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BEZPŁATNY TYGODNIK

Województwo. OPEC Firmą Przyjazną Pracownikom

Jesteśmy konsekwentni...

Dnia 21 stycznia 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński 
wręczył najlepszym fi rmom w Polsce certyfi katy 

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jednym z 
laureatów ogólnopolskiej kampanii zostało Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
OPEC został wyróżniony przede wszystkim 
za stosowanie formy stałego zatrudnienia (pra-
wie 100%), przestrzeganie prawa i standardów 
pracy, umożliwienie pracownikom możliwości 
zrzeszania się w związki zawodowe.
- Firma otrzymała już wiele prestiżowych na-
gród, ale ta jest wyjątkowa. Jest to nagroda dla 
ludzi. Jesteśmy konsekwentni, wymagający, ale 
potrafi my docenić rzetelną, fachową pracę. Jest 
to wyróżnienie pracy wszystkich, którzy pracu-
ją na sukces fi rmy, dlatego pragnę podziękować 

za nie wszystkim pracownikom OPEC – mówi 
Aleksander Wellenger, prezes fi rmy.
Celem tej Ogólnopolskiej Akcji Certyfi kacyj-
nej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest 
promowanie dobrych praktyk w zakładach pra-
cy i zwrócenie uwagi na podmiotowość pracow-
nika. Firm, które stawiają wysokie wymagania, 
wspierają działania pracowników dla podnosze-
nia kwalifi kacji, a w zamian dają możliwość sa-
morealizacji i poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj dalej na str. 5
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OPEC to fi rma przyjazna pracownikom.
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004 r., poz. 2603, ze zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 21.01.2008 r. wywieszono 
na okres 21 dni, wykaz nr I/2008, dotyczący nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, położonych:
1. położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka     
nr 543/25 o pow. 80 m2, obręb 11, 
2. położonej w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działki nr 18/60, 18/59, 18/61, 18/63 o łącznej powierzchni 915 m2, obręb 6,  
3. położonej w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działki nr 16/4, 16/5 o łącznej powierzchni 5.852 m2, obręb 6,  
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkow-
ników wieczystych.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.01.2008 r. do dnia 11.02.2008 r.

Mieszkańcy bali się wyjść z 
mieszkania. O pomoc prosili ad-
ministrację osiedla. Ta o zdarze-
niu poinformowała Straż Miej-
ską. Pijanych i agresywnych męż-
czyzn wyprowadzono. Obaj pod-
dani zostali badani na zawartość 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Robert W. miał 3,6 promi-
la alkoholu, zaś jego kompan Ra-
dosław H. - 3,3 promila. Obaj za 
swój wybryk odpowiadać będą 
przed wejherowskim sądem 
Natomiast 15 stycznia tuż po 
godz. 23.05 funkcjonariusze stra-
ży znaleźli w krzakach koło amfi -
teatru 3 młode osoby obstawione 
pustymi puszkami po piwie. Pod-

czas legitymowania wyszło na 
jaw, że dwie 14-letnie dziewczy-
ny i towarzyszący im mężczyzna 
znajdują się w stanie nietrzeźwo-
ści. Jedna z nieletnich miała w 
wydychanym powietrzu 1,3 pro-
mile, a druga 1 promil alkoho-
lu. Natomiast towarzyszący im 
mężczyzna miał we krwi aż 2,2 
promile. Nieletnie odwieziono 
do domu i przekazano rodzicom. 
Sprawa trafi ła do Sądu Rodzin-
nego i Nieletnich w Wejherowie. 
Obie dziewczyny są uczennicami 
jednego z wejherowskich gimna-
zjów. Nie polecamy naśladow-
nictwa.             (ALBI)

- Po ostatnich wydarzeniach w 
Radzie Miasta Wejherowa pod-
jąłem decyzję o  rezygnacji ze 
współpracy z grupą radnych re-
prezentujących klub Platfor-
my Obywatelskiej - czytamy w 
oświadczeniu radnego. - Nie za-
leży mi na rozgłosie, lecz na do-
brej i otwartej współpracy ze 
wszystkimi radnymi, którzy swo-
ją zaszczytną funkcję opierają 
na wzajemnym dialogu i szero-
kiej debacie na tematy stojących 
przed miastem wyzwań. Nie za-
mierzam również skupiać się na 
polityce prowadzącej wyłącz-
nie do krytyki poczynań obec-
nych władz, a raczej będę wspie-
rał wszystkie mądre i przyjazne 
przedsięwzięcia. Koleżankom i 
kolegom z Platformy Obywatel-
skiej chciałbym podziękować za 

dotychczasową współpracę, ży-
cząc jednocześnie jak najlepiej 
naszemu miastu i jego mieszkań-
com - kończy swoje oświadcze-
nie Kierznikowicz.

Co na to radni koalicji?

- Jestem zdziwiony decyzją na-
szego kolegi - mówi Wojciech 
Rybakowski, szef klubu radnych 
PiS. - Nie wiem, skąd wzięła 
się taka decyzja. Niezależnie od 
tego, cieszę się, że radny Kierz-
nikowicz zadeklarował chęć i 
ochotę do współpracy z koalicją 
we wszystkich sprawach waż-
nych dla miasta, będąc już rad-
nym niezrzeszonym - dodaje Ry-
bakowski.

(ALBI)

Wejherowo. Chuligaństwo na klatce schodowej

Znów winny alkohol
Także 21 stycznia ok. 13:50 dwóch wejherowskich 

chuliganów urządził libację na jednej z klatek scho-
dowych przy ul. Nanickiej. 

Wejherowo. Radny zrezygnował z członkostwa w koalicji ...

Jednak zadeklarował 
dalszą współpracę 
dla dobra miasta

Jarosław Kierznikowicz, radny klubu PiS, zrezygno-
wał  z udziału w koalicji PO-PiS-Samorządność. Swo-

ją decyzję ogłosił przesyłając swoje oświadczenie 
lokalnym mediom.

Kolędy zaśpiewa Akademicki 
Chór Uniwersytetu Gdańskiego, 
którego występ jest darem ser-
ca dla chorych na stwardnienie 
rozsiane i wszystkich hojnych 
ofi arodawców. Impreza jest bo-
wiem dedykowana najbardziej 
pokrzywdzonym przez los człon-
kom Towarzystwa - tym, którzy z 
racji zaawansowania choroby nie 
wychodzą już z domów.
Z myślą o nich fi rma LINK 4 ofi a-
rowuje samochód, którym będą 
odtąd docierać rehabilitanci i le-
karze specjaliści do domów cho-
rych na SM mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego. W szcze-
gólnie trudnej sytuacji znajdują 
się niepełnosprawni mieszkają-
cy w małych miejscowościach, 
gdzie nie ma dostępu do specja-
listy i nie ma rehabilitacji domo-
wej. 
- Dzięki Państwa datkom będzie 
można im taką pomoc zapewnić, 
bowiem pieniądze przeznaczone 
będą na utrzymanie auta i rehabi-

litację osób niepełnosprawnych – 
mówią organizatorzy koncertu.
W tej chwili na terenie nasze-
go województwa jest około 60 
osób, dla których rehabilitacja 
jest niezbędna. Niestety mieszka-
ją w miejscach (Luzino, okolice 
Wejherowa, Tczew) do których 
pomoc dziś nie dociera. Dar od 
Link 4 i datki osób, które w sobo-
tę odwiedzą kościół Ojców Fran-
ciszkanów i wezmą udział  w 
przepięknym koncercie  pomogą 
przynajmniej części z tych osób 
w zapewnieniu odpowiedniej, fa-
chowej pomocy.
SM to choroba nieuleczalna, 
ale taka z którą przy odpowied-
nio prowadzonej rehabilitacji i 
przyjmowaniu leków można żyć, 
i  pracować. Niestety wiele osób 
zbyt szybko zostaje zamkniętych 
w swoich domach bez opieki, bez 
szansy na normalne życie - mó-
wią znawcy tematu.
Koncert odbędzie się on 26. 
stycznia o godz. 16.00 w kościele 
Ojców Franciszkanów, ul. Ujej-
skiego 40.

Gdynia. Koncert charytatywny

Zagrają także dla mieszkańców 
naszego powiatu

Pod hasłem „Wspólnie dokonujemy tego, czego nikt z 
nas nie zrobiłby sam”  Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego organizuje charytatywny koncert kolęd pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczur-
ka. Odbędzie się on 26 stycznia o godz. 16.00 w kościele 

Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40.

TOMASZ ALBECKI
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Pierwszy wpadł rowerzysta An-
drzej B., mieszkaniec gm. Cho-
czewo. W momencie kontroli był 
trzeźwy, ale jak się okazało już 
wcześniej dostał od sądu 5-letni 
zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych oraz 
rowerów. I to za jazdę po pijane-
mu. Policjanci złapali go na trasie 
Choczewo - Kurowo. 
Jeszcze mniej rozumu miał kie-

rowca, który trafi ł w ręce poli-
cjantów w sobotę. Przed godz. 
19. w Koleczkowie funkcjona-
riusze drogówki zatrzymali 46-
letniego mieszkańca gminy Sze-
mud. Mężczyzna jechał daewoo 
tico pod wpływem alkoholu. Ka-
zimierz R. „wydmuchał” 0,6 pro-
mila. Do tego okazało się, że i 
temu kierowcy Sąd Rejonowy w 
Wejherowie wydał zakaz prowa-
dzenia pojazdów. 
- Jazda pod wpływem alkoholu 

to nie tylko łamanie przepisów 
drogowych. Takie osoby to po-
tencjalni sprawcy wypadków, w 
których mogą stracić życie nie-
winne osoby, choćby one nie ła-
mały przepisów - przestrzega 
sierż. Anetta Kwidzińska, rzecz-
nik wejherowskiej policji. Sier-
żant Kwidzińska przypomina o 
noszeniu przez dzieci odblasków. 
Te znaczki mogą uratować ży-
cie, np. dzieciom chodzącym rza-
dziej uczęszczanymi drogami. 

