną?
Wieści Ratusza (numer 48, 2003 
r.) podawały informację o po-
wstaniu nowego schroniska dla 
zwierząt. Zamierzano uruchomić 
przy tym schronisku także hotel 
dla zwierząt, gdzie będzie można 
umieszczać swoje zwierzęta na 
czas np. wakacji, czy wyjazdów 
służbowych...
To schronisko powstało w Biesz-
kowicach, ale sytuacja w nim była 
tylko trochę lepsza niż dziś w Dą-
brówce. Tam także za wszystkim 
stała jedna osoba i tzw. Europej-
skie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, które ma bardzo 
mylącą nazwę. 
Pod koniec 2007 roku sprawa zo-
stała skierowana przez prokuratu-
rę do sądu grodzkiego w Wejhe-
rowie. Nie wyznaczono jeszcze 
terminu pierwszej rozprawy...

ŁUKASZ BIESZKE

W schronisku psy są trzymane, w prowizorycznie zamkniętych (cegłami) króliczych klatkach, które stoją na otwartej przestrzeni.
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Na przewodniczącego poprzez 
głosowanie wybrano Andrze-
ja Ceynowę, który został wska-
zany przez Muzeum Narodowe 
w Gdańsku. Oprócz niego w jej 
skład wchodzi poseł Jerzy Bud-
nik, Wojciecha Bonisławskie-
go, Tomasz Fopke, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, woje-
woda Mieczysław Struk, staro-
sta Józef Reszke oraz Edmund 

Wittbrodt.
Zaraz po inauguracji zwrócono 
uwagę na potrzebę aktualizacji 
regulaminu. Na spotkaniu omó-
wiono m.in. plany działalności 
na 2008 rok, w zakresie której 
jest gromadzenie, opracowanie, 
konserwacja i upowszechnia-
nie zbiorów, działalność eduka-
cyjna oraz remonty i renowacja 
Muzeum.                           (PK)

Dofi nansowanie jest efektem 
udziału miasta Wejherowa w 
konkursie ogłoszonym przez Po-
morską Regionalną Organizację 
Turystycznej, w którym wystę-
powało pod patronatem Stowa-
rzyszenia Turystycznego Północ-
nych Kaszub „Norda” jako czło-
nek tego stowarzyszenia.  Po-
wyższa publikacja ukazała się w 
oprawie grafi cznej Województwa 
Pomorskiego i jest pierwszym 
wydawnictwem o Wejherowie 
sygnowanym przez PROT.  
Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego 
zajmujący się promocją miasta 
informuje, że wydawnictwo uka-
zało się pod koniec roku z myślą 
o nowym sezonie turystycznym. 
- Znajdziemy w tym wydaw-
nictwie m.in. historię Kalwarii 
Wejherowskiej i opis uroczysto-
ści odbywajacych się na kalwa-
rii wraz z bogatą dokumentacją 
zdjęciową. Chodzi o to, żeby po-
kazać, iż nasza kalwaria tętni ży-
ciem i przyciąga do naszego mia-
sta wielu turystów i pielgrzymów 

- mówi Jacek Thiel podkreślając, 
że przygotowując tą publikację 
czekano do momentu, w którym 
będzie wyremontowanych i od-
nowionych jak najwięcej kapli-
czek.  
Jak dodaje są tam również infor-
macje pomocne do zwiedzania 
dla turystów np. opisy do każ-
dej kapliczki w trzech językach, 
co ważne jest przy promocji kal-
warii za granicą, a także mapka 
kalwarii wejherowskiej z zazna-
czonymi parkingami dla tury-
stów. Przedstawione są również 
inne zabytki Wejherowa, zdjęcia 
przebiegu renowacji kapliczek 
oraz informacje użytkowe, gdzie 
można miło spędzic czas w Wej-
herowie. 
Część nakładu została udostęp-
niona Pomorskiej Regoionalnej 
Organizacji Turystycznej, któ-
ra będzie promować Wejhero-
wo i Kalwarię Wejherowską na 
różnych imprezach targowych w 
kraju i za granicą.  
- W 2008 roku powinniśmy prze-

Powołano 
Radę Muzeum

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w poniedziałek 14 stycznia odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady Muzeum. Jest to organ, który nadzoruje 
całą działalność tej placówki.
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Starosta Józef Reszke ogłosił przewodniczącym rady Andrzeja Ceynowę. 

Wejherowo. Nowe wydawnictwo o Kalwarii Wejherowskiej

Promocja perły sakralnej pomorza
Ukazała się informator „Kalwaria Wejherowska – perła 

sakralna Pomorza”. Najnowsze  wydawnictwo o Kalwarii 
Wejherowskiej wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Publikacja ta otrzymała dofi nansowanie 

Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
w wysokości 2 500 zł.

znaczyć jak najwięcej środków 
na promocję naszej Perły Tury-
stycznej, która po renowacji bę-
dzie również Perłą Sakralną Po-
morza. Po to wykonano remont 
tego zabytkowego kompleksu, 
aby go bardziej udostepnić tu-
rystom, pielgrzymom i miesz-
kańcom całego Pomorza. Dlate-
go powinniśmy wykorzystać ten 
moment, aby jak najlepiej rozsła-
wić Kalwarię Wejherowską. 
Tekst publikacji opracował Jacek 
Thiel. Zdjęcia wykonali: Henryk 
Połchowski, Leszek Spigarski i 
Jacek Thiel.  Opracowanie gra-
fi czne, skład i wydanie: Agencja 
Reklamowa „Mana”.  

 (ALBI)
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Zamień wszystkie swoje drogie kredyty na jeden tani Kredyt na Miarę w Polbanku.

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

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

REKLAMA

REKLAMA
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W niedzielę już od 12-tej godzi-
ny przez hol wejherowskiego 
domu kultury przewijały się set-
ki osób. Całe rodziny przycho-
dziły, by wspólnie bawić się i po-
dzielić groszem z potrzebujący-
mi dziećmi.
To najlepszy sposób, by spę-
dzić niedzielę wspólnie z rodzi-
ną. - twierdzi pan Jacek, który 
nie przegapił żadnego fi nału od 
5-ciu lat.
Uważam, że to wspaniała pol-
ska tradycja. Bardzo mnie cieszy, 
że ludzie z takim entuzjazmem 
ją kultywują. - dzieli się z nami 
swoimi wrażeniami pani Iwona, 
która do „Wuceku” przyszła ze 
swoimi małymi dziećmi.
Głównym elementem popołu-
dnia były oczywiście licytacje, 
których przedmiotem były ko-

Jeden z najciekawszych dni w roku dla Wejherowskiego Centrum Kultury to z całą pew-
nością fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już XVI raz z rzędu odbyło się to 
charytatywne szaleństwo. Świetna zabawa, ciepła atmosfera, spektakularne pokazy 

i występy młodych artystów – to wszystko towarzyszyło w Wejherowie zbieraniu pienię-
dzy na dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

Wejherowo. XVI fi nał WOŚP

Miłość, Przyjaźń i Muzyka
szulki, smycze, opaski itp. unika-
towe gadżety z logiem Orkiestry. 
Prowadzący umiejętnie podkrę-
cał atmosferę, by poprzez zaba-
wę goście otwierali portfele dla 
naszych ukochanych dzieci.

Mieliśmy okazję podziwiać słod-
kie występy grupy tanecznej „Bą-
belki”, które na samym wstępie 
zdobyły serca publiczności po-
kazem nowoczesnego układu do 
muzyki rap. Następnie grupa ra-

townictwa medycznogo PCK za-
prezentowała praktyczną lekcję 
udzielania pierwszej pomocy. Po 
kolejnej licytacji swym głosem 
w występie wokalnym uwodziła 
nas Katarzyna Zielińska z gimna-
zjum w Bolszewie.
Największy show na scenie 
przedstawił Klub Sportowy „Fi-
ght Zone”. Na rozgrzewkę - po-
kaz ciosów po czym przed naszy-
mi oczyma odbyła się prawdzi-
wa, niezwykle dynamiczna wal-
ka kickboxingu! Podczas dwóch 
rund po dwie minuty zawodni-
cy zdążyli wywołać swymi cia-
łami wichurę, a w wirze ciosów 
dojrzeć mogliśmy takie cuda jak 
obracającego się w powietrzu do 
góry nogami zawodnika!
Największe zainteresowanie 
wzbudzali członkowie forma-
cji GPW (Gdynia, Puck, Wejhe-
rowo), którzy przebrani byli w 
stroje amerykańskich żołnierzy. 
Na podwórku rozstawili namiot 
ze strzelnicą, gdzie można było 
sprawdzić swoje umiejętności 
strzelając z broni ASG. Na sali 
WCK opowiadali o swoim hob-

by i zapraszali zainteresowanych 
przygodą na swoją stronę forma-
cjagpw.fora.pl.
Na scenie podziwiać mogliśmy 
również Szkołę Podstawową 
Wierzchucino z grą na keybo-
ardzie, grupę taneczną Baccara, 
występy gitarowe, oraz Orkie-
strę Miejsko-Parafi alną „Ferma-
ta”. Na koniec nastąpiło „Epicen-
troom”, czyli beat box, rap i hip 
hop w wykonaniu Pawła Cibor-
skiego.
Od 16-tej przez kolejne 4 godziny 
przy ostrej muzyce na sali WCK 
bawili się fani rocka. Występy 
cieszyły się nie mniejszym za-
interesowaniem trochę innej pu-
bliczności. Kilkaset osób w dzi-
ki tańcu ulicznym wyzwalało pod 
sceną swoje zwierzęce instynkty. 
Choć zabawa była bardzo rady-
kalna, młodzież bawiła się w du-
chu haseł WOŚP - Miłości, Przy-
jaźni i Muzyki. Wbrew pozorom, 
pomimo braku ochrony, młodzi 
ludzie bawili się bezpiecznie i... 
na swój sposób kulturalnie!
O 20-tej wszyscy uczestnicy za-
bawy rockowej oraz zgroma-
dzeni pod domem kultury ludzie 
wysłali symboliczne „światełko 
do nieba”. Były sztuczne ognie 
i świeczki w rękach i fajerwerki 
na niebie. Finał się zakończył i w 
całej Polsce rozpoczęło się licze-
nie zebranych funduszy.