Choczewo-Kurowo. Złapani na „podwójnym gazie”

Recydywa na drodze
Najpierw złapali rowerzystę na trasie Choczewo - Kurowo. Potem kierowcę w 

Koleczkowie. Obaj - za prowadzenie na „podwójnym gazie” - mieli już sądowe zakazy 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

TOMASZ MODZELEWSKI

Baśń opowiada o wyprawie 
mieszkańca wiktoriańskiej An-
glii do Krainy Czarów, która 
wcale nie jest taka baśniowa, 
jakby się wydawało, a jej miesz-
kańcy nie żyją „długo i szczęśli-
wie”. Gwiazdorską obsadę fi lm 
zawdzięcza udziałowi Roberta 
de Niro, Michelle Pfeiffer, Pe-
tera o`Toole oraz głosowi Iana 
McKellen, występującego w 
charakterze narratora. Projekcja 
zaczyna się o godz. 19.00, bilety 
w cenie 10 i 7 zł (ulgowy). (TA)

Wejherowo. Kino Studyjne

Baśń z morałem 
26 stycznia Kino Studyjne 

WCK zaprasza na baśń 
fantasy produkcji amery-

kańsko-brytyjskiej pt. 
Gwiezdny Pył. 

Grupa składa się z trzech panów: 
Igora, Roberta, Rafała, ale naj-
większą popularność zapewnia 
jej niejaka Krejzolka Mariolka, 
naturalna blondynka z wykształ-
ceniem niepełnym podstawo-
wym. Bilety po 15 zł.      (ALBI)

Kultura. Paranienormalni

Krejzolka Mariolka
25 stycznia o godz. 19.00 w 
WCK wystąpi kabaret Para-
nienormalni z Zielonej Góry, 

znany ze skeczy niekon-
wencjonalnych. 

www.expresspowiatu.pl
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REKLAMA

Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan cały czas rozszerza li-
stę działających w nim butików 
i punktów usługowych. Ostatnio 
oferta galerii handlowej wzboga-
ciła się o dwa nowe sklepy - Carry 
oraz Adega. W pierwszym klienci 
znajdą odzież damską, męską oraz 
dodatki. Natomiast sieć Adega 
specjalizuje się w sprzedaży pro-
duktów z Portugalii - są to wina, 
piwa, alkohole mocne oraz kawa. 
Wkrótce do grona najemców Por-
tu Rumia dołączy również salon 
fryzjerski, a także punkt Poczty 
Polskiej.
Ponadto już 19 stycznia 2008 r. 
otwarto położony tuż obok Portu 
Rumia market budowlano-deko-

racyjny Leroy Merlin. Oferuje on 
produkty potrzebne w czasie re-
montu oraz na etapie wykańczania 
wnętrz. W jednym miejscu klien-
ci znajdą materiały budowlane, 
oświetleniowe, dekoracyjne oraz 
ogrodnicze. Odwiedzając nowo-
otwarty Leroy Merlin warto rów-
nież wstąpić do galerii handlowej 
Portu Rumia, gdzie trwa sezon wy-
przedaży.  Firma Leroy Merlin roz-
poczęła działalność w roku 1923 
we Francji. Od 1979 jest stowarzy-
szona z grupą Auchan, należącą do 
rodzinnej grupy fi nansowej AFM. 
W maju grupa Leroy Merlin zmie-
niła swą nazwę na ADEO. Pod ko-
niec 2005 roku grupa ADEO po-
siada około 300 sklepów na całym 
świecie i zatrudnia ponad 33 tys. 
pracowników. Do grupy na świe-

cie należą duże sklepy dla majster-
kowiczów - Leroy Merlin, średnie 
sklepy dla majsterkowiczów - Bri-
cocenter, AKI, OBI i Weldom we 
Francji oraz Bricoman, czyli skle-
py typu Hard Discount. W Polsce 
fi rma Leroy Merlin rozpoczęła 
działalność w 1994 roku, a w 1996 
otworzyła pierwszy market w Pia-
secznie pod Warszawą. W 2007 
Leroy Merlin ma 23 sklepy w du-
żych miastach kraju o powierzchni 
handlowej od 5,5 do 18 tys. mkw.
Polityką fi rmy jest promowanie 
i wspieranie lokalnych dostaw-
ców i przedsiębiorców. To dlatego 
ok. 80% towarów oferowanych w 
sklepach Leroy Merlin pochodzi 
od sprawdzonych polskich produ-
centów i dystrybutorów.

Bramę, nawiązującą stylowo do 
bryły pałacu, wykonał z końcem 
2007 roku Zakład Remontowo-
Budowlany Hemal. W ramach 
tego zadania wykonano także za-

budowę przypałacowego śmiet-
nika, ścieżkę z kostki kamiennej 
oraz nasadzono nowy żywopłot. 
Całkowity koszt tych prac prze-
kroczył 76 tys. zł.   

Handel. Port Rumia jeszcze większy

Leroy, Carry i Adega
W Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan „cumują” kolejne butiki. W grudniu klienci 

mogli po raz pierwszy odwiedzić sklepy Carry i Adega. A teraz otwarto Leroy Merlin.

Powyższe wyróżnienie świadczy 
o tym, że OPEC jest bardzo do-
brym przykładem budowania po-
zytywnych relacji z pracownika-
mi i wzorem dla innych fi rm, nie 
tylko naszego Regionu, ale także 
całej Polski.
Akcja Certyfi kacyjna organizowa-
na jest przez NSZZ „Solidarność”, 
zatem Certyfi kat nie jest kolejną 
nagrodą przyznawaną przez pra-
codawców, ale cennym wyrazem 
uznania samych pracowników. 
OPEC jako fi rma ciepłownicza 
dba nie tylko o bezpieczeństwo i 
niezawodność dostaw ciepła do 

mieszkańców Gdyni, Rumi, So-
potu i Wejherowa, ale również 
prowadzi otwarty dialog z pra-
cownikami, szanuje ich potrzeby 
w miejscu pracy, a to z kolei prze-
kłada się na lepszą jakość i zwięk-
szoną wydajność pracy.
O randze konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” świad-
czy nie tylko jego ogólnopolski 
zasięg, ale również patronat Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
który w liście gratulacyjnym do 
Prezesa OPEC Aleksandra Wel-
lengera podkreślił m.in. atmosfe-
rę współpracy panującą w fi rmie 
i odpowiedzialność za jej przy-
szłość.

Województwo. OPEC Firmą Przyjazną Pracownikom.

Potrafi my 
docenić rzetelną 
i fachową pracę

Dnia 21 stycznia 2008 r. Prezydent RP Lech 
Kaczyński wręczył najlepszym fi rmom w Polsce 

Certyfi katy „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Jednym z laureatów ogólnopolskiej kampanii zostało 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Gdyni.

TOMASZ ALBECKI

Firma Leroy Merlin rozpoczęła działalność w roku 1923 we Francji, od tego czasu bardzo się rozrosła.

Inwestycje. Brama warta pałacu

Miasto pomaga 
Muzeum

Z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta miasto 
sfi nansowało wykonanie paradnej bramy do zespołu pała-

cowego Przebendowskich. 

Chociaż Pałac Przebendowskich 
należy do starostwa i Urzędu 
Marszałkowskiego, od kilku lat 
władze miasta dbają o poprawę 
wizerunku tego jednego z naj-
ważniejszych wejherowskich za-
bytków. Miasto m.in. wyremon-
towało salę kominkową oraz salę 
ekspozycyjną poświęconą rucho-
wi pielgrzymkowemu. Dofi nan-
sowało także budowę drogi do-
jazdowej do rezydencji wraz z 
oświetleniem i budowę parkingu, 
pomogło też w rekultywacji dzie-
dzińca honorowego i przyległej 
do pałacu części parku. 

(ALBI)

TOMASZ ALBECKI

Zgłaszająca twierdziła, że roz-
mawiała z sąsiadką przez za-
mknięte na klucz drzwi. Kobieta 
uskarżała się na dolegliwości, 
lecz nie była w stanie podejść 
do drzwi i ich otworzyć, a w 
pewnym momencie kontakt się 
urwał. Istniało domniemanie, że 

kobieta straciła przytomność. Na 
miejsce wezwano Straż Pożarną 
i pogotowie ratunkowe. Strażacy 
wyważyli drzwi. Okazało się, że 
kobieta potrzebuje pomocy am-
bulatoryjnej. Pogotowie zabrało 
staruszkę do szpitala. 

(ALBI)

Wejherowo. Zasłabła w mieszkaniu

Strażnicy uratowali życie
21 stycznia ok. godz. 9.30 do dyżurnego Straży Miejskiej w 

Wejherowie wpłynęło zgłoszenie, że w jednym
 z mieszkań na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie ze-

mdlała 84-letnia kobieta. 

Fo
t. 

To
m

as
z A

lb
ec

ki
Fo

t. 
To

m
as

z A
lb

ec
ki



5 Piątek, 25 stycznia 2008 r.                            Aktualności

www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl   www.expresspowiatu.pl

REKLAMA

W całym kraju jest kilka tysięcy 
wolnych miejsc. Funkcjonariu-
szy brakuje również w jednost-
kach na terenie powiatu wejhe-
rowskiego. Chętni mogą zgła-
szać się w każdej chwili. 
Cała procedura rozpoczyna się 
od wypełnienia kwestionariu-
sza osobowego, który trafi a do 
biura kadr KWP w Gdańsku. - 
Nie trzeba jeździć specjalnie do 
Gdańska - zastrzega sierż. Anet-
ta Kwidzińska z wejherowskiej 
policji. - Nasz wejherowski dział 
kadr pomoże. 
Ale kwestionariusz to nie wszyst-
ko; trzeba jeszcze napisać poda-
nie i - koniecznie odręcznie - ży-
ciorys. Przydatne mogą być rów-
nież świadectwa o dodatkowych 
kwalifi kacjach. Potem następuje 

sprawdzenie, czy chętny do pra-
cy nie był karany. Jeśli wszystko 
jest w porządku, kandydat trafi a 
na testy sprawnościowe, wiedzy 
oraz psychologiczne. Po ich zda-
niu otrzymuje ofi cjalne pismo o 
przyjęciu do służby. Dalej jest 
już tylko szkoła i codzienna pra-
ca. Służbę w policji może peł-
nić obywatel polski o nieposzla-
kowanej opinii, niekarany i ko-
rzystający z pełni praw publicz-
nych, posiadający co najmniej 
średnie wykształcenie, zdolność 
fi zyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, pod-
ległych szczególnej dyscyplinie 
służbowej, której gotów jest się 
podporządkować. Ale są jeszcze 
dwie furtki dla osób, które nie 
mają uregulowanego stosunku do 
służby wojskowej albo nie mają 
wykształcenia średniego. Osoby 

z wykształceniem zawodowym 
mogą pracować w Oddziale Pre-
wencji Policji w Gdańsku. Przy-
datne jednak będzie prawo jazdy 
i wzrost co najmniej 175 cm. Z 
kolei dla osób, które nie były w 
wojsku, powstał specjalny pro-
gram. - W policji można odbyć 
służbę zastępczą, a jeśli ktoś bę-
dzie chciał zostać na stałe, to dal-
sza procedura będzie krótsza i ła-
twiejsza - przekonuje sierż. Kwi-
dzińska. 
Szczegółową informację na te-
mat pracy „w mundurze” moż-
na uzyskać w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku pod 
numerami telefonów (58) 32-15-
273, 32-15-198 oraz 32-15-161. 
Formularz kwestionariusza oso-
bowego można też pobrać m.in. 
ze strony internetowej policja.pl. 