 PAWEŁ KOPAŃSKI
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Jako pierwszy wystąpił znany i 
lubiany wejherowski zespół Pan-
toma. Ostre kawałki szybko prze-
łamały pierwsze lody wśród pu-
bliczności i pod sceną rozpętała 
się zabawa na całego. To nieste-
ty ich ostatni koncert w naszym 
mieście przez najbliższe pół 
roku. Zespół wybiera się na tour-
nee, aby zabawiać publiczność z 
całej Polski i zagranicy.
Następnie pokaz swoich umie-
jętności dał zespół Neustadt, jak 
sama nazwa wskazuje - także 
z naszego miasta. Wielu fanów 
było nieco rozczarowanych me-
tamorfozą kapeli. W niepamięć 
odszedł radykalny wizerunek 
tego zespołu z dawnych koncer-
tów. Faceci w fartuchach lekar-
skich, którzy zapraszali na swo-
je występy na kontrowersyjnych 
nekrologach teraz grają nieco 
lżejszą muzykę. Wszystkim jed-
nak podoba się nowy nabytek 
Neustadtu – skrzypce, na których 
gra urodziwa dziewczyna.
Imprezę kończył zespół ZOO z 
Bydgoszczy. Niestety zdążyli grać 
jedynie pół godziny, bowiem, jak 
nakazała tradycja, punktualnie o 
20-tej pod „wucekiem” uczest-

nicy koncertu i zgromadzeni lu-
dzie wspólnie przekazali „świa-
tełko do nieba”. Pomimo niedo-
sytu, jaki pozostał po tak krótkiej 
grze tej kapeli, publiczność zdą-
żyła się wyszaleć, w czym oczy-
wiście pomogły świetne kawałki 
ZOO.
Po koncercie ktoś zadał mi pyta-
nie „Dlaczego ci ludzie okładali 
się pod sceną pięściami?”. Na to 
pytanie nie da się odpowiedzieć 
słowami. Prawda jest taka, że aby 
to zrozumieć, trzeba wdać się w 
wir tego szalonego tańca ulicz-
nego.
- Adrenalina, która ogarnia ludzi 
podczas pogo pozwala wyzwolić 
w sobie naturalne instynkty. Jest 
to niepowtarzalny trans, który in-
tegruje ciało z muzyką - mówi 
Paweł – bo w tańcu ulicznym nie 
ma zasad i można dać upust drze-
miącej w człowieku energii. - do-
kańcza uczestnik tej szalonej za-
bawy.
Wszystkie zespoły wystąpiły cha-
rytatywnie. Wejherowskie Cen-
trum Kultury organizuje corocz-
nie imprezy w podobnym stylu 
na „rokowisku”. Open Air Rock 
Festival odbywa się we wrze-
śniu pod gołym niebem w amfi -
teatrze.

Wejherowo. Koncerty Orkiestry

Pełna kultura... 
czyli pogo w WCK!
Miłość, Przyjaźń i Muzyka – takie hasła przyświecały 

koncertom rockowym, które od godziny 16-tej 
przyciągały niezliczoną ilość alternatywnej młodzieży 

do wejherowskiego domu kultury. Fani rocka 
pokazali jak wygląda prawdziwa zabawa!

PAWEŁ KOPAŃSKI

Fani Neustadtu byli zdziwieni zmianą wizerunku zespołu.

Jednak nowy nabytek Nweustadtu spodobał się wszystkim.

Każdy lubi być noszonym na rękach, a pływać można nie tylko w wodzie.

Publiczność bawiła się na całego. 
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Ponad 20 tysięcy złotych zebrał sztab Wejherowskiego Centrum Kultury dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas XVI fi nału! Na licytacjach, 
które odbywały się od 12 do 16-tej godziny na sali domu kultury zebrano 
około 400 zł. Na ten kolejny sukces od samego rana pracowały rzesze wolon-
tariuszy zbierając pieniądze w całym mieście. Oprócz radości, jakie rozsie-
wały atrakcje związane z fi nałem przez całą niedzielę, szczęście zrodziło się 
w sercach dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Nadzieja, którą daje im 
sprzęt, w który fundacja zaopatrza szpitale, jest bezcenna. Na wielu twarzach 
pozostały jeszcze uśmiechy po tej magicznej niedzieli... (PK)

Pomogliście dzieciakom!
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Sprzedam suknię ślubną 
( Na szczupłą i niską osobę)
tel. 500 716 964, 058 778 16 19

OGŁOSZENIA DROBNE:

Profesjonalne wykonywanie stron WWW. 
Indywidualne podejście i konsultacja.
tel. 517 400 711

Wynajmę mieszkanie
Rumia - centrum, 38 m2, 2 pokoje, trzy piętrowy budynek, 
ocieplony i monitorowany, winda, księga wieczysta.
tel. 0504 619 090

Rada Gabinetowa to nic innego 
jak Rada Ministrów obradująca 
pod przewodnictwem Prezyden-
ta Rzeczpospolitej. Prawo do jej 
zwołania „w sprawach szczegól-
nej wagi” daje Prezydentowi art. 
141 ust.1. Konstytucji RP. Kon-
stytucjonaliści zgodnie podkre-
ślają, że zwołanie Rady Gabine-
towej jest formą bezpośredniego 
oddziaływania przez prezydenta 
na funkcjonowanie rządu. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że Radzie Ga-
binetowej nie przysługują kom-
petencje Rady Ministrów, czyli 
nie może ona podjąć żadnych roz-
strzygnięć formalnych, a jedynie 
przedyskutować „sprawy szcze-
gólnej wagi”, dla których została 
zwołana.
Liderzy ugrupowań tworzących 
koalicję rządową nie kryli zdzi-
wienia inicjatywą pana prezyden-
ta. Wypomniano mu przy tej oka-
zji, że wtedy, gdy o interwencję u 
brata – premiera i u ówczesnego 
ministra zdrowia Z. Religi błaga-
ły go protestujące przed URM, 
zdesperowane i zmęczone pielę-

gniarki i położne, milczał jak za-
klęty, bo uznał ich protest za po-
lityczny. Podkreślano także, że 
zwołanie Rady Gabinetowej ma 
tylko wtedy sens, gdy rząd jakiś 
ważny społecznie problem zupeł-
nie lekceważy, a prezydent ma 
pomysł jak go skutecznie rozwią-
zać, a tak przecież w tym wypad-
ku nie jest. Niezależnie od takich 
czy innych intencji pana prezy-
denta (ja nie mam żadnych złu-
dzeń, że tu chodzi o politykę!), 
jego deklarację osobistego zaan-
gażowania się w rozwiązanie kry-
zysu w służbie zdrowia oraz w 
jej zreformowanie oceniam bar-
dzo pozytywnie. Służba zdrowia 
wymaga, jak już pisałem, bardzo 
głębokich i odważnych reform 
systemowych. Nie powinny one 
być przedmiotem doraźnej gry 
politycznej. Tu musi dojść do za-
warcia „porozumienia ponad po-
działami”. „Biały okrągły stół” 
z udziałem przedstawicieli rzą-
du, parlamentu oraz wszystkich 
grup zawodowych i organizacji 
pracowniczych, które w tym ob-

szarze funkcjonują mógłby przy-
gotować dobry grunt pod zawar-
cie takiego porozumienia. W tej 
sprawie jestem konsekwentny. 
Mówiłem o tym na antenie Radia 
Gdańsk, gdy u władzy była SLD 
(m..in. 21 lutego 2005 r. i 21 mar-
ca 2005 r. – do sprawdzenia na 
mojej stronie internetowej), mó-
wiłem także podczas burzliwego 
spotkania protestujących lekarzy 
z wejherowskiego szpitala z par-
lamentarzystami pomorskimi 4 
czerwca 2007 r., gdy rządził PiS 
z LPR i Samoobrona, ale wtedy u 
parlamentarzystów z rządzących 
ugrupowań zrozumienia nie zna-
lazłem. Dopiero teraz okazało się, 
że to całkiem dobry pomysł. Jeże-
li więc Prezydent Lech Kaczyń-
ski skłonny jest „Białemu okrą-
głemu stołowi” i „porozumieniu 
ponad podziałami” patronować, 
to chwała mu za to. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 

Użytkowanie wieczyste nierucho-
mości to specyfi czne prawo, bardzo 
zbliżone do prawa własności. Jedną 
z podstawowych cech użytkowania 
wieczystego jest obowiązek wno-
szenia co roku opłaty za korzystanie 
z użytkowania wieczystego. Opłata 
roczna w przypadku nieruchomości 
przeznaczonych na cele mieszka-
niowe wynosi 1% wartości gruntu.
Wartość nieruchomości (gruntu) 
ulega wzrostowi. Opłata roczna nie 
wzrasta automatycznie wraz z wzro-
stem wartości gruntów. Gmina lub 
Skarb Państwa w celu zwiększenia 
opłaty rocznej musi przeprowadzić 
aktualizację. Do aktualizacji nie-
zbędna jest wycena gruntu sporzą-
dzona przez rzeczoznawcę majątko-
wego, na podstawie takiej wyceny 
można ustalić nową wysokość opła-
ty. Aktualizacji można dokonać raz 
w roku kalendarzowym. Jednak w 
praktyce robi się to dużo rzadziej, 
bo wzrost opłaty w jednym roku 
może nie pokryć kosztów wyceny.
Jeżeli od wielu lat nie było aktu-
alizacji opłat rocznych, to obecnie 
wzrost wartości może być nawet 
kilkunastokrotny. Wzrost wartości 
nieruchomości w ciągu ostatnich 

RADA  GABINETOWA
W ubiegłotygodniowym felietonie pisałem o wciąż 
niezałatwionych roszczeniach płacowych lekarzy, 

pielęgniarek, położnych oraz innych grup zawodowych 
pracujących w szeroko rozumianej służbie zdrowia. 
Niezadowoleni z efektów dotychczasowych rozmów 

z rządem działacze OZZL zwrócili się o pomoc do 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent tym razem 
nie odmówił i w celu znalezienia rozwiązania m.in. tego 

problemu zwołał Radę Gabinetową. 

OPŁATY ZA 
UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE

W końcu 2007 roku bardzo 
wiele osób otrzymało pisma 
o aktualizacji opłat rocznych 
za użytkowanie wieczyste. 

Nowe opłaty są niejednokrot-
nie kilkakrotnie lub nawet 

kilkunastokrotnie wyższe od 
dotychczasowych.

5, 10 czy nawet 15 lat. był znacz-
nie wyższy od infl acji, zwłaszcza w 
miastach. Stąd adekwatnie wzrasta-
ją opłaty roczne.
Użytkownik wieczysty może kwe-
stionować aktualizację opłaty. W 
terminie 30 dni od otrzymania wy-
powiedzenia dotychczasowej opła-
ty może złożyć do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego wniosek 
o ustalenie, że aktualizacja opłaty 
jest nieuzasadniona albo jest uza-
sadniona w innej wysokości. Wnio-
sek składa się w 2 egzemplarzach, 
nie podlega on żadnej opłacie. Od 
orzeczenia SKO przysługuje sprze-
ciw do sądu cywilnego, ale łączy się 
on z koniecznością wniesienia opła-
ty sądowej.
Podstawą do kwestionowania ak-
tualizacji opłaty rocznej może być 
wadliwość wyceny lub naruszenie 
trybu postępowania przy aktuali-
zacji. Jeżeli nieruchomość została 
prawidłowo wyceniona a procedury 
zachowane, to nie ma szans na pod-
ważenie aktualizacji. Duży wzrost 
opłaty nie będzie argumentem na 
zakwestionowanie aktualizacji, je-
żeli wynika z wartości gruntu.

Radosław Skwarło
Radca Prawny 
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REKLAMA

PRZYGOTOWANIE
do

MATURY
tel. 0 503 781 949

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

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

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

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

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

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

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

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66
NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt:

expresspowiatu@wp.pl
tel. 058 736 16 92

Jeśli lubisz nowe wyzwa-
nia i kontakty z cieka-
wymi ludźmi, nie 
czekaj, dołącz 
do nas!

Wymagana krea
tywność

i za
pał d

o pracy.

Resz
tę z

osta
w nam.

Szukamy stażysty
z terenu Rumi lub Redy

Kwiaciarnia 

Azalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

tel. 504-86-34-87
 otwarta od 11.01.2008 r. 

-zapraszamy-
Zamówienie wiązanek na telefon, 

dowóz - gratis. 

17 stycznia teatr Ekspe-
ryment wystawi na scenie 
WCK spektakl Erica Ema-
nuela Schmita pt. „Małe 
zbrodnie małżeńskie”. 
Wstęp na przedstawienie, 
które rozpoczyna się 
o godz. 20.00, jest wolny.

Natomiast 18 stycznia na scenie 
WCK artyści Opery Bałtyckiej 
pokażą operetkę Emmericha Kal-
mana „Księżniczka Czardasza”. 
Jedna z najpopularniejszych ope-
retek świata, mówiąca o nieła-
twej miłości arystokraty Edwina 
i aktoreczki rewiowej Sylwii zo-
stanie wystawiona dwukrotnie – 
o godz. 17.00 i o 19.30. Bilety w 
cenie 15 zł są do nabycia w sekre-
tariacie WCK.                 (ALBI)

Informacja o rozboju wpłynę-
ła do Straży Miejskiej około go-
dziny 23.15. Po wysłuchaniu po-
szkodowanej strażnicy wspólnie 
z nią zaczęli penetrować mia-
sto. Sprawcy szukał też dyżur-
ny za pomocą monitoringu. To 
on zauważył idącego ulicą Wa-
łową mężczyznę odpowiadające-
go podanemu rysopisowi. Wska-
zanie okazało się trafne - patrol, 
który udał się na Wałową zatrzy-

mał mężczyznę, bo rozpoznała 
go poszkodowana – wyjaśnia Ze-
non Hinca, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Wejherowie.
Sprawcą okazał się 21 letni Szy-
mon P. z Wejherowa, znany wej-
herowskiej Straży Miejskiej z 
podobnych wybryków. - Przy za-
trzymanym znaleziono saszetkę 
należąca do poszkodowanej, w 
której znajdowały się pieniądze, 
zestaw do manicure oraz kalenda-

rzyk. Jak się później okazało, to-
rebkę wyrzucił na jednej z pose-
sji przy ulicy Sobieskiego, gdzie 
ją odnaleziono. Obok torebki le-
żał też telefon i inne rzeczy oso-
biste poszkodowanej – mówi Ze-
non Hinca, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Wejherowie. 
Sprawca trafi ł do policyjnej izby 
zatrzymań. Za dokonanie rozboju 
grozi mu kara pozbawienia wol-
ności od lat 2 do 12.        (ALBI)

Wejherowo. Sprawca rozboju zatrzymany

Zatrzymali sprawcę rozboju
Do zdarzenia doszło przy bloku nr 9 na ulicy Rejtana.  - Na powracającą 
z pracy wejherowiankę napadł nieznany mężczyzna, uderzył od tyłu w 

głowę, przewrócił na ziemię i zabrał ofi erze torebkę, w której znajdowały 
się pieniądze w kwocie 1000 złotych , przedmioty osobiste 

oraz telefon komórkowy. 

Wejherowo. Scena amatorska

Małżeńskie 
zbrodnie i operetka

- Gdy wolontariusz odmówił, 
sprawcy zabrali mu siłą puszkę z 
datkami i zagrozili pobiciem, je-
śli zgłosi ten fakt policji. Wolon-
tariusz jednak gróźb się nie prze-
straszył i zawiadomienie złożył. 
Policja dodatkowo powiadomiła 
Straż Miejską i pięćdziesiąt minut 
po zdarzeniu strażnicy ujęli jed-
nego z podejrzanych. Później po-
licja zatrzymała drugiego – opo-
wiadają strażnicy. Obaj amatorzy 
cudzych pieniędzy trafi li do poli-
cyjnej izby zatrzymań.     

(ALBI)

WOŚP. Rozbój

Chcieli na wino
13 stycznia około godziny 
10.55 na ulicy 3-Maja - w 
obrębie kościoła Leona, do 
wolontariusza WOŚP podeszło 
dwóch mężczyzn i zażądali 
pieniędzy na wino – informuje 
Straż Miejska w Wejherowie. 

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

Mateusz jest wcześniakiem, dodatkowo 
urodził się z chorobą genetyczną SCID 
(Ciężkim Złożonym Niedoborem Odpor-
ności), jedyną szansą na uratowanie jego 
życia był przeszczep szpiku. Mateusz 
jest jeszcze w szpitalu. Po powrocie do 
domu, będzie musiał zażywać nierefun-
dowane leki oraz rozpocząć intensyw-
ną rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc
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Nasza Liga jest dla wszystkich,o-
becnie mamy kilka zespołów z 
Luzina,Łęczyc,Gdyni,Szemu-
da,Kębłowa. Wpisowe wynosi 
350zl .Pieniądze można wpłacać 
w biurze hali przy ul. Mickiewi-
cza 22 bądź na poczcie. Należy 
jednak wcześniej zaopatrzyć 
się w druczek wpłaty,który jest 
dostępny w biurze bądź u mnie 
– opowiada Michał Warzecha. - 
Planowana data rozpoczęcia ligi 
to 26 stycznia. Godziny rozgry-
wania meczy od 18:00-22:00 w 
soboty – dodaje.
Przedział wieku nie jest okre-
ślony – więc w zawodach mogą 
brać udział wszyscy. W każdym 
zespole może być do 12 zawod-
ników(podstawowa piątka + 7 
rezerwowych). Ilość zmian jest 
nieograniczona w trakcie rozgry-

wania meczy. 
Patronat nad inicjatywą obję-
ło Radio Kaszebe, Panorama 
Powiatu Wejherowskiego oraz 
Sportowekaszuby.pl oraz Express 
Powiatu Wejherowskiego.
23 stycznia w hali planujemy 
spotkanie kapitanów drużyn bio-
rących udział w naszej impre-
zie oraz przyniesienie dowodu 
wpłaty(w przypadku wpłacania 
pieniędzy na poczcie).Przed 
rozpoczęciem rozgrywek musi-
my mieć pełną kwotę od danej
drużyny. W zależności od ilości 
drużyn zgłoszonych powstaną 
grupy – mówi Michał Warzecha.
Niedługo ruszy strona interneto-
wa Hali wraz z odnośnikiem do 
Ligi Halowej. Zapisy tylko do20 
stycznia. Właśnie do 20 należy 
wpłacić pełną kwotę pieniędzy. 
Później jest to niemożliwe.

Luzino. Już niedługo rusza Liga Piłki Halowej

Będzie się działo
Nowa hala w Luzinie jest obiektem coraz częściej 

wykorzystywanym i służącym mieszkańcom. Już 26 
stycznia rusza Liga Piłki Halowej, w której mogą wziąć 
udział nie tylko drużyny z Luzina i okolic, ale także z 

innych miast naszego powiatu. 