Policja. Wstąp do jednostki

Pracuj w mundurze
- Dla nas ta praca jest wyróżnieniem, stanie na straży prawa nobilitacją, i mimo że jest 

to czasami niebezpieczne, daje dużo satysfakcji - mówi mł. aspirant Beata Domitrz-
Borszewska z KWP w Gdańsku. Właśnie rozpoczyna się nowy nabór do pomorskiej 

policji. Oferta skierowana jest również do osób z nieuregulowanym 
stosunkiem do służby wojskowej. 

Wypowiedzi, odczyty i prezenta-
cje będą ilustrowane zestawami 
slajdów i fi lmami. Zaprezentowa-
ny będzie również poemat kine-
tyczny Zenona Fajfera „Primum 
Mobile”.
Podczas gdyńskiej sesji wystąpią 
m.in.: Katarzyna Bazarnik (Uni-
wersytet Jagielloński), współau-
torka z Zenonem Fajferem ksią-
żek eksperymentalnych, języko-
znawca, teoretyk literatury, Zenon 
Fajfer (Kraków), fi lozof, artysta, 
twórca i teoretyk liBeratury, Ra-
dosław Nowakowski, pisarz, mu-
zyk zespołu Osjan, eksperymenta-

tor w dziedzinie książki, Monika 
Polak (Uniwersytet Gdański), ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu, autorka ksią-
żek artystycznych, Alicja Słowi-
kowska (Warszawa), autorka i 
kuratorka wystaw sztuki książki, 
Jadwiga i Janusz Tryzno, twór-
cy Muzeum Książki Artystycznej 
w Łodzi oraz założyciele funda-
cji Correspondance des Arts, To-
masz Wilmański, kierownik Ga-
lerii AT w Poznaniu, artysta i teo-
retyk książki.
Dodajmy, że wystawa sztuki 
książki „Czas” jest pokłosiem 
8. Międzynarodowego Festiwa-
lu Książki Artystycznej. Festiwal 

ten jest jednocześnie cyklicznym 
konkursem organizowanym przez 
warszawski oddział Związku Pol-
skich Artystów Plastyków i jako 
wystawa pokonkursowa „piel-
grzymuje” po międzynarodowych 
salach wystawienniczych.
Na gdyńskiej wystawie, która 
przyjechała wprost z Irlandii, pre-
zentowanych jest ponad 140 eks-
ponatów, w tym książki unika-
towe oraz prace nawiązujące do 
recepcji książki, czyli do sposo-
bu czytania, dotykania, pisania, 
oglądania, kartkowania itp.
Obok wystawy sztuki książki 
„Czas” prezentowana jest rów-
nież liBeratura, określana mia-

Gdynia. O książce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

Takiej wystawy jeszcze nie było
25 stycznia w godz. 10 do 15, w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego odbędzie się konferencja towarzysząca wystawie sztuki książki pt. „Czas”.

nem literatury totalnej, w której 
książka nie jest neutralnym po-
jemnikiem dla tekstu, ale stanowi 
integralną część dzieła.
Wystawa w Galerii Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologiczne-
go, daje mieszkańcom Trójmiasta 
jedną z nielicznych szans zapo-
znania się z szeroko pojętą sztu-
ką książki, gdyż tego typu mię-
dzynarodowe przedsięwzięcia 

prezentowane są zwykle tylko w 
dużych ośrodkach artystycznych 
lub dla wąskiej grupy zaintereso-
wanych.
Ta pierwsza w Trójmieście tego 
typu wystawa połączona została 
z jednodniową sesją teoretyczną, 
podczas której zabiorą głos też 
artyści. Wystawa potrwa do 25 
stycznia br. Zapraszamy zaintere-
sowanych.

Wystawa sztuki książki „Czas” jest pokłosiem 8. Międzynarodowego Festiwalu Książki 
Artystycznej, który z każdym rokiem cieszy się coraz większym powodzeniem.

TOMASZ MODZELEWSKI

TOMASZ ALBECKI
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- Mąż był zatrudniony dodatkowo 
jako kierowca w Straży i wszyst-
kie telefony o zdarzeniach kie-
rowano z Wejherowa do nas, do 
domu. Mąż leciał do Straży, a 
ja zawiadamiałam przez telefon 
resztę strażaków. 
- Właściwie to ja już powinnam 
być w Straży, bo wszystkie tele-
fony wykonuję ja - powiedzia-
ła kiedyś żartem w towarzystwie 
strażaków. 
- Wcale nie byłoby to takie głu-
pie, jesteś odpowiedzialną kobie-
tą i mogłabyś być w tej Straży – 
odpowiedział potem jeden z nich. 
Iwona mówi: - Powiedziałam so-
bie „czemu nie?” I tak się zaczę-
ło. Potem sama upominałam się 
o kurs medyczny. Nie za bardzo 
przydam się przy ogniu, ale jako 
sanitariusz na pewno będę mogła 
dużo zdziałać. 
Ania jest w policji od 27 grudnia 
2004, Anetta od 25 lipca 2003. 
Daty pamiętają dokładnie: – Ta-
kiego dnia nie można zapomnieć. 

NAJPIERW BYŁO 
SZKOLENIE 

Anetta: Kompania liczyła 80 
osób, w tym 8 kobiet. W każdym 
dwudziestoosobowym plutonie 
po dwie kobiety. Poza biegiem 
(męzczyźni - 1000 m, kobiety – 
800 m) nie ma żadnych ulg ani 
zmiłuj się. Wszyscy musimy ro-
bić dokładnie to samo, tak samo 
musimy być sprawni, tak samo 
sobie poradzić. Kobiety mają na-
wet trudniej - podczas interwencji 
spotkamy nie tylko kogoś swoje-
go wzrostu, czy też płci. Czasem 
są to mężczyźni agresywni, dwa 
razy więksi, dwa razy ciężsi. Mu-
simy ich poskromić i zatrzymać. 
Ćwiczenia - jeśli były w parach 
- to kobiety ćwiczyły z mężczy-
znami, żeby mieć na kim potre-
nować. 
Wspomnienia niektórych poli-
cjantem są ostrzejsze: - Trafi -
łam na facetów, którzy cały czas 
chcieli zrobić z nas twardziel-
ki („jesteś w policji!”, „jesteś 
twarda!”, „naturalna selekcja!”). 
Przez to zmieniłyśmy się, musia-
łyśmy im dorównać, aby nie mó-
wili „baba”. Stałyśmy się bardziej 
męskie. 
Ania: Radziłyśmy sobie. Ci, któ-
rzy mieli żony, traktowali nas ina-
czej - łagodniej. Patrzyli przez 
pryzmat „jakby to była jego 
żona”. Kawalerowie podchodzi 
do nas bardziej twardo. Ale w sy-
tuacjach podbramkowych poma-
gali nawet ci najtwardsi. 
Anetta: 10 kilometrów biegu to 
dla kobiety jest duży dystans i 

wysiłek. Mogłyśmy liczyć na ich 
wsparcie; biegli razem z nami. 
Pomagali przebiec ten dystans 
tak, aby kobieta dobiegła i nie 
czuła, że biegnie sama na końcu. 
Nie zostawiali nas na pastwę losu. 
To jest ważne, bo w tej pracy mu-
simy móc liczyć na tę drugą oso-
bę w patrolu. Bez takiego zaufa-
nia, bez wsparcia partnera, patrol 
nie jest w stanie dobrze funkcjo-
nować. Musimy siebie ubezpie-
czać i asekurować. Emocje stra-
chu muszą być w granicach roz-
sądku. 

26 LUB 27 W CIĄGU
 30 SEKUND 

To wynik Anetty w „brzuszkach: 
- Kobiety są bardzo zwinne. W 
ćwiczeniach na czas, ćwiczeniach 
zwinnościowo-sprawnościo-
wych, a nie „siłowych” kobiety 
są lepsze. To przychodzi nam z 
łatwością i niejednokrotnie jeste-
śmy nie tylko równe, ale lepsze. 
Mężczyźni częściej pracują nad 
mięsniami ramion czy pleców, a 
kobiety bardziej nad brzuchem. 
Żeby kogoś obezwładnić, czasem 
musimy umieć wykorzystać bar-
dziej spryt niż siłę.

W PRACY 

Policjantka: Pojechałam z chło-
pakami na interwencję. Tłuma-
czą facetowi, że ma się ubierać, 
bo idzie z nami. Facet kręci się, 
ociąga. Podeszłam do niego: „Ma 
pan dwie minuty, albo jedzie pan 
w tych majtkach, jeśli panu nie 
zależy.” Facet zdębiał. 
Anetta: Kobiety czasami po pro-
stu nie wdają się w dyskusję. Mó-
wimy co względem przepisów 
należy robić. I koniec. 
Ania: Musimy stworzyć wize-
runek, że nikt nam na głowę nie 
wejdzie. Od jednej kobiety usły-
szałam, że jestem gorsza niż fa-
cet. Była taka rodzina, do której 
często jeździło się na interwen-
cje. Zawsze był jakiś problem. 
Poszłam tam raz, nastawiłam się, 
że będzie dużo się działo. Wcho-
dzę, a tu: - A dzień dobry, usią-
dzie pani... 

NAJTRUDNIEJSZY 
MOMENT 

Iwona: Czy zrobiłam dobrze, czy 
może źle? Czasami jest osoba po-
szkodowana, której w tym samo-
chodzie nic już nie grozi - tylko 
musimy ją stamtąd wydostać. Po-
trzebny jest tylko przekaz psy-
chiczny. Żeby z tą osobą być, roz-
mawiać. Czasami wystarczy po-
danie ręki, bo wiemy, że wszyst-
ko będzie w porządku. Z reguły 

Policja. Zdarzyło się, że od kobiety usłyszałam, że jestem gorsza niż facet

Kobiety w mundurze
Iwona legitymację strażaka dostała ponad 12 lat temu: - W 1985 roku przyszłam do pracy 
jako nauczyciel do szkoły podstawowej w Szemudzie. I w 1986 roku wyszłam za mąż za 

pana, który tu mieszkał i był w Ochotniczej Straży Pożarnej już kilkanaście lat. 

jesteśmy pierwsi, przed pogoto-
wiem, przed strażą wejherowską, 
więc dla nas, dla mnie, najważ-
niejsze jest to, że jesteśmy po-
trzebni. 
Krew. Śmierć. Wypadek. To duże 

obciążenie psychiczne.
- Na pewno tak, ale w tej chwili 
nie myślę o tym, co ja czuję. Kie-
ruje się tylko myślą, że trzeba ra-
tować. Pewnie, że zawsze po ta-
kim wypadku jest analiza tego 
zdarzenia i trochę zdenerwowa-
nia. 
Najtrudniejszy moment - pamię-
tam to do dziś i jest przykro, że 
nie mogłam nic wtedy zrobić - to 
moment, kiedy jeszcze nie mia-
łam szkolenia medycznego. Było 
to zaraz za cmentarzem w Sze-
mudzie. Dojechałam do wypad-
ku jako pierwsza. Emerytowany 
nauczyciel miał wypadek. Naj-
prawdopodobniej dostał zawału 
za kierownicą. I pomimo że jesz-
cze czułam tętno, nic kompletnie 
nie mogłam zrobić. Nic. Bo takie 
było prawo. Nie mogłam go ru-
szyć, tylko czekać aż ktoś doje-
dzie. Reanimowali go, ale zmarł. 
Chodząc potem na kurs medycz-
ny od lekarzy usłyszałam, że naj-
ważniejsze są pierwsze minuty. 
Było mi przykro, że nie miałam 
tego kursu, że nie mogłam mu po-
móc. Szczerze mówiąc, nawet nie 
wiedziałabym jak. 
Teraz są inne przepisy. Wtedy nas 
uczulano, podejrzewam, że bar-
dziej straszono, że lepiej nic nie 
robić, jak się nie wie co, bo rodzi-
na może podać do sądu. To takie 
myślenie, że może ja przyczyniła-
bym się wtedy do śmierci? Teraz 
jest zupełnie inaczej, lepiej cokol-
wiek zrobić, niż nic nie robić. To 
było ponad 12 lat temu...
Anetta: Jak wyjdziemy na ulice, 

nie będzie plutonu. Będą tylko 
dwie osoby. I musimy działać tak, 
żeby nam się krzywda nie stała 
ani partnerowi. Żeby ten partner, 
który jest z nami, mógł na nas li-
czyć, żeby nie powiedział, że czu-
je się samotny, bo jest zdany na 
siebie. Dobrze jest, jeśli można li-
czyć na siebie. 
Ania: Jeden uzupełnia drugiego. 
Reakcje na kobietę policjantkę 
podczas interwencji są bardzo 
różne. Czasem jest to zaskocze-
nie, że na interwencję z radiowo-
zu wysiada nie tylko mężczyzna, 
ale i kobieta. - Na mężczyzn ko-
bieta wpływa łagodząco - opo-
wiada Anetta. - Niektórzy hamu-
ją się przynajmniej przed agre-
sją względem kobiet, pomimo że 

może być to sprawa przemocy w 
rodzinie. W takiej interwencji ten 
agresywny mężczyzna nie wie, co 
się nagle dzieje. Policjantka. I w 
mundurze. I ta sytuacja zaskocze-
nia już wpływa dobrze. Potem po 
prostu rozmawiamy. Z kobietą się 
też inaczej rozmawia niż z męż-
czyzną, który tonem głosu po-
trafi  wyegzekwować pewne rze-
czy. Kobiety są czasem bardziej 
stanowcze, co jest duży plusem 
dla takiej interwencji. One mają 
być tonowaniem agresji, a nie 
zaognianiem. A kobieta łagodzi 
obyczaje.
Iwona: Mężczyźni reagują na 
strażaczki jak najbardziej pozy-
tywnie. Nie było żadnego śmiania 
się. Wręcz przeciwnie. I wydaje 
mi się, że kobiety w straży, poli-
cji, czy wojsku są potrzebne, bo 
mężczyźni zachowują się inaczej. 
Iwona nie tylko wstąpiła do ochot-
niczej straży, ale i przekonała do 
tego swoje koleżanki: - Wstąpi-
ły. I też są po kursie medycznym. 
Coraz więcej nas kobiet, a na po-
czątku byłam sama. 

MATKA Z CÓRKĄ 

Anetta: Czemu policja? Po czę-
ści fascynacja tą pracą i tym za-
wodem. Jest zupełnie inny niż 
wszystkie. Zawsze chciałam po-
magać innym osobom, a w tym 
zawodzie można to robić. Współ-
pracujemy z ludźmi, współpracu-
jemy z dziećmi. Jest kontakt nie 
tylko od strony przepisów, ale i 
od strony profi laktyki, pomocy 

podczas interwencji domowych, 
bo i policjanci tak właśnie pracu-
ją, pomoc w informowaniu z za-
grożeniach, o metodach uniknię-
cia tych zagrożeń. Można się tu-
taj zrealizować. Pamiętam, że w 
wieku 5 lat już mówiłam, że będę 
policjantką, tylko że dzieci się ze 
mnie śmiały. Potem w szkole pod-
stawowej parę razy wspomina-
łam o tym, ale niektórzy nie bar-
dzo chcieli słuchać, więc już nic 
na ten temat nie mówiłam. Ale od 
zawsze wiedziałam, że będę poli-
cjantką. Wcześniej pracowałam w 
innym zawodzie i było tylko kwe-
stia możliwości przyjęcia się do 
policji. 
Policjantem jest także ojciec 
Anetty: Teraz już także mąż ku-

zynki.
Ania policją zainteresowała się na 
studiach.
- Byłam wtedy na trzecim roku. 
Miałam bezpośredni kontakt z 
osobą, która zajmuje się tym na co 
dzień, a z boku patrzy się inaczej. 
Wcale nie jest tak, jak w fi lmach 
kryminalnych. Miałam możli-
wość rozmawiać z osobami, któ-
re zajmują się różnymi rzeczami 
w policji, i wiedziałam z czym to 
się je, i bardzo mi się to podobało. 
Adrenalina. Brak schematyczno-
ści. Ciągle coś się dzieje. Bardzo 
ważne, aby robić to, co się lubi. 
Ta praca bardzo mi odpowiada. 
Ojciec Ani był wojskowym. 
Iwona: Ojciec męża w ochotni-
czej straży był kilkadziesiąt lat. 
Tutaj w Szemudzie. Córka aktual-
nie jest od roku w OSP. Skończyła 
kurs medyczny. Chodziliśmy ra-
zem. A syn jest też od dwóch lat. 
Mnie sam kurs bardzo intereso-
wał, bo kończąc liceum w Wejhe-
rowie chciałam iść na medycynę. 
Nie udało mi się z braku punk-
tów. 
Gdyby nie zabrakło punktów... 
- Tak miało być... W tym roku 
przeszłam drugie szkolenie. I tak 
właściwie tu jestem. Jeżdżę naj-
częściej do wypadków drogo-
wych, do pożarów mniej, bo tam 
pewnie bardziej bym przeszka-
dzała niż pomogła, ale uczestni-
czę czynnie. Jestem w zarządzie 
gminnym. Działam na tyle, na ile 
czas mi pozwala. Tak miało być... 
Dużo spokojnych chwil i wielu 
sukcesów paniom życzymy!     
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TOMASZ MODZELEWSKI

Płeć piękna nie jest wcale słabsza, a można by nawet rzec, że czasem wręcz przeciwnie.
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Inicjatywa wiąże się z kończącą 
się na wiosnę renowacją Kalwarii 
Wejherowskiej. Ma na celu roz-
propagowanie faktu odnowienia 
tego wejherowskiego komplek-
su zabytkowego, lepszą promocję 
Kalwarii w kraju i za granicą oraz 
zaakcentowanie jej znaczenia dla 
miasta, dla Kaszubów i dla regio-
nu. Pod szyldem Roku Kalwa-
ryjskiego w mieście odbędzie się 
wiele imprez kulturalnych i reli-
gijnych, a także konkursy fotogra-
fi czne, plastyczne i literackie w 
różnych kategoriach wiekowych. 
Prezydent zaprasza do współorga-
nizowania Roku Kalwaryjskiego 
wszystkie środowiska zaintereso-
wane lepszym wyeksponowaniem 
rangi Kalwarii Wejherowskiej w 
dziejach i kulturze Polski.
Kalwaria Wejherowska jest re-
staurowana od 2006 r. w ramach 
projektu „Zachowanie i udostęp-
nienie dziedzictwa Pomorza po-
przez utworzenie Parku Kultu-
rowego w Wejherowie”. Projekt 
ten jest dofi nansowany kwotą 10 
mln zł z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. W trak-
cie fi nansowanych przez miasto 
prac gruntownie wyremontowano 
kaplice (z wymianą zapadniętych 
fundamentów łącznie), zrekulty-
wowano zieleń wokół nich, zbu-
dowano alejki dla pielgrzymów i 
turystów oraz parkingi. Wszyst-
kie zabytki ruchome z Kalwarii, 
głównie rzeźby i obrazy, podda-
no w zakładach konserwatorskich 
kuracji „upiększającej”. Ponadto 
realizacja projektu obejmowała 
m. in. stworzenie wiernej makie-
ty Kalwarii, eksponowanej w sali 
wystawienniczej w ratuszu miej-
skim, remont sali Pałacu Przeben-
dowskich z adaptacją na wystawę 
o historii ruchu pielgrzymkowe-
go na Kaszubach oraz uruchomie-
nie internetowej strony tematycz-
nej www.kalwariawejherowska.
pl. Koszt wszystkich prac ma za-
mknąć się kwotą ok. 14 mln zł.
Budowę Kalwarii zainicjował w 
poł. XVII w. wojewoda malbor-
ski Jakub Wejher, założyciel mia-
sta Wejherowa. Już sam ten fakt 
świadczy o wysokim oddziaływa-
niu polskiej kultury ówczesnej, 
gdyż Jakub był potomkiem nie-