TOMASZ ALBECKI

Do rywalizacji stanęło pięć dru-
żyn ze szkół podstawowych z 
Gminy Luzino. Z pojedynku 
zwycięsko wyszła drużyna Kę-
błowa.
Po zakończeniu turnieju każdy 
zespół otrzymał pamiątkowe 

puchary, dyplomy  oraz drobny 
sprzęt sportowy ufundowany 
i wręczony  przez  Jarosława  
Wejera, wójta Gminy Luzino. 
Organizator imprezy - Piotr 
Klecha zapewnił uczestników, 
że jest to początek cyklu  turnie-

jów dla szkół podstawowych. 
Następne zawody już w lu-
tym, kiedy do rywalizacji staną 
uczniowie klas IV i młodsi rów-
nież w turnieju piłki nożnej. 

(ALBI)

Luzino. Turniej o puchar wójta

Kębłowo na pudle
W  Luzinie Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się turniej piłki nożnej dla Szkół Podsta-

wowych  o Puchar Wójta Gminy Luzino.

Zwycięska drużyna z wójtem Jarosławem Wejerem.

- W Turnieju udział wzięło 24 
młodych piłkarzy, grających w 
4 drużynach. Zagrano systemem 
każdy z każdym, a o miejscach w 
Turnieju zadecydowała ilość uzy-
skanych punktów i strzelonych 
goli - wyjaśnia Konrad Wargin, 
menadżer sportu MOKSiR.      
Bezkonkurencyjni okazali się pił-
karze Magic Team, na co dzień 
trenujacy w klubie UKS Jedyn-
ka Reda. Drugie miejsce po fan-
tastycznej walce zajęła drużyna 
Chelsea Reda, która lepszym bi-
lansem strzelonych i straconych 
bramek wyprzedziła o 2 lata 
starszych kolegów z Błyskawic. 
Wielkie brawa należą się także 
zdobywcom 4 miejsca- drużynie 

Młodzi Waleczni- młodych, po-
nieważ mieli po 8 i 9 lat, a wa-
lecznych, bo grali z uśmiechem 
na twarzy, do końca, nie zrażając 
się traconymi golami.       
Dla wszystkich uczestników 
MOKSiR ufundował pamiątko-
we oryginalne dyplomy, nato-
miast dla 3 najlepszych drużyn 
piłki oraz puchary, które wręcza-
li Burmistrz Redy Janusz Molak, 
oraz Dyrektor MOKSiR Jerzy 
Conradi.      
- Zapraszamy na nastepne Turnie-
je i zajęcia organizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
rekreacji w Redzie! Szczegółowy 
terminarz, relacje, zdjęcia i fi lmy 
z zawodów na www.moksir.reda.
pl - zachęca Konrad Wargin, me-
nadżer sporu MOKSiR.

Reda. Turniej Piłki Nożnej Halowej -rocznik 1995 i młodsi 

Ferie dla 
aktywnych

14 stycznia Turniejem Piłki Noznej Halowej dla rocznika 
1995 i młodsi, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji 

rozpoczął program Ferii na Sportowo.   

Składy drużyn:

1 miejsce: Magic Team: Nicol De Nitto, Piotr MOrgiel, Michał Nalepa, 
Mateusz Strzelecki, Krystian Lieder
2 miejsce: Chelsea Reda: Krzysztof Ruchniewicz, Dawid Hebel, Oskar 
Staniszewski, tomek Truszkowski, Oskar cyta, Bartek Kreft, Mateusz 
Hebel
3 miejsce: Błyskawice: Damian domarus, Wojtek Swakowski, Denis 
Jackiewicz, Przemysław Pielowski, Radosław Stencel
4 miejsce: Dawid Kontny, Mateusz Jaroszewski, Michał Baranowski, 
Kamil Klapkowski, Mateusz Piersiak

TOMASZ ALBECKI

Otwarcia zawodów inaugurują-
cych w naszym powiecie sporto-
wą rywalizację w 2008 roku do-
konali Michał Jeliński - Kierow-
nik wydziału Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych w Wejhero-
wie oraz  Andrzej Byczkowski 
- Dyrektor Powiatowego Zespo-
łu Placówek Oświatowo - Wy-
chowawczych w Wejherowie.
Najlepsi zawodnicy nagrodze-
ni zostali ufundowanymi przez 
Krzysztofa Hidebranda - prezy-
denta Wejherowa nagrodami rze-
czowymi w postaci sprzętu spor-
towego (plecaki, torby sporto-
we, śpiwory, piłki) oraz pamiąt-
kowymi medalami i dyplomami. 
 Zawody zorganizowali nauczy-
ciele ZS nr 1: Anna Sarnowska, 
Elżbieta Majerowska, Arkadiusz 
Szlas, Wojciech Karbowski i Ja-
rosław Krause.

Wejherowo. Lekkoatletyka 

VII HALOWE 
MISTRZOSTWA
Ponad 200 zawodników i 
zawodniczek wystartowało 
w rozregranych 09 stycz-
nia w hali ZS nr 1 w Wejhe-
rowie w Mistrzostwach Po-
wiatu w Halowej Lekkoatle-
tyce Szkół Podstawowych .
Uczestnicy reprezentują-
cy 8 miast i gmin nasze-
go powiatu rywalizowali w 
konkurencjach biegowych 
(30 m. dz. i chł, 600 m. dz., 
1000 m. chł). oraz technicz-
nych (skok wzwyż i pchnię-
cie piłką lekarską - 2 kg 
dz., 3 kg -chł).
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05:15     Wszystko jest muzyką 
05:55     Był taki dzień - 18 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Kłamczucha; fi lm obycz.
10:15     Sąsiedzi - Na wariackich...
10:40     Faceci do wzięcia - serial
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Wielkie sprzątanie
12:40     Plebania - odc. 998
13:05     Klan - odc. 1387
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Kandydat - odc. 2; magazyn
14:30     Kobieta zaradna; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1392
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1003
19:00     Wieczorynka – Smerfy
19:30     Wiadomości
19:55     Sport
20:05     Pogoda
20:20     Determinator - odc. 3/13
21:20     Kochaj albo rzuć 
 - komedia
23:30     Drakula II: Odrodzenie;  
 fabularny
00:55     Szpital „Królestwo”; odc.15
01:35     Mocne uderzenie;  
 komedia
02:55     Był taki dzień - 18 stycznia
03:00     Podróże z zagadkami
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05:45      Statek miłości - odc. 241/249
07:20       TELEZAKUPY
07:35       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 15/52 
07:50       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 16/52 
08:10       M jak miłość - odc. 96
09:00       Pytanie na śniadanie 
09:45       Kącik poradnikowy
11:10       Święta wojna - Kosmiczny lęk  
 (240); serial komediowy 
11:40       Kolor mleka, fi lm obyczajowy  
 kraj prod.Szwecja (2004);  
 reż.:Torun Lian; wyk.:Tobias  
 Bokle, Julia Krohn
13:10       KabareTOP - czyli Kabaretowa  
 Lista Przebojów
13:35       Dolina Kreatywna - co słychać?
13:45       Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat 
14:15       Duże dzieci - (75); talk-show
15:00       Flipper - odc. 42/44 Przesyłka serial 
15:50       Dla niesłyszących - Barwy  
 szczęścia - odc. 51;
16:55       Zmiennicy - odc. 7/15
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:55       Sport Telegram
19:10       Wideoteka dorosłego człowieka 
20:10       Pojedynek nie na żarty 
 widowisko rozrywkowe
21:05       Lasko - pociąg śmierci fi lm  
 fabularny kraj prod.Niemcy
22:55       Panorama
23:10       Szukając siebie dramat kraj prod. 
 Australia (2004); reż.:Alkinos  
 Tsilimidos; wyk.:Rachael Blake
01:00       EUROexpress
01:10       Battlestar Galactica - odc. 6/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

06.00     Instynkt tropiciela 
06.25      Gram.Tv 
06.50      Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.55      TV Market
08.25      mała Czarna
09.25      Zbuntowani (odc. 60) serial 
10.25      Big Brother 4.1
12.25      Happy Hour – informacyjny program 
13.25      Wygraj fortunę
14.25      Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc.61) serial
17.25      mała Czarna – talk show
18.25      Benny Hill serial komediowy
19.00      Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00      Antykiller  – Antyterroryści  
 (odc.3), serial, Rosja, 2003,  
 reż.: Jegor Michałkow-  
 Konczałowski; scen.: Jurij  
 Pierow; wyst.: Gosza Kucenko,  
 Siergiej Szakurow, Iwan  
 Bortnik, Ivan Bortnik, Lubow  
 Tołkalina; Kontynuacja  
 słynnego “Antykillera”, 
 opartego na bestsellerowej  
 powieści Daniła Koreckiego,  
 opowiadającej o samotnej  
 walce majora Koreniewa z 
 wszechobecną i bezkarną  
 przestępczością. “Antykiller” 
 – zarówno w wersji literackiej 
 jak i fi lmowej - zrobił w 
 Rosji olbrzymią karierę,  
 osiągając status dzieła   
 kultowego. 
21.05      24 godziny (odc.5), serial
23.05      Dom miłości, fi lm USA, 2000
01.10      Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.45      Muzyczne listy 

05:00      Music Spot, odc.238
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.450
06:15      Adam i Ewa, odc.34
06:45      Adam i Ewa, odc.35
07:30       TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.58
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.171
11:30      Samo życie, odc.1021
12:00      Dzień kangura, odc.2
13:00      Tylko miłość, odc.19
14:00      Pierwsza miłość, odc.627
14:45      Mamuśki, odc.13
15:15      Świat według Bundych, odc.242
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1009
16:30      Graczykowie, odc.50
17:00      Rodzina zastępcza, odc.172
18:00      Pierwsza miłość, odc.628
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1022
20:00      Ace Ventura : Psi detektyww.  
 Jim Carrey, Courtney Cox, 
 Sean Young, Tone Loc, Dan 
 Marino, Noble Willington.  
 Zwariowana komedia, jeden z  
 pierwszych hitów kasowych 
 Jima Carreya w roli detektywa  
 Ace’a Ventury. Jego zadaniem  
 będzie odnalezienie delfi na..
21:55      Studio Lotto
22:00      Grzechotniki”Venomous”; USA,  
 2002; r. Fred Olen Ray; 
00:00      Bezbożny, horror. 
02:00      Nagroda gwarantowana

05:00        Uwaga! 
05:20        Telesklep
06:20        Hej-nał show,
08:00        Na Wspólnej (907/0)
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        Superniania 
12:00        Fabryka Gry 
13:00        W-11 Wydział Śledczy 
13:40        Telesklep
14:25        Bez śladu - serial sensacyjny (9/23)
15:20        Marina - telenowela (94/169),  
 Meksyk, 2006
16:15        Rozmowy w toku - 
17:25        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25        Detektywi 
19:00        Fakty 
19:30        Sport 
19:40        Pogoda 
19:50        Uwaga! 
20:00        Matrix Reaktywacja - fi lm S-F,  
 USA, 2003, reżyseria Andy  
 Wachowski , Lana Wachowski  
 scenariusz Andy Wachowski ,  
 Lana Wachowski.
 Kontynuacja kultowego już  
 Matrixa. Matrix Reaktywacja  
 zaczyna się w momencie,  
 w którym kończyła się pierwsza  
 część. Maszyny dokonały  
 brzemiennego w skutkach  
 odkrycia: poznały lokalizację  
 Zion, ostatniego miasta ludzi,  
 ukrytego w pobliżu jądra  
 Ziemi.
22:50        Policja - fi lm sensacyjny, 
 Niemcy, 2002
01:10        Szymon Majewski Show 
03:05        Wrzuć na luz
04:05        Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Tydzień  z  TV
TV 4

19 stycznia
godz. 9.30

TVN
18 stycznia
godz. 20.00

TV 4
19 stycznia
godz. 20.00

Kontynuacja kultowego już 
Matrixa. Matrix Reaktywa-
cja zaczyna się w momencie, 
w  którym kończyła się pierw-
sza część. Maszyny dokonały 

brzemiennego w skutkach odkrycia: pozna-
ły lokalizację Zion, ostatniego miasta ludzi, 
ukrytego w pobliżu jądra Ziemi. Za 72 godzi-
ny tysiące Strażników - kałamarnicowatych 
maszyn znanych z pierwszej części - przebi-
ją się do miasta. Jedyną nadzieją ludzi jest 
odnalezienie tajemniczej postaci, znanej 
jako Twórca Kluczy, chronionej przez parę 
uzbrojonych w noże Bliźniaków, nienatural-
nie białych zabójców, potrafi ących znikać i 
pojawiać się jak duchy.
reżyseria Andy Wachowski, Lana Wachowski scenariusz: Andy Wa-
chowski, Lana Wachowski, zdjęcia: Bill Pope, muzyka: Ben Watkins, 
od lat: 12, czas trwania: 138 dyst.: Warner Bros.

Matrix Reaktywacja
Przejeżdżają ty-
siące kilome-
trów, odwiedza-
ją mnóstwo róż-
nych miejsc, by 

pokazać widzom kilkanaście róż-
nych obrazów Polski i Litwy. Nie 
zanudzają historią, opowieściami 
o królach i książętach – pokazują 
współczesną Polskę i Litwę, no-
woczesne rozwiązania komuni-
kacyjne, ludzi, którzy żyją pełnią 
życia i realizują niekonwencjo-
nalne projekty artystyczne. Go-
spodarzem programu jest Szy-
mon Cempura. Autorzy progra-
mu „Instynkt Tropiciela”, Piotr 

Owczarski i Robert Wiącek, zo-
stali wyróżnieni przez Polską Or-
ganizację Turystyczną, Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich
i Klub Turysty najważniejszą na-
grodą w środowisku dziennika-
rzy-podróżników - nagrodą im.
Mieczysława Orłowicza. Otrzy-
mali też - od Europejskiej Fede-
racji Prasy Turystycznej - tytuł
ambasadorów turystycznych Eu-
ropy za niekonwencjonalną pro-
mocję Polski w Europie.

Instynkt Tropiciela - Wilno , Polska,
2007 r.; reż. Robert Wiącek, scen.: Piotr
Owczarski

INSTYNKT 
TROPICIELA
Trzecia, najnowsza edycja „Instynktu Tropiciela” 

to szaleńcze wyprawy, ekscytujące przygody i dużo 
praktycznych informacji na temat podróżowania. 

W tym roku Tropiciele Czwórki przejeżdżają 
Polskę i - po raz pierwszy - Litwę wzdłuż i wszerz. 

Zapuszczają się nad morze, w doliny i na równiny, do 
dużych aglomeracji i małych miast.

MIŁOSNE  NIUANSE 
W BYE BYE LOVE

Trzej długoletni przyjaciele bez powodzenia usiłują 
pogodzić weekendowe sprawowanie opieki nad 

dziećmi z próbami uporządkowania życia 

Dave stara się 
pogodzić zain-
teresowania ko-
bietami z fak-
tem, że ma trój-

kę małych dzieci i przyjaciół-
kę. Z kolei Donny (Paul Reiser) 
nie może zapomnieć byłej żony 
i daremnie szuka porozumienia 
z nastoletnią córką. Natomiast 
Vic jest zgorzkniałym cynikiem. 

Chyba dlatego w ciągu roku za-
ledwie trzykrotnie umówił się na 
randkę. Na domiar złego ich ży-
cie jest tematem rozważań psy-
chologa, prowadzącego kącik po-
rad radiowych dla rozwodników. 

Bye Bye, Love fi lm fabularny, USA, 
1995; reż.: Sam Weisman; wyst.: Jane-
ane Garofalo, Lindsay Crouse, Matthew 
Modine, Paul Reiser, Randy Quaid, Rob 
Reiner

BOBRY
TV 4

20 stycznia
godz. 17.15

Film dokumen-
talny. Bohatera-
mi tego fi lmu są 
bobry, licząca 
kilku członków 

bobrza rodzina w ich naturalnym 
dzikim otoczeniu. Z zaintereso-
waniem obserwujemy, z jak wiel-

kim zaangażowaniem budują one 
zaporę na zbiorniku wodnym, aby 
obronić swój nowy dom przed 
wygłodniałymi niedźwiedziami 
i innymi intruzami. Taka bobrza 
tama na rzece jest jednym z naj-
większych i najdoskonalszych 
przedsięwzięć inżynieryjnych w 

świecie zwierząt. Dzięki wspa-
niałym zdjęciom podwodnym nie 
tylko możemy w pełni podziwiać  
sam proces powstawania zapory, 
ale także poznać intymne życie 
jednej z takich bobrzych rodzin. 
Widzimy, jak wspaniale, z gracją 
te zwierzątka pływają i dbają o 
dobro swojej małej społeczności. 
Zdjęcia do tego fi lmu były reali-
zowane w malowniczym zakątku 
stanu Ontario oraz kanadyjskich 
Rocky Mountains.
Bobry fi lm dok. USA, 1988; reż.: 
Stephen Low
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05:30       Statek miłości - odc. 243/249 
07:20       EUROexpress; magazyn
07:30       Przystanek praca
07:45       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
 Marcina Ranka - odc 17/52 
08:05       M jak miłość - odc. 97;
09:00       Pytanie na śniadanie 
11:20       SpełniONA w biznesie; magazyn
11:40       Dr Quinn - seria V, odc. 1/26 serial 
12:35       Złotopolscy - odc. 17
13:05       Wojna i pokój w ogrodzie - odc. 1 
13:35       Między nami seniorami
13:45       Znaki czasu ; magazyn
14:10       Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
15:05       Flipper - odc. 43/44 Pod ostrzałem 
15:55       Dla niesłyszących 
 - Na dobre i na złe - odc. 316
16:55       Czterej pancerni i pies - odc. 3/21 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:55       Sport Telegram
19:00       Pogoda
19:05       Koło fortuny 
19:40       Anna Dymna - spotkajmy się
20:10       M jak miłość - odc. 553
21:00       Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10       Brzydula Betty - odc. 18
22:00       Kryminalne zagadki Las Vegas
22:50       Warto rozmawiać
23:50       Panorama
00:05       Wieczór artystyczny 
 - Latawce fi lm dokumentalny
01:05       Wieczór artystyczny 
01:55       Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.35       Sztukateria
06.00       Wielkie Happy Hour
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 61) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
11.05       Big Brother Show
12.25       Galileo – program 
 popularno-naukowy
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
15.25       Big Brother Show
16.25       Zbuntowani (odc. 62) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       As nad asy, fi lm fabularny,  
 Francja/Niemcy, 1982; reż.:  
 Gerard Oury; wyst.: Jean Paul  
 Belmondo, Marie-France Pisier,  
 Rachid Ferrache, Frank  
 Hoffman, Günter Meisner; 
 Komedia sensacyjna. Belmondo  
 gra tutaj francuskiego trenera 
 boksu Jo Cavaliera, który 
 w 1936 roku wyjeżdża na  
 olimpiadę do Berlina. 
22.10       Happy Hour – informacyjny
23.10       Big Brother 4.1
01.40       Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00      Music Spot, odc.239
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.451
06:15      Adam i Ewa, odc.36
06:45      Adam i Ewa, odc.37
07:15      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.59
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.172
11:30      Samo życie, odc.1022
12:00      Dzień kangura, odc.3
13:00      Świat według Kiepskich, odc.37
13:30      Świat według Kiepskich, odc.38
14:00      Pierwsza miłość, odc.628
14:45      Mamuśki, odc.14
15:15      Świat według Bundych, odc.243
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1010
16:30      Graczykowie, odc.51
17:00      Rodzina zastępcza, odc.174
18:00      Pierwsza miłość, odc.629
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1023
20:00      Z archiwum X, odc.182
21:00      MEGA HIT - Helikopter w 
 ogniu r. Ridley Scott; w. Josh 
 Hartnett, Ewan McGregor,  
 Jason Isaacs, Tom Sizemore,  
 Eric Bana, Ewen Bremner.
21:55      Studio Lotto
00:10      Nieustraszeni, odc.28