Wejherowo. Rok Kalwarii Wejherowskiej

Promocja na skalę masową

Oprócz pamiątkowych dyplo-
mów, laureaci otrzymują z rąk 
metropolity gdańskiego arcybi-
skupa Tadeusza Gocłowskiego 
honorowe odznaczenia „Pro Ecc-
lesia et Populo” – „Dla Kościoła 
i Narodu”. Aktywność świeckich 
na niwie ewangelizacyjnej, w sze-
rokim rozumieniu tego posłannic-
twa, ma w dzisiejszych czasach 
szczególne znaczenie, gdyż – jak 
często podkreślał Ojciec Święty 
Jan Paweł II – powiedział abp Ta-
deusz Gocłowski – świat potrze-
buje czytelnego świadectwa wia-
ry. Choć największą zapłatą dla 
człowieka wierzącego jest miłość 
Zbawiciela, jednakże przykład 
osób szczerze zaangażowanych w 
życie Kościoła Gdańskiego może 
stać się mobilizujący dla tych, któ-
rzy stojąc nieco na uboczu spraw 
tego świata, nie znajdują w sobie 
dość odwagi do podjęcia aktyw-
nej działalności. To już tradycja, 
że uroczystość wręczenia wyróż-

nień i odznaczeń „Pro Ecclesia et 
Populo” odbywa się w zabytko-
wej scenerii gdańskiego Dworu 
Artusa, a towarzyszy jej zawsze 
podniosła atmosfera z opłatkiem 
i rodzinne kolędowanie, któremu 
w tym roku przewodniczyć będzie 
Chór Towarzystwa Śpiewacze-
go im. Karola Szymanowskiego 
z Gdańska, powiedział rozpoczy-
nając tegoroczną galę Antoni Szy-
mański, przewodniczący Rady 
Koordynacyjnej GSK. W uroczy-
stościach oprócz gdańskiego arcy-
biskupa uczestniczyli przedstawi-
ciele Senatu RP i władz samorzą-
dowych m.in. Marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, Jan Klawi-
ter z Sejmiku Województwa Po-
morskiego oraz ks. Jacek Socha z 
Referatu Apostolstwa Świeckich 
a także kilkuset osobowa grupa 
diecezjalnych reprezentantów ka-
tolickich organizacji duszpaster-
skich, instytucji i stowarzyszeń. 
Tegoroczną laureatką „Pro Eccle-
sia et Populo” została m.in. Joan-
na Olbert z Redy. Kapituła Rady 

Koordynacyjnej GSK wyróżniła 
Joannę Olbert za wieloletnią  pra-
cę na rzecz poszanowania życia 
ludzkiego od poczęcia, a także za 
organizowanie Ogólnopolskiego 
Konkursu „Prymas Polski Kard. 
August Hlond Bogu i Ojczyźnie” 
oraz Diecezjalnego Konkursu Bi-
blijnego. Nie mniej znana jest też 
wejherowianom bezinteresowna 
współpraca wyróżnionej redzianki 
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. W tym roku odznaczenia 
i dyplomy „Pro Ecclesia et Popu-
lo” otrzymali także:Elżbieta i Jeży 
Geppert, Mariusz Drapikowski, 
Magda i Marek Hla, Józefa Siuda-
czyńska-Babicz oraz Chór Towa-
rzystwa Śpiewaczego im. Karola 
Szymanowskiego przy Kolegiacie 
p.w. Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Gdańsku za nieprzerwaną 
62 letnią działalność ewangeliza-
cyjno-artystyczną w środowisku 
lokalnym i poza granicami Archi-
diecezji Gdańskiej.

Prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił rok 2008 Rokiem Kalwarii Wejherow-
skiej. Konferencja w tej sprawie odbyła się w przeddzień rocznicy nadania Wejherowu praw 

miejskich przy najbardziej okazałej z kaplic kalwaryjskich - kościele Trzech Krzyży. 

mieckiego rodu protestanckiego, 
który uległ w 1 poł. XVII w. szyb-
kiej polonizacji. Budowę kontynu-
owali krewni i przyjaciele magna-
ta, m. in. Radziwiłłowie. W cią-
gu dwóch dekad powstało 25 re-
nesansowych, manierystycznych i 
barokowych kaplic. Późniejszymi 
opiekunami kalwarii byli właści-
ciele miasta - Radziwiłłowie, So-
biescy, Przebendowscy oraz pro-
testanccy Keyserlingkowie. Pa-
pieskie breve, wyjednane przez 
Radziwiłłów, a zapewniające piel-
grzymom odwiedzającym Kalwa-

rię odpust wieczysty, spowodowa-
ło rozwój ruchu pielgrzymkowe-
go wiernych z rejonu północnych 
i środkowych Kaszub. Do dziś na 
majowe odpusty peregrynują do 
Wejherowa tysiące katolików. W 
ostatnich latach Kalwaria stała się 
sceną niezwykłych, pełnych reali-
zmu przedstawień Męki Pańskiej 
wystawianych przed świętami 
Wielkiej Nocy przez Misterników 
Kaszubskich.
Zapraszamy więc do Wejherowa! 
Przy okazji pielgrzymki lub tak po 
prostu.

TOMASZ ALBECKI

Kościół. Spotkanie opłatkowe Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich

Wręczono prestiżowe 
odznaczenia i dyplomy

Już po raz dziewiąty Rada Koordynacyjna Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich 
przyznała prestiżowe wyróżnienia osobom zasłużonym w działalności na rzecz 
środowisk kościelnych i grup społecznych na terenie archidiecezji gdańskiej. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Antoni Szymański odczytuje nominację dla Joanny Olbert z Redy.

Abp Tadeusz Gocłowski dzieli się opłatkiem z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Rodzin Wielodzietnych, Dionizym i Grażyną Wrosz z Gościcina.

Piąte już w Wejherowie spotka-
nie z cyklu Verba Sacra odbędzie 
się 28 stycznia o godz. 17.00 w 
wejherowskiej kolegiacie. Po-
nownie lektorką Biblii Kaszub-
skiej będzie znana aktorka Da-
nuta Stenka, która odczyta frag-
menty „Ewangelii wg św. Jana”. 
Wcześniej komentarze wygło-
szą o. dr Adam Ryszard Sikora 
oraz prof. Bogdan Walczak, zaś 
muzyczną oprawę spotkaniu za-
pewnią soliści: Aleksandra Ku-
charska-Szefl er, Jerzy Michno, 
Krystyna Przybylińska-Żgaj oraz 
Witosława Frankowska. Wstęp 
wolny. Zapraszamy więc.
O cyklu:
Cykl Verba Sacra, którego ini-
cjatorem był Przemysław Basiń-
ski z poznańskiego Uniwersytetu  
Adama Mickiewicza, propaguje 
Słowo Boże z uwzględnieniem 
odmian regionalnych. Przypomi-
na też piękno języka dawnego, 
gdyż nierzadko autorzy korzysta-
ją z dawnych przekładów Biblii. 

(ALBI)

Kultura. Verba Sacra po raz 
piąty w Wejherowie

Przyjdź, 
posłuchaj 

Słowa Życia
Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt 
zaprasza na wielkie wyda-

rzenie kulturalno-duchowe, 
jakim są Modlitwy 
Katedr Polskich. 
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Nad całością organizacyjną z 
ramienia Akcji Katolickiej czu-
wały kierownik zimowiska Jo-
lanta Hinz-Leff, Izabela Dubek 
i Jolanta Noske. Postanowili-
śmy całość zajęć skupić wo-
kół tematu: „I Ty, mały chrze-
ścijaninie, możesz być patrio-
tą” - mówi prezes Akcji Jo-
lanta Noske, bowiem w opinii 
Jana Pawła II „patriotyzm jest 
wymogiem Dekalogu”. Ferie 
przebiegły w miłej i bezpiecz-
nej atmosferze - mówi J. Hin-
z-Leff, zapewniliśmy dzieciom 
dzięki zaangażowaniu oraz po-
mocy licznych wolontariuszy 
związanych od lat z „Feriami 
z Jezusem”. Nauczyciele, opie-
kunowie i liczne grono wolon-
tariuszy m.in. z wejherowskie-
go „medyka”, zapewniali dzie-

ciom na terenie szkoły zajęcia 
plastyczne, konkursy, zabawę 
taneczną i zajęcia sportowe (z 
turniejem hokeja na parkiecie), 
które prowadził Eugeniusz Ga-
jewski z wolontariuszem Mi-
chałem. Był też wyjazd autoka-
rem do kina na fi lm pt. „Alwin i 
Wiewiórki” oraz do leśniczów-
ki „Muza”, gdzie dzieci zwie-
dziły izbę przyrodniczą. Nie 
zabrakło w ramowym planie 
półkolonii gier i zabaw na po-
wietrzu z pieczeniem kiełbasek 
przy ognisku. Starsze grupy za-
poznały się z miejscem pamię-
ci pomordowanych w czasie II 
wojny światowej. W lasach Pia-
śnicy dzieci modliły się m.in. 
przy grobie błogosławionej sio-
stry Alicji Kotowskiej. Zapy-
taliśmy o wrażenia jednego z 
uczestników „Ferii z Jezusem”. 
Było super - odpowiedział krót-

Wejherowo. Akcja Katolicka pracuje i ewangelizuje

„Ferie z Jezusem”
 FRANCISZEK SYCHOWSKI

ko Jonasz Rzepa. Na zakończe-
nie zimowych ferii grupa star-
szych dzieci, którą opiekował 
się „brat mniejszy” ojciec Dy-
dak, Dawid i Izabela Dubek, 
przygotowała w ramach warsz-
tatów teatralnych patriotycz-
ne przedstawienie pt. „Chrzest 
Polski”. Grupa Beaty Dziosa i 
Natalii Walkowiak przygotowa-
ła piosenkę kaszubską o Wejhe-
rowie. Najmłodsza grupa, którą 
opiekowała się Grażyna Plichta, 
przygotowała w ramach zajęć 
z papieroplastyki dla wszyst-
kich opiekunów piękne koloro-
we kwiaty wdzięczności.  Roz-
strzygnięto też konkursy pla-
styczne na temat: „Co kocham 
w mojej Ojczyźnie” i „Z czym 
kojarzy mi się Patriotyzm”. Or-
ganizatorzy wręczyli dzieciom 
nagrody i wyróżnienia za kon-
kursowe prace plastyczne oraz 

Kwiaty wdzięczności wykonała grupa Grażyny Plichtay.

Sandra Machalska prezentuje nagrodzone prace.