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show
08:00       Pascal: po prostu gotuj 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Milionerzy 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial krymianlny
13:40       Telesklep
14:25       Bez śladu 
 - serial sensacyjny   
 (10/23), USA, 2004
15:20       Marina - telenowela (95/169),  
 Meksyk, 2006
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 -serial
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy 
20:55       Na Wspólnej (908/0)
21:30       Krok od domu - serial   
 kryminalny, USA, 2006
22:30       Teraz my! 
23:15       Superwizjer 
23:50       Rozmowy z mistrzem
00:20       Co za tydzień
00:45       Uwaga! 
01:05       Wrzuć na luz
02:05       Telesklep

05:20     Notacje – F. Michalska
05:25     Serce z węgla - odc. 7; dok.
05:55     Był taki dzień - 21 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Gumisie
09:00     Budzik - Zabawy z mamą
09:25     Rozgadana Farma
09:50     Teleferie - Dwa światy
10:20     Jaka to melodia?
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro; cykl rep.
12:40     Plebania - odc. 999
13:05     Klan - odc. 1388
14:00     Byli sobie odkrywcy
14:30     Szkoda gadać - odc. 18
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1393
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1004
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji -Kąpielisko 
 Ostrów; spektakl teatr.
22:05     Bracia i siostry - odc. 3
23:00     Mocne kino nocne 
 - Osadzony

05:50     Fitness club - odc. 7/26
06:15     Fitness club - odc. 8/26
06:40     Był taki dzień - 19 stycznia
06:45     Smaki polskie; magazyn
06:55     Dzień dobry w sobotę
07:35     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Dotknij życia - Most z...
08:40     Nowy Testament - odc. 19
09:10     Kuchcikowo 
09:30     Ziarno; magazyn
09:55     Baranek Shaun – Kąpiel
10:05     Scooby, gdzie jesteś?
10:30     Siódme niebo, seria VIII
11:15     Kandydat - odc. 3; magazyn
11:40     Zwierzęta świata; dok.
12:10     Podróżnik - Atitlan
12:30     Kuchnia z Okrasą
13:00     Wiadomości
13:10     Przebojowa noc
13:30     Puchar Świata w skokach 
 Harrachov -loty (studio)
13:45     Puchar Świata... (I seria)
14:50     Puchar Świata... (II seria)
15:50     Sąsiedzi - Szczęśliwej drogi
16:25     Śmiechu warte - odc. 611
17:00     Teleexpress
17:20     Złota sobota - odc. 7
18:10     Faceci do wzięcia - serial
18:40     Złota sobota - kulisy
19:00     Wieczorynka – Przygody...
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę 
 - Hrabia Monte 
22:30     Męska rzecz... - Mściciel
00:20     Kino nocnych marków - 
 Igraszki z losem; fab.
01:55     Czysta formalność – fab.

05:50     Fitness club
06:40     Był taki dzień - 20 stycznia
06:44     Żuczek
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie
08:25     Angielski z Jedynką...
08:35     Teleranek - magazyn
09:05     Zwycięski gol; fabularny
10:55     Pod prasą; program public.
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Przebojowa noc
13:35     Puchar Świata w skokach 
 Harrachov -  loty
13:45     Puchar Świata... (I seria)
14:50     Puchar Świata... (II seria)
15:55     BBC w Jedynce – Planeta...
17:00     Teleexpress
17:20     Jaka to melodia?
18:10     Szkoda gadać - odc. 18
18:40     Przebojowa noc
19:00     Wieczorynka - Gumisie
19:30     Wiadomości
20:15     Ranczo - odc. 14 - Sztuka i 
 władza - serial obycz.
21:15     Zakochana Jedynka
 Wyznania  nałogowej  
 karierowiczki;kom.
22:50     Uczta kinomana - Benny i 
 Joon; obyczajowy USA 
00:35     Kolekcja kinomana - Idiota 

06:05       Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:35       Dwójka Dzieciom - Gwiezdny Pirat 
07:00       Spróbujmy razem; magazyn
07:25       Poezja łączy ludzi - Mój ulubiony  
 wiersz: „Piosenka zauroczonego” 
07:35       M jak miłość - odc. 551
08:30       Pytanie na śniadanie
08:50       Pogoda
09:15       Kącik poradnikowy
10:30       Bezpieczne drogi
10:40       Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak;
10:45       Wygląd się nie liczy, 
 fi lm dokumentalny 
11:40       Na dobre i na złe - odc. 315 
12:30       Egzamin z życia - odc. 92
13:20       Bezpieczne drogi
13:25       Święta wojna - Jarnołtówek (241)
14:00       Familiada - odc. 1480 
14:30       Złotopolscy - odc. 919 
15:05       Duże dzieci - (84); talk-show
16:00       Taksówka wspomnień, komedia 
 kraj prod.USA (1998)
17:35       Na wyłączność; wywiad
17:50       Bezpieczne drogi
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:50       Sport Telegram
18:55       Pogoda
19:05       Europa da się lubić 
20:00       Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - Studio kabaret (2)
20:55       Weekendowe Kino Dwójki - Pozew  
 o miłość, komedia romantyczna  
 kraj prod.USA (2004)
22:40       Weekendowe Kino Dwójki -  
 Łowca jeleni dramat kraj prod. 
 USA (1978)
01:35       Gala Boksu Zawodowego
05:05       Zakończenie dnia

05:30       Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:35       Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 - odc. 10; serial obyczajowy 
06:25       Złotopolscy 
07:20       M jak miłość - odc. 552; serial TVP
08:10       Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak
08:20       Wyjechani - txt str.777; telenowela 
08:50       Z Dwójką bezpieczniej
09:05       Gala Boksu Zawodowego
10:00       Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat 
10:35       Miesiąc z National Geographic -  
 Gabon. Triumf natury fi lm dok.
11:30       Gwiazdy w południe - Ivanhoe, fi lm 
 fabularny kraj prod.USA (1982);  
 reż.:Douglas Camfi eld;   
 wyk.:James Mason, Anthony  
 Andrews, Sam Neill
14:00       Familiada - odc. 1481 
14:30       Złotopolscy - odc. 920 
15:00       Szansa na Sukces
16:00       Na dobre i na złe - odc. 316 
17:00       Barwy szczęścia - odc. 4 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:50       Sport Telegram
18:55       Pogoda
19:10       Podróże z żartem - Rosja ; program
20:05       Dracula: wampir bez zębów
 komedia, kraj prod.Francja
21:40       Raport specjalny - odc. 2/16 serial 
22:30       Ulice Kultury - (52); magazyn
22:50       Grzechy po polsku - (10); program 

05.50       Instynkt Tropiciela - Wilno
06.10        Kinomaniak
06.35       VIP 
07.00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.50       Powrót Arabeli serial familijny
09.30       Asterix Gal, fi lm animowany,  
 Francja, 1967
11.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
12.00       Kinomaniak
12.30       Dekoratornia 
13.00       Roswell (odc.19) 
 serial USA;
14.00       VIP
14.30       Zakochane gwiazdy(odc. 5)
 – serial dokumentalny, USA
15.00       Polska Liga Siatkówki: Wkręt-Met 
 Domex Częstochowa -   
 J.W.Construction Politechnika  
 Warszawska (mecz siatkówki na  
 żywo)
17.15       Bobry fi lm dok.
18.00       Pogromcy hitów – program   
 publicystyczno-satyryczny
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 23)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30       SEX FM (odc. 5) serial komediowy
21.05       Intruz fi lm fabularny, Kanada/ 
 Wielka Brytania, 1999
23.05       Big Brother 4.1 
00.10       Big Brother Show 

05.50      Instynkt Tropiciela - Łódź  
06.10       Kinomaniak  
06.35       VIP
07.00       Gram Tv
07.30       V-max
08:00       Kasa Na Bank – program
09.00       Dekoratornia
09.30       Instynkt Tropiciela - Wilno 
10.00       V-max 
10.30       Gram Tv
11.00       Big Brother 4.1
13.00       Klub babysitters, fi lm fabularny,  
 USA, 1995; reż.: Melanie  
 Mayron, Lynn Hamrick;  
 wyst.: Fisk Schuyler, Rachel  
 Leigh Cook, Oleynik Larisa,  
 Brooke Adams, Burstyn 
 Ellen, Zelda Harris;   
 Familijny. Siedem nastoletnich  
 koleżanek z niewielkiego 
 Stoneybrook postanawia  
 założyć letni obóz dla  
 maluchów... 
15.00       Polska Liga Siatkówki: Jastrzębski  
 Węgiel – PGE Skra Bełchatów  
 (mecz siatkówki na żywo)
17.00       Big Brother 4.1
19.00       Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
20.00       Bye Bye, Love fi lm fabularny, USA,  
 1995; reż.: Sam Weisman; wyst.:  
 Janeane Garofalo, Lindsay  
 Crouse, Matthew Modine
22.10       Czy to prawda? – Człowiek małpa  
 fi lm dok. USA, 2006 r.; prod.  
 Cara Biega, scen. Cara Biega
23.20       Big Brother 4.1
02.25       Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.00       Zakochane gwiazdy(odc. 5) serial 