Przedstawienie przygotowała grupa ojca Dydaka.

Na tegorocznych „Feriach z Jezusem” nikt się nie nudził.
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W pierwszym tygodniu 
ferii zimowych Parafi al-
ny Odział Akcji Katolic-
kiej przy Parafi i Św. Anny 
w Wejherowie już po raz 
dwunasty w SP nr 6, dzięki 
gościnności dyr. Marzeny 
Misztal, zorganizował dla 
wejherowskich dzieci pół-
kolonie „Ferie z Jezusem”.

rywalizacje sportowe, a obec-
nej na uroczystym zakończeniu 
ferii dyrektorce Teresie Kowal-
skiej podziękowano bukietem 

kwiatów za całą pomoc i współ-
pracę. I tak z pożytkiem ducho-
wym minął wszystkim czas.     

REKLAMA
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Arnold
Pięc minut po telefonie, że mój 
przyjaciel z Krakowa trafi ł w ciężkim 
stanie do szpitala, dziewczyna mnie 
ostatecznie rzuciła. Następnego dnia 
kolega zmarł. W przeciągu dwóch dni 
dowiedziałem się w sumie o śmierci 
4 bliższych lub dalszych moich 
znajomych. Dobiła mnie informacja, 
że zdechł Andrzej - mój wąż, który 
zatruł się mięsem. W poniedziałek 
byłem jeszcze na zimowym biwaku 
harcerskim. Wszyscy mieli taki 
spadek nastrojów, że prawie płakali.

Adam
Dokładnie 21 stycznia zwolnili mnie 
z pracy. To tragedia w moim życiu, 
ponieważ jestem zadłużony, a w 
moim regionie ciężko z pracą. Miesz-
kam w Lisewie - to powiat pucki. 
Tego dnia nie miałem jak wrócić do 
domu i spałem na betonie w piwnicy 
u kolegi. Potwornie pechowy dzień. 
W Wejherowie się uczę, no i... Wej-
herowo daje mi nadzieję na zdobycie 
dobrej roboty. Mam nadzieję, że nie 
potwierdzi się sentencja „Nadzieja 
umiera ostatnia” i że znajdę w koń-
cu pracę.

Kuba
Najgorszy dzień w roku? Panie! Ja 
mam takich 50! - mówi Kuba, wbrew 
pozorom bardzo optymistycznym 
tonem. - Smacznie zjadłem, a potem 
się rozchorowałem... z przejedzenia. 
Starych ludzi trzyma depresja cały 
rok. Ale pomimo to nie narzekam, 
staram się cieszyć życiem. Wesołe 
jest życie staruszka, choć jak widać 
czasami można nieźle się nadziać i 
mieć pecha nie przez jeden dzień w 
roku, a przez 50! Cóż, takie pewnie 
są uroki życia.

Ada
To było moje święto - Dzień Babci! - 
mówi pani Ada. Wnuki przyniosły mi 
prezenty, złożyły gorące życzenia z 
okazji święta. Nie odczułam, aby był 
to najgorszy i najbardziej depresyjny 
dzień w roku. Z pewnością jednak 
mogę powiedzieć, że każdy człowiek 
ma takie dni w roku, a wtedy nie ma 
święta. No cóż - porażek nie można 
przecież świętować. Dlatego nie 
można skupiać się na złych dniach, 
trzeba wyłapywać z każdej doby to, 
co najpiękniejsze, i tym się cieszyć, 
tym żyć.

Wojtek
Poniedziałek - o dziwo - był dla mnie 
nadzwyczaj optymistyczny. Należę 
do wąskiego grona szczęśliwców, 
których ominęła ta epidemia depresji 
- twierdzi z uśmiechem Wojtek. - Nie 
zdarzyło mi się nic pechowego, nie 
wyczułem napięcia w domu ani w 
pracy. To chyba dobrze - mój przykład 
potwierdza, że taki dzień to wymysł 
dziennikarski.  Powiem nawet, że 
chciałbym więcej takich dni i żeby 
wszyscy nazywali je najbardziej 
depresyjnymi dniami w roku!

- Według naukowców, koniec 
stycznia to najbardziej depre-
syjny okres w roku. Czy w tych 
dniach pesymistycznego nastroju 
ma Pani więcej pracy?
- Rzeczywiście przełom roku to 
trudny okres. Czas podsumowań 
i refl eksji, potem przychodzi mo-
ment noworocznych postanowień, 
a później konfrontacja z rzeczywi-
stością. Umieć obiecać sobie i in-
nym coś czego umiemy dotrzymać 
to wielka sztuka.
Nie wiem czy w przedostatni ponie-
działek stycznia mam więcej pra-
cy. Nie prowadzę takich statystyk. 
Zauważam jednak z biegiem cza-
su wzrost zainteresowania pomocą 
psychologiczną.
- Co robić gdy dopada nas „dół”?
- Jest wiele recept na tak zwanego 
„doła” - rozmowa z przyjacielem, 
lektura, spacer, słuchanie muzyki, 
kino, robótki ręczne, modlitwa, ma-
lowanie, pisanie wierszy, porząd-
ki w szafach, wizyta u fryzjera czy 
kosmetyczki, wycieczka... – do wy-
boru.
Każdemu pomaga co innego. Nie 
ma jednej recepty. Wizyta u psy-
chologa może pomóc dokonać traf-
nego wyboru. 
- Z jakimi problemami najczę-
ściej przychodzą pacjenci?
- Problemy moich klientów pozo-
stają w studni tajemnicy zawodo-
wej, do której każdy psycholog jest 
zobowiązany.
- Chyba każdy w życiu codzien-
nym zmaga się z problemami na-
tury psychicznej. Ale skąd wie-
dzieć, czy to już czas na wizytę u 
specjalisty?
- Psychika jest nieodłączną częścią 
człowieka i nie da się od niej uciec. 

Wzmożone akty wandalizmu, przemoc na ulicy i masowe 
samobójstwa - tak na szczęście nie wygląda najbardziej 

depresyjny dzień w roku naszego społeczeństwa. Ale kto wie 
jak mogłoby być w wirze cywilizacyjnego chaosu, gdyby nie 
pomoc psychologów. Codzienny stres, problemy związane 
z pracą, szkołą, rodziną, ciemne strony życia społecznego, 

niestabilna polityka - z tym wszystkim zmagamy się nie 
tylko 21 stycznia. Jednak jak twierdzą naukowcy, tego dnia 

następuje na świecie kumulacja pesymizmu. O tym, jak 
dbać o zdrowie psychiczne i radzić sobie ze złym nastrojem, 

rozmawiamy z psycholożką Ludmiłą Pawłowską-Szyszka.

Kiedy problemy natury psychicznej 
stają się uciążliwe, gdy nie potrafi -
my sami znaleźć skutecznego roz-
wiązania lub targają nami wątpli-
wości, warto zwrócić się do specja-
listy.
- Czy pani pomoc różni się od tej 
udzielanej przez szkolnego psy-
chologa?
- Jestem również psychologiem 
szkolnym. W szkole więcej jest 
działań doraźnych, interwencyj-
nych, na gorąco. Szersze jest też 
grono osób, z którymi mam do czy-
nienia zawodowo. Oprócz uczniów 
są jeszcze nauczyciele i rodzice W 
praktyce prywatnej praca jest bar-
dziej planowa i systematyczna. Jest 
też w niej więcej miejsca na sto-
sowanie metod i technik, jakich w 
szkole z uwagi na specyfi kę orga-
nizacyjną prowadzić się nie da, np. 
trening sprawności umysłowych 
czy oddziaływania relaksacyjne. 
W obu miejscach dużo konsultacji, 
poradnictwa i rozmów terapeutycz-
nych.
- Czym różni się praca psycho-
loga, psychoterapeuty i psychia-
try?
- Praca psychologa ma szerokie 
spektrum. Dokonuje on diagnozy 
opierając się  na specjalistycznych 
metodach badawczych (testy, pró-
by, ankiety, wywiad...), wytycza 
strategię rozwiązań, wspomaga w 
realizacji przyjętych zaleceń. Stosu-
je rożne techniki i metody oddziały-
wania na psychikę człowieka.
Psychoterapeuta stosując określone 
techniki oddziaływania na psychikę 
dąży do zmiany zachowań niepożą-
danych na korzystne dla pacjenta.
Psychiatra jest lekarzem. Poza dia-
gnozą zaburzeń w swoim działa-

niu terapeutycznym wspomaga się 
środkami farmaceutycznymi, któ-
rych nie stosują dwaj poprzedni 
specjaliści. W wielu wypadkach ko-
rzystne jest współdziałanie psycho-
loga z psychiatrą.
- Co jest źródłem problemów psy-
chicznych?
- Źródła problemów psychicznych 
człowieka tkwią często w nim sa-
mym (obraz psychofi zyczny wła-
snej osoby), mogą też znajdować 
się w jego otoczeniu (np. rodzina, 
znajomi, szkoła, praca...) i w jego 
relacjach z innymi (przyjmowane 
role, np. rodzica, małżonka, pra-
cownika...). Mogą też pochodzić z 
przeszłości,  dotyczyć teraźniejszo-
ści albo nawet wybiegać w przy-
szłość.
- Jaki wpływ na nasze zdrowie fi -
zyczne mogą mieć problemy na-
tury psychicznej?
- Wymiar fi zyczny i psychiczny 
człowieka są nierozerwalnie ze sobą 
związane. Forma fi zyczna wpływa 
na psychiczną i odwrotnie. Określa 
to dobrze znane nam wszystkim po-
wiedzenie: „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”. W naukach zajmujących 
się zdrowiem psychicznym czło-
wieka znane jest określenie „cho-
roby psychosomatyczne” czyli nie-
domogi fi zyczne wywołane stanami 
psychicznymi. Najczęstszą przy-
czyną takich dolegliwości jest stres. 
Długotrwałe pozostawanie w stresie 
może powodować zmiany w struk-
turze i funkcjonowaniu różnych na-
rządów wewnętrznych prowadząc 
do chorób mających wymiar fi zycz-
ny, np. wrzodów żołądka. Dbałość 
o dobry stan psychiki wspomaga 
dobre samopoczucie fi zyczne, a w 
przypadku choroby fi zycznej silny 

Ludmiła Pawłowska-Szyszka

SONDA

W okresie tego kryzysu optymi-
zmu społecznego i właśnie w po-
niedziałek nasz nastrój sięga „ze-
nitu”. W ten dzień budzimy się 
z wizją 5 roboczych dni. Nawet 
jeżeli bezpośrednio nas one nie 
dotyczą, to pracują nasi bliscy. 
Mamy w głowie plany na cały ty-
dzień. Praca idzie nam mozolnie, 

ponieważ weekend jest daleko na 
horyzoncie. No i dręczą nas wy-
rzuty z nienadrobionej pracy, któ-
rą obiecujemy sobie wykonać w 
sobotę i niedzielę, a z powodu 
braku wystarczającej presji rzad-
ko nam to wychodzi.
Również u nas dało się odczuć 
wyższe napięcie w relacjach z 
ludźmi niż zazwyczaj. Skala tego 
zjawiska była jednak niska. Sy-

tuację w naszym regionie ratu-
ją ferie zimowe, ale nie tylko. 
Wejherowo jest miastem, w któ-
rym życie toczy się wolno, a tym 
bardziej w mniejszych miejsco-
wościach naszego powiatu. Lu-
dzie z naszego regionu są z natu-
ry uprzejmi. Żyjemy w cieniu cy-
wilizacyjnego zgiełku. Troszkę z 
boku patrzymy na egzystencjalny 
trans ludzi z wielkich miast.

Jak przeżyłeś najgorszy dzień w roku?

Pod koniec stycznia uświa-
damiamy sobie, że nasze 
postanowienia noworocz-
ne są bezowocne. Umiera-
ją nadzieje na lepszy nowy 
rok. Podwyżki cen dają się 
we znaki. Nasze portfele ma-
nifestują tzw. chude miesią-
ce, a nie  wpłynęły jeszcze 
styczniowe pensje. Świą-
teczna atmosfera odeszła w 
niepamięć, a wydatki bożo-
narodzeniowe zaczynają o 
sobie przypominać. W per-
spektywie nie mamy też wol-
nego dnia od pracy...

PAWEŁ KOPAŃSKI

Wejherowo. Epidemia pesymizmu!

Nie tylko Ty 
miałeś pecha!

Rozmowa z fachowcem

duch pozwala ją lepiej znosić, a na-
wet z nią skutecznie walczyć.
- Jeśli żyjemy w złym nastroju, 
który nie ma związku z naszym 
zdrowiem fi zycznym, czy psycho-
log potrafi  znaleźć źródło naszych 
problemów?
- Zły nastrój, który się przedłuża, 
jest poważnym sygnałem do szu-
kania pomocy u psychologa. Psy-
cholog pomoże znaleźć przyczynę 
przykrego stanu emocjonalnego, a 

także wskaże sposoby radzenia so-
bie z nim. Wymaga to jednak współ-
pracy obu stron. Psycholog nicze-
go za nikogo nie załatwi. Decyzje 
i działania leżą po stronie klienta. 
Psycholog tylko daje wsparcie, roz-
ładowanie, pomaga zrozumieć me-
chanizmy prowadzące do obniżenia 
nastroju.

Z p. Ludmiłą Pawłowską-Szysz-
ką rozmawiał Paweł Kopański
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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.

Sprzedam mieszkanie
Rumia - centrum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony 
i monitorowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.

10  Felietony     Piątek, 25 stycznia 2008 r.

Towarzyskie
Miła, zadbana, pracowita, 44-latka, wzrost średni, szczupła, bez nało-
gów, ceniąca szczerość i uczciwość, pozna miłego, szczerego pana w 
wieku 44-50, z własnym M i najlepiej zmotoryzowanego i z okolicy 
Trójmiasta. Tel.698 856 610.

„Dziennik” opublikował w sobo-
tę obszerne fragmenty stenogra-
mu z jej posiedzenia. Ich lektu-
ra tłumaczy dlaczego posiedze-
nie Rady trwało zaledwie 45 mi-
nut i  zakończyło się zgrzytem. 
Nie po raz pierwszy w polskiej 
polityce emocje wzięły górę nad 
zdrowym rozsądkiem. Okaza-
ło się, że pan prezydent nie miał 
koncepcji na poprowadzenie tego 
posiedzenia. Sprowadził je wy-
łącznie do bardzo pobieżnego i 
nieuważnego przepytania pre-
miera Tuska i pani minister Ko-
pacz  i zakomunikowania im, że 
te ustawy z przygotowanego już 
przez rząd  pakietu  ustaw zdro-
wotnych, które nie będą zgodne 
z jego oczekiwaniami, zawetuje. 
Szkoda, że nie odbyła się mery-
toryczna dyskusja między panią 
minister a prezydenckimi eksper-
tami mającymi inny niż ona  po-
mysł na reformę służby zdrowia.  
Rządowi podobno bardzo na tym 
zależało. Zmarnowano szansę na 
przetestowanie, na jednym z naj-

trudniejszych problemów w na-
szym kraju, możliwości współ-
pracy rządu z prezydentem. Gdy-
by w tej sprawie udało się osią-
gnąć kompromis, w innych spra-
wach poszłoby dużo łatwiej.
Mimo iż pierwsza Rada Gabine-
towa zakończyła się fi askiem, nie 
wyprowadzałbym z tego wnio-
sku, że przekreśla to defi nitywnie 
szanse na konstruktywną współ-
pracę rządu z urzędem prezyden-
ta w przyszłości. Moim zdaniem 
premier Tusk nie powinien rezy-
gnować z kolejnych prób pozy-
skania pana prezydenta do roz-
wiązania najważniejszych pro-
blemów naszego kraju. Pan pre-
zydent nie powinien też rezygno-
wać z możliwości wpływania na 
prace rządu poprzez zwoływa-
nie Rad Gabinetowych, oczy-
wiście pod warunkiem, że bę-
dzie do tych posiedzeń podcho-
dził z dobrą wolą i że będą one 
przez jego współpracowników 
staranniej przygotowane od stro-
ny merytorycznej. Wyprzedzają-

Zniewaga z kolei polega na takim 
zachowaniu, które według obowią-
zujących norm obyczajowych sta-
nowi wyraz pogardy dla drugiego 
człowieka. Zniewagą jest obrzu-
cenie kogoś obelgami, wyzwiska-
mi, słowami wulgarnymi w mowie 
lub piśmie, a także wulgarnymi ge-
stami. Przestępstwo to ma miejsce, 
kiedy znieważamy kogoś w jego 
obecności lub pod jej nieobecność, 
lecz publicznie lub z zamiarem, aby 
zniewaga do adresata dotarła.
Przestępstwa zniesławienia i znie-
wagi są ścigane z oskarżenia pry-
watnego, tzn. osoba zniesławiona 
lub znieważona musi sama skiero-
wać do właściwego sądu akt oskar-
żenia, zebrać dowody i prowadzić 
postępowanie. Może zatrudnić do 
tego adwokata. Prokurator wszczy-
na lub przyłącza się do takiej spra-
wy, jeśli jego zdaniem wymaga 
tego interes społeczny. 

Wyjątkowo z urzędu ścigane jest 
znieważenie Prezydenta RP oraz 
znieważenie innego funkcjonariu-
sza publicznego w związku z peł-
nieniem przez niego obowiązków 
służbowych. Zasugerowanie w for-
mie pytań, że Prezydent RP może 
np. nadużywać alkoholu, nie może 
być znieważeniem, lecz zniesławie-
niem. Zniesławienie nigdy nie jest 
ścigane z urzędu, nawet jeśli doty-
czy Prezydenta. 
Zniesławienie i zniewaga może też 
zostać zakwalifi kowane jako naru-
szenie dóbr osobistych i niezależ-
nie od odpowiedzialności karnej 
sprawca może zostać na drodze cy-
wilnej zobowiązany do przeprosze-
nia lub zapłaty zadośćuczynienia 
pokrzywdzonemu lub na wybrany 
przez niego cel społeczny na podst. 
art. 24 i 448 kodeksu cywilnego.

Radosław Skwarło
radca prawny

TRZEBA PRÓBOWAĆ DALEJ
W ubiegłotygodniowym felietonie pisałem o zamiarze 
zwołania przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Rady Gabinetowej. Miała być poświęcona w całości 

poszukiwaniu wyjścia z pogłębiającego się kryzysu w 
służbie zdrowia, w tym problemom płacowym lekarzy 

wynikającym ze stosowania  tzw. klauzuli opt-out. Gdy ten 
felieton pisałem, nie byłem pewny, czy mimo zapowiedzi  

Rada Gabinetowa się odbędzie. Dziś już wiemy, że 
odbyła się w poniedziałek 14 stycznia i że zakończyła się 

fi askiem. 

ce rozmowy ekspertów, szukanie 
płaszczyzn porozumienia, uzgad-
nianie granic kompromisu to lep-
sze niż permanentny konfl ikt na 
linii prezydent - premier, co skut-
kować może wetowaniem ustaw, 
a więc zupełnym paraliżem pra-
cy rządu. Jeżeli rząd przestanie 
pracować, to oczywiście zacznie 
spadać poparcie dla niego i dla 
premiera Tuska, i być może nie-
którym politykom chowającym 
się za plecami pana prezyden-
ta o to właśnie chodzi, ale stra-
ci też pan prezydent, bo wymaga 
się od niego, by dla dobra Polski 
konstruktywnie współpracował z 
każdym rządem wyłonionym w 
wyniku wolnych i demokratycz-
nych  wyborów.

Jerzy Budnik
poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

ZNIESŁAWIENIE 
CZY ZNIEWAGA

Zniesławienie polega na pomówieniu kogoś o postępowanie 
lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodza-
ju działalności. Zniesławienie 
może być dokonane za po-
mocą słowa, pisma, rysun-
ku, a nawet gestu - i poda-
niu go do wiadomości co naj-
mniej jednej osobie postron-
nej. Zniesławieniem będzie 
np. nazwanie kogoś złodzie-
jem, oszustem, faszystą itp. 
Zniesławienie może być do-
konane także przez zadawa-
nie pytań. 

Wynajmę
Szukam pomieszczenia do wynajęcia na biuro ok 30 m2 na terenie 
Wejherowa. Tel. 601 418 030
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REKLAMA

PRZYGOTOWANIE
do

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

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

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

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

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

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

K R E D Y T Y

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

Kwiaciarnia 

AzaliaAzalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

tel. 504-86-34-87
 Od 11.01.2008 r. 