06:00      Pierwsza miłość, odc.558                
07:15      Power Rangers, odc.296   
 - serial dla dzieci           
07:45      Hugo, odc.135                             
08:15      Dotyk anioła, odc.67
09:15      Ewa gotuje, odc.5
09:45      Eureko, ja to wiem, odc.40
10:45      Film familijny
12:45      Czarodziejki, odc.82
 - serial
13:45      Dom nie do poznania, odc.99
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.46
15:15      Daleko od noszy, odc.117
 - serial komediowy
15:45      Tylko miłość, odc.19
16:45      Formy nacisku cz. 1; 
 kryminał prawniczy. USA,  
 1996; r. Bruce Pittman; w. Alan 
 Rosenberg, Brian Dennehy,  
 Jean Smart, Patricia   
 Richardson 
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.12
20:00      Wystrzałowe dziewczyny, western,  
 r. Jonathan Kaplan; w.   
 Madeleine Stowe, Mary  
 Stuart Masterson, Andie  
 McDowell, Drew Barrymore,  
 James LeGros, James Russo 
21:55      Studio Lotto
22:20      Halo, Hans!, odc.8
 - serial komediowy
23:20      Formuła
01:10      Gruba ryba - bukmacher z kampusu
02:45      Nagroda gwarantowana
03:45      Nocne randki
04:45      TV MARKET

06:00      Pierwsza miłość, odc.559
06:40      Pierwsza miłość, odc.560
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.19
07:45      Tutenstein, odc.11
08:15      Power Rangers , odc.297
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
09:45      Słoneczny patrol, odc.207
10:45      Niebo czy ziemia; USA, 2001; r. 
 Nick Castle; w. Anton Yelchin,  
 Albert Finney, Bridget Fonda,  
 Campbell Scott, Hank Harris  
 Komedia. Milo to nienarodzone  
 dziecko, skracające sobie czas 
 ogrywaniem w karty innych,  
 czekających na przyjście na 
 świat duszyczek. 
12:45      Małolaty ninja w lunaparku, fi lm
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI, 
16:45      Świat według Kiepskich, odc.37
17:15      Świat według Kiepskich, odc.38
17:45      Rodzina zastępcza, odc.173
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.14
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:55      Studio Lotto
22:00      Otwórz oczy, Hiszpania/Francja/ 
 Włochy, 1997; r. Alejandro  
 Amenábar; w. Eduardo Noriega
00:35      Sposób użycia, odc.3
01:05      ROZMOWY NOCĄ - TALK SHOW
01:20      Magazyn sportowy

05:40       Uwaga!
06:00       Telesklep
08:00       Hela w opałach  
 - serial komedia
08:30       Dzień dobry TVN
10:55       Pascal: po prostu gotuj 
11:25       Na Wspólnej Omnibus (229/0)
13:10       You can dance - Po prostu tańcz! 
14:45       Siłacze 
15:50       Uwolnić orkę - fi lm przygodowy,  
 Francja, 1993
18:00       Milionerzy 
19:00       Fakty 
19:25       Sport 
19:35       Pogoda 
19:45       Uwaga! 
20:00       Niania - serial komedia (50/0)
20:35       Niania - serial komedia (51/0)
21:05       Pamiętnik - fi lm melodramat, USA, 
 2004,  To kronika pewnej  
 miłości, która rozkwitła po  
 zakończeniu II wojny światowej  
 gdzieś w Karolinie Północnej.  
 Noah Calhoun odczytuje ją 
 wieczorami w domu opieki starej  
 kobiecie cierpiącej na chorobę  
 Alzheimera. Dzięki sile uczucia 
 przeżywa na nowo cudowne  
 chwile swojej wielkiej miłości.  
 Przypomina sobie, kiedy w 1932  
 roku po raz pierwszy zobaczył  
 Allie Nelson - ich potajemne  
 spotkania, wspólne wakacje i  
 trudny okres rozstania, gdy  
 zniknęła z jego życia na   
 czternaście lat...
23:30       W zasięgu strzału  - fi lm sens.
01:25       Kryminalni 7 - serial kryminalny
02:25       Telesklep

05:40       Uwaga! 
06:00       Telesklep
08:00       Niania (Niania) 
 - serial komedia (50/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
10:55       Kawa na ławę 
11:45       Superniania 
12:40       Goonies - fi lm przygodowy, USA,  
 1985, Mikey wraz z bratem  
 i przyjaciółmi znajdują na  
 strychu ojca mapę z 1632  
 roku. Wyruszają na miejsce  
 zaznaczone na mapie, która  
 prowadzi do nieczynnej  
 restauracji ...
15:00       Taniec z gwiazdami 
16:30       Co za tydzień
16:55       Niania 
 - serial komedia (51/0)
17:30       Hela w opałach  - serial komedia
18:00       Milionerzy 
19:00       Fakty 
19:25       Sport 
19:35       Pogoda 
19:45       Uwaga! 
20:00       Odwróceni - serial sensacyjny
20:55       Odwróceni - serial sensacyjny
21:55       Kuba Wojewódzki 
22:55       Tajemnice Smallville - serial S-F
23:50       Monkey’s Mask, - fi lm   
 sensacyjny, Japonia, 2000
01:40       Telesklep
02:00       Uwaga! 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show
08:00       Na Wspólnej (910/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Szymon Majewski Show 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       W-11 Wydział Śledczy 
13:40       Telesklep
14:25       Bez śladu 
 - serial sensacyjny (13/23)
15:20       Marina 
 - telenowela (98/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25       Detektywi 
 - serial
19:00       Fakty
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55       Na Wspólnej (911/0)
21:30       Pracująca mama  - fi lm   
 obyczajowy, USA, 1994
23:25       Odwróceni 
 - serial sensacyjny (11/14)
00:20       Odwróceni 
 - serial sensacyjny (12/14)
01:20       Multikino 
01:45       Uwaga!
02:05       Wrzuć na luz
03:05       Telesklep

05:25       Statek miłości - odc. 249 ost.
07:05       TELEZAKUPY
07:25       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
 Marcina Ranka - odc 20/52 
07:45       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki  
 Marcina Ranka - odc 21/52 
08:05       M jak miłość - odc. 100; serial 
09:00       Pytanie na śniadanie 
11:05       Święta wojna - Nieszczęścia Ernesta
11:35       Dr Quinn - seria V, odc. 4/26 
 serial obyczajowy 
12:25       Koło fortuny - odc. 22; teleturniej
13:00       Klucz do Rebeki - Cz. 2/2 
 fi lm fabularny 
14:40       Gliniarz i prokurator - odc. 2/23 
 serial sensacyjny 
15:40       Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia - odc. 53
16:40       Zmiennicy - odc. 9/15 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:55       Sport Telegram
18:55       Pogoda
19:05       Jeden z dziesięciu 
19:40       Młodzi twórcy
20:05       Barwy szczęścia - odc. 55
21:05       Od miłości do szczęścia; felieton
21:10       Dr House - odc. 20/22, 
 serial obyczajowy 
22:00       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
23:00       Pitbull - odc. 16 serial policyjny 
23:55       Panorama
00:10       Czy świat oszalał? - Chavez - dok.
01:05       Ugór; fi lm obyczajowy

05:20     Notacje – F. Michalska
05:30     Poszukiwacze zagubionych..
05:55     Był taki dzień - 24 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
06:30     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Tom - Tom w Himalajach
09:00     Świnka Peppa - Upał
09:05     Kuchcikowo - gotowanie
09:20     Kocham muzykę
09:30     Scooby, gdzie jesteś?
09:50     Teleferie - Dwa światy
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - odc. 1002
13:05     Klan - odc. 1391
13:35     Jaka to melodia? - odc. 1562
14:00     To fantastyczne światło
14:30     My Wy Oni; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1396
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1563 
18:30     Plebania - odc. 1007
19:00     Wieczorynka – Przyjaciele...
19:30     Wiadomości
20:20     4400 seria III
21:55     Sprawa dla reportera
22:30     Program rozrywkowy
23:10     Spirala - odc. 4

05:20     Notacje – R. Matuszewski
05:30     Aniołki - odc. 2; fi lm dok.
05:55     Był taki dzień - 22 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści
09:00     Moliki książkowe...
09:10     Zagrajmy - odc. 6
09:30     Rozgadana Farma - odc. 5
09:55     Teleferie - Dwa światy
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:25     Klan - odc. 1389
13:15     Plebania - odc. 1000
13:40     Święto Epifanii w Kościele
14:30     Ktokolwiek widział...
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1394
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1005
19:00     Wieczorynka - O rety!...
19:30     Wiadomości
19:55     Sport
20:05     Pogoda
20:20     W krainie dreszczowców  
 Las w płomieniach
21:55     Misja specjalna; 
 mag.śledczy
22:30     Złapać mordercę cz. 2
00:05     Ekonomiczny kalejdoskop
00:35     Nienawiść; fi lm fabularny

05:15       Statek miłości - odc. 245/249  
07:05       TELEZAKUPY
07:20       Pastor, który został budowniczym
07:45       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 18/52 
09:00       Pytanie na śniadanie 
11:15       Sąsiedzi - odc. 10 
11:50       Dr Quinn - seria V, odc. 2/26 serial
12:40       Złotopolscy - odc. 18 
13:15       Tajemnice Morza Bałtyckiego 
14:15       Podróże z żartem - W głąb ziemi;  
 program rozrywkowy
15:10       Flipper - odc. 44/44, 
 Wspomnienia serial 
16:00       Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 553
16:55       Czterej pancerni i pies - odc. 4/21 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:55       Sport Telegram
19:00       Pogoda
19:05       Koło fortuny - odc. 22; teleturniej
19:40       Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej 
20:10       M jak miłość - odc. 554
21:00       Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10       Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05       Wieczór fi lmowy Kocham Kino  
 - Daleko od nieba dramat  
 kraj prod.Francja, USA (2002); 
 reż.:Todd Haynes;   
 wyk.:Julianne Moore, Dennis  
 Quaid, Dennis Haysbert,  
 Patricia Clarkson
23:55       Panorama
00:15       Jak długo karmić piersią ? 
 fi lm dokumentalny
01:10       Korespondent - odc. 11; 
 cykl dokumentalny