-Zaprasza-
Zamówienie wiązanek na telefon, 

dowóz - gratis. 
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Możesz pomóc

Pomóż Natalii, Twoja 
złotówka pomoże w jej 

rehabilitacji, dzięki któ-
rej będzie umiała po-
ruszać się na własnym 
wózku inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 

0000 6543 2000 0120
Kaszubski Bank Spółdzielczy 

w Wejherowie.
Fundacja „Uśmiech dziecka”

ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

Tym  razem był to Turniej Teni-
sa Stołowego dla kategorii wie-
kowej 1992 i młodsi oraz ka-
tegorii OPEN. W zawodach 
wzięło udział 16 zawodników.
W kategorii wiekowej 1992 i 
młodsi nie było niespodzianek: 
bezkonkurencyjny okazał się Ma-
ciej Jaks, na codzień trenujący w  
drużynie Półwysep-Malkor Reda. 
W kategorii OPEN bez straty seta 

zwyciężył Krzysztof Łakomy, 
przed Michałem Szematowiczem 
- również trenującym w Półwy-
spie-Malkorze. Trzecie miejsce 
zajął organizator - Konrad War-
gin, pokonując w zaciętym poje-
dynku o III miejsce, stosunkiem  
3:2 w setach, doświadczonego te-
nisistę stołowego, Michała Gu-
dalewicza z Półwyspu-Malkor.
Puchary dla najlepszych ping-
pongistów wręczał Dyrektor 
MOKSiR-u Jerzy Conradi. Zwy-

- W zawodach wzięło udział 8 
młodych tenisistów. W fi nale 
spotkało się  dwóch faworytów: 
12-letni Jakub Degórski i o dwa 
lata młodszy Cezary  Walkusz. 
Wygrał Jakub 6:2, 6:1 i to on zo-
stał Mistrzem Redy w swojej  ka-
tegorii wiekowej. Sędzią Głow-
nym zawodów był Andrzej De-
górski - trener tenisa - relacjonuje 
Konrad Wargin, menadżer sportu 
MOKSiR.
Najlepsza trójka otrzymała pu-
chary ufundowane przez MOK-
SiR. - Zapraszamy serdecznie na 
kolejne zawody organizowane 

Reda. Ferie z MOKSiR

Jaks i Łakomy bezkonkurencyjni
Piłka halowa. Futsalowa liga powiatowa

Lambada liderem
18 stycznia Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie  

zorganizował V Turniej z cyklu „Ferie z MOKSiR na Sportowo 2008”. 

Wyniki:

Kat. 1992 i młodsi
1m Maciej Jaks
2m Ola Gudalewicz
3m Bartłomiej Białobrodzki

Kat. OPEN
1m Krzysztof Łakomy
2m Michał Szematowicz
3m Konrad Wargin

TOMASZ ALBECKI cięzcom gratuluje cała redakcja 
„Expressu”.

Reda. Tenis ziemny

Rocznik 95 rządzi
17 stycznia Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

był organizatorem Turnieju Tenisa Ziemnego dla rocznika 
1995 i poniżej z cyklu „Ferie z MOKSiR na sportowo”.

Klasyfi kacja końcowa:

1m  Jakub Degórski
2m  Cezary Walkusz
3m  Maciej Karczmarczyk

Czwórka najlepszych redzkich tenisistów rocznika 95.

przez MOKSiR w ferie i nie tylko 
- zachęca K. Wargin.      (ALBI)
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Po VII serii spotkań  Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
liderem jest ustarbowska LAMBADA, która wyprzedza 

rumski ROBOCOP i gościcińskie AUTO.
W klasyfi kacji na najlepszego strzelca prowadzi Krzysztof 

Klempert (Lambada) - 21 bramek.

Najlepsi na hali - zespół LAMBADA.

Wyniki VII serii:

Bendiks - Dwór 1:5 (0:3)  (Jakub Beckier - Adam Stuba 3, Marcin 
Formela, Marcin Mariański)
Auto - Kobra 7:2 (3:2) (Jarosław Wicki 4, Sebastian Mielke, 
Adrian Klawikowski 2 - Mateusz Perszon, Wojciech Kwidziński)
Czarni - Elektryk 2:6 (0:3) (Tomasz Mroziński, Jarosław Duda, 
Sławomir Barański 4 - Bartosz Lesiuk, Filip Grinholc)
Borhyd - Kaszuby 0:5 (0:2) (Adam Lubelski 2, Krzysztof wicki 2, 
Michał Dąbrowski) 
Lambada - Rakiety 11:3 (5:2) (Krzysztof Klempert 7, Wojciech 
Baranowski 3, Przemysław Parchem - Marcin Roszkowski, 
Krzysztof Groth, Artur Bank)
Gladiator - OSW 6:4 (3:1) (Maciej Alfuth 4, Krystian Żyła, 
Michał Mazur - Wojciech Marczyński 3, Artur Budek)
Tęcza - Huragan 1:3 (1:1) (Dawid Bogucki - Paweł Baranowski, 
Michał Będzimirowski 2)
Robocop - Luzino 11:2 (5:0) (Jacek Stawiarz 3, Krzysztof 
Mielewczyk, Krzysztof Czerwiński 4, Maciej Mielewczyk 3 
- Rafał Książek, Adam Rybakowski)
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05:15       Wszystko jest muzyką
05:55        Był taki dzień - felieton
06:00        Kawa czy herbata?
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:35        Tajemnica Starego  
 Ogrodu; fi lm fabularny
10:05        Kocham muzykę
10:15        Sąsiedzi - serial
10:40        Faceci do wzięcia; serial 
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Wójt roku 2007 - sylwetki
12:40        Plebania - odc. 1003
13:05        Klan - odc. 1392
13:30        Jaka to melodia?
13:55        Kandydat - odc. 3
14:25        Kobieta zaradna
15:00        Wiadomości
15:05        Moda na sukces
15:30        Klan - odc. 1397
16:00        Plebania - odc. 1008
16:30        Teleexpress 
16:45        Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Zakopane 
19:00        Wieczorynka - Smerfy
19:30        Wiadomości 
20:20        Determinator - odc. 4/13 
 - serial kryminalny 
21:15        Kogel - Mogel komedia
23:05        Krzyk; horror  
 kraj prod.USA (1996);  
 reż.:Wes Craven;  
 wyk.:Neve Campbell,  
 David Arguette.
00:55        Bez pardonu III - odc. 1,  
 Wskrzeszenie, serial
01:40        Bez pardonu III - odc. 2, 

05:35       Statek miłości - s.1, odc. 2/249 
07:35        Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 22/52  
 Robo - Marcin serial animowany 
07:50        Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 23/52   
 Marcin Hood serial animowany 
08:05        M jak miłość - odc. 101; serial 
09:00        Pytanie na śniadanie 
11:05       Święta wojna - Hanys Boss (243);  
 serial komediowy 
11:35        Smacznego telewizorku;   
 komedia familijna, kraj prod. 
 Polska, Czechosłowacja,  
 Kazachstan (1992); reż.:Paweł  
 Trzaska; wyk.:Gabriela  
 Kownacaka, Piotr Machalica,  
 Magda Pasternak
13:10        Z kabaretowego archiwum 
13:25        Wojciech Cejrowski
14:00        Duże dzieci - (73); talk-show
14:50        Gliniarz i prokurator - odc. 3/23  
15:45        Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia - odc. 55
16:50        Zmiennicy - odc. 10/15 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:55        Sport Telegram
19:00        Pogoda
19:05        Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05        Najśmieszniejsi - czyli Kabaretowy  
 Koncert Życzeń (1); widowisko
21:00        Linia uskoku (Fautline); dramat  
 kraj prod.USA (2004); reż.:Rex  
 Piano; wyk.:Doug Savant,  
 Brandy Ledford, Justin Melvey
22:35        ME w łyżwiarstwie fi gurowym 
23:40        Panorama
23:55        Dym (Smoke); fi lm fabularny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.35       Sztukateria 
06.00       Instynkt Tropiciela 
 - Wilno 
06.25       Gram.Tv 
06.50       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 65) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
 - program rozrywkowy
16.25        Zbuntowani (odc.66) 
 serial obyczajowy
17.25       mała Czarna 
 – talk show
18.25       Benny Hill 
 - serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Antykiller 2 – Antyterroryści 
 (odc.4), serial
21.05       24 godziny (odc.7) 
 - serial, USA
23.05       Playboy – Pani pozna panią 
 („Girl for Girl”), fi lm USA, 2000
01.25       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.00       Muzyczne listy 
02.50       Tangerine Dream „Live in America”  
 - koncert
03.40       mała Czarna
04.25       Sztukateria 
04.50       Drogówka
05.25       Komenda
05.50       Zakończenie programu

05:00      Music Spot, odc.243
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.455                       
06:15      Adam i Ewa, odc.44
06:45      Adam i Ewa, odc.45
07:30      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.63
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze,  
 odc.115
10:30      Rodzina zastępcza, odc.177
11:30      Samo życie, odc.1026
12:00      Dzień kangura, odc.7
13:00      Tylko miłość, odc.20
14:00      Pierwsza miłość, odc.632
14:45      Mamuśki, odc.18
15:15      Świat według Bundych, odc.247
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1014
16:30      Graczykowie, odc.55
17:00      Rodzina zastępcza, odc.178
18:00      Pierwsza miłość, odc.633
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1027
20:00      Ace Ventura : Zew natury”Ace  
 Ventura: When Nature Calls”;  
 USA, 1995; r. Steve Oedekerk; 
 w. Jim Carrey, Ian McNeice,  
 Simon Callow, Maynard  
 Eziashi, Bob Gunton 
21:55      Studio Lotto
22:15      Anakonda, r. Luis Llosa; w. Jennifer 
 Lopez, Jonathan Hyde, Owen  
 Wilson, Ice Cube, Jon Voight
00:05      Sylwestrowa Moc Przebojów, odc.4
01:15      Nagroda gwarantowana
02:15      Nocne randki

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Superniania - reality show 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (18/23) - serial   
 sensacyjny, USA 
15:20      Marina (99/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska   
 serial fabularno-dokumentalny 
18:25      Detektywi - serial fabularno-  
 dokumentalny 
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:00      Zabójcza broń II - fi lm sensacyjny,  
 USA 1989, reżyseria: Richard  
 Donner, obsada: Mel Gibson,  
 Danny Glover, Joe Pesci, Joss  
 Ackland, Derrick O’Connor
22:15      Biker Boyz - fi lm sensacyjny,  
 USA 2003, reżyseria: Reggie  
 Rock Bythewood, obsada:  
 Laurence Fishburne, Derek Luke,  
 Orlando Jones, Djimon