05:15     Notacje - Ks. Józef Wójcik
05:25     Mastersi; fi lm dokumentalny
05:55     taki dzień - 23 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Łatek - Inny Łatek 86; anim.
09:00     Domisie
09:30     Rozgadana Farma - odc. 6
09:55     Teleferie - Dwa światy
10:20     Szkoła złamanych serc 
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Wójt roku 2007 - sylwetki
12:40     Plebania - odc. 1001
13:10     Klan - odc. 1390
13:35     Jaka to melodia? - odc. 1561
14:00     Ośrodek Praktyk
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1395
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1006
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia - 
           Piętnastolatka w ciąży; 
22:00     Autografy; widowisko
22:35     Krwawy ring; dramat 

05:30       Statek miłości - odc. 247/249
07:00       TELEZAKUPY
07:20       Znaki czasu ; magazyn
07:45       Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
 Marcina Ranka - odc 19/52 
08:05       M jak miłość - odc. 99; serial 
09:00       Pytanie na śniadanie 
11:05       Sąsiedzi - odc. 11 Zdrada
11:35       Dr Quinn - seria V, odc. 3/26 
12:25       Koło fortuny - odc. 21; teleturniej
13:00       Robaki atakują - Jadowite robaki  
 atakują, serial dokumentalny 
14:00       Europa da się lubić - (95) 
14:55       Gliniarz i prokurator - odc. 1/23  
15:50       Dla niesłyszących - M jak miłość
16:45       Zmiennicy - odc. 8/15
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
18:55       Sport Telegram
18:55       Pogoda
19:05       Jeden z dziesięciu - odc. 5/LVI 
19:40       S. O. S. Dzieciom! - odc. 19
20:05       Barwy szczęścia - odc. 53
 serial obyczajowy 
21:05       Od miłości do szczęścia
21:10       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
22:30       Alibi na środę - Atak szarańczy  
 fi lm katastrofi czny kraj prod. 
 USA (2005); reż.:David   
 Jackson; wyk.:Lucy Lawless,  
 John Heard, Mike Farrell
00:05       Panorama
00:20       Rosja - brunatna fala, fi lm dok.
01:00       Chuligani - choroba stadionów fi lm 

05.35   Sztukateria
06.00   Kinomaniak
06.25    V Max
06.50       Muzyczne listy
07.55        TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 62) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Galileo – program 
 popularno-naukowy
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 63) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Czy to prawda? – Człowiek małpa  
 fi lm dok. USA, 2006 r.; prod.  
 Cara Biega, scen. Cara Biega,  
 Michael Dolan; narrator: 
 Will Lyman, Fama głosi, że 
 góry Sumatry zamieszkuje  
 niewielki, przypominający  
 małpę człowiek. Już od 
 wieków istnieją przekazy, że 
 „Mały Człowiek”, czyli „Orang 
 Pendek”, był widziany w tych 
 okolicach, są też relacje  
 podróżników i naukowców,  
 ale jak dotąd nikomu nie 
 udało się zdobyć dowodu jego  
 istnienia. 
21.10       Regina  (odc. 7), serial fabularny
22.10       Okręt odc. 3, serial sensacyjny
23.20       Big Brother 4.1
02.20       Wydarzenia, Sport, Pogoda

05.35       Sztukateria
06.00       Pogromcy hitów
06.25       Dekoratornia
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 63) serial 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Happy Hour 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 64) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 24)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30       SEX FM(odc. 6) serial komediowy 
21.05       Antykiller 2 – Antyterroryści  
 (odc.4), serial, Rosja, 2003,  
 reż.: Jegor Michałkow-  
 Konczałowski; scen.: Jurij  
 Pierow; wyst.: Gosza Kucenko,  
 Siergiej Szakurow, Iwan  
 Bortnik, Ivan Bortnik.
22.10       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
23.10       Big Brother 4.1
00.10       Big Brother Show
02.05       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.40       Muzyczne listy
03.30       Big Brother 4.1

05.35       Sztukateria
06.00       Pogromcy hitów
06.25       VIP
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 64) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
11.05       Big Brother Show
12.25       Galileo
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
15.05       Big Brother Show
16.25       Zbuntowani (odc. 65) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna 
 – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Świadek, fi lm fabularny, USA,  
 1985; reż.: Peter Weir; wyst.: 
 Harrison Ford, Kelly McGillis,  
 Josef Sommer, Danny Glover,  
 Viggo Mortensen, Alexander  
 Godunov, Brent Jennings, Jan 
 Rubes, Lukas Haas
22.20       Regina  (odc. 7), serial fabularny
23.20       Big Brother 4.1
02.10       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.45       Muzyczne listy
03.35       Big Brother 4.1
05.35       Zakończenie programu

05:00      Music Spot, odc.240
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.452
06:15      Adam i Ewa, odc.38
06:45      Adam i Ewa, odc.39
07:15      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.60
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.174
11:30      Samo życie, odc.1023
12:00      Dzień kangura, odc.4
13:00      Miodowe Lata, odc.12
13:30      Miodowe Lata, odc.14
14:00      Pierwsza miłość, odc.629
14:45      Mamuśki, odc.15
15:15      Świat według Bundych, odc.244
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1011
16:30      Graczykowie, 
17:00      Rodzina zastępcza, odc.175
18:00      Pierwsza miłość, odc.630
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1024
20:00      Piotr Bałtroczyk
21:00      Dopaść Cartera r. Stephen T. Kay;  
 w. Sylvester Stallone, Miranda  
 Richardson, Michael Caine, 
 Mickey Rourke, John   
 C. McGinley, Rachael Leigh  
 Cook, Alan Cumming, Rhona 
 Mitra. Thriller sensacyjny.  
21:55      Studio Lotto
23:20      Chirurdzy, odc.52
00:20      Millenium, odc.48 
01:20      Nagroda gwarantowana
02:20      Nocne randki

05:00      Music Spot, odc.241
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.453
06:15      Adam i Ewa, odc.40
06:45      Adam i Ewa, odc.41
07:30      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.61
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.11
10:30      Rodzina zastępcza, odc.175
11:30      Samo życie, odc.1024
12:00      Dzień kangura, odc.5
13:00      I kto tu rządzi?, odc.20
13:30      I kto tu rządzi?, odc.21
14:00      Pierwsza miłość, odc.630
14:45      Mamuśki, odc.16
15:15      Świat według Bundych, odc.245
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1012
16:30      Graczykowie, odc.53
17:00      Rodzina zastępcza, odc.176
18:00      Pierwsza miłość, odc.631
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1025
20:00      Świat według Kiepskich, odc.39
20:30      Świat według Kiepskich, odc.40
21:00      O czym marzą faceci, r. Harald  
 Zwart; w. Matt Dillon, Tyler  
 Liv, John Goodman, Michael  
 Douglas, Paul Reiser Komedia  
21:55      Studio Lotto
22:55      Poszukiwana r. Walter Becker 

05:00      Music Spot, odc.242
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.454
06:15      Adam i Ewa, odc.42
06:45      Adam i Ewa, odc.43
07:30      Wielka wygrana
07:30      TV Market
08:30      Łowcy skarbów, odc.62
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.176
11:30      Samo życie, odc.1025
12:00      Dzień kangura, odc.6
13:00      Halo, Hans!, odc.4
14:00      Pierwsza miłość, odc.631
14:45      Mamuśki, odc.17
15:15       Świat według Bundych, odc.246
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1013                            
16:30      Graczykowie, odc.54
17:00      Rodzina zastępcza, odc.177 W  
 związku z nadchodzącym  
 jubileuszem dywizji do dziadka  
 przyjeżdża ze Stanów znajomy  
 major wraz z wnukiem o imieniu  
 Sam. Problem w tym, że na 
 uroczystości nie mogą  
18:00      Pierwsza miłość, odc.632
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1026
20:00      Tylko miłość, odc.20
21:00      Fala zbrodni, odc.101
21:55      Studio Lotto

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show
08:00       Na Wspólnej  (908/0)
 - serial
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Milionerzy 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
13:40       Telesklep
 - program 
14:25       Bez śladu 
 - serial sensacyjny
15:20       Marina 
 - telenowela (96/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial 
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55       Na Wspólnej (909/0)
 - serial
21:30       Kryminalni  
 - serial kryminalny
22:30       Uwaga, faceci! 
 - serial obyczajowy (8/22)
23:25       Szymon Majewski Show 
00:25       You can dance 
 - Po prostu tańcz! 
01:55       Wrzuć na luz
02:55       Telesklep
03:15       Uwaga!

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show
08:00       Na Wspólnej (909/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Szymon Majewski Show 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
13:40       Telesklep
14:25       Bez śladu - serial sensacyjny  
 (12/23), USA, 2004
15:20       Marina 
 - telenowela (97/169)
16:10       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial 
20:55       Na Wspólnej (910/0)
 - serial
21:30       24 godziny - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy, 2002
23:35       Szymon Majewski Show 
00:35       Siłacze 
01:40       Uwaga! 
02:00       Wrzuć na luz
03:00       Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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 Reklama    Piątek, 7 grudnia 2007 r.
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CZEKAMY NA WASZE SYGNAŁY DYŻUR REPORTERA
  Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 17.00

  Jeśli zauważyłeś coś, co Cię zaintrygowało, albo chcesz się 
  z nami podzielić cenną dla siebie nowiną - zadzwoń do nas.

ZADZWOŃ DO NAS: (0 58) 736 16 92
Czekamy na Twoje wiadomości także pod adresem mailowym: expresspowiatu@wp.pl

www.expresspowiatu.pl       www.expresspowiatu.pl   

    Reklamy                         Piątek, 18 stycznia 2008 r.  
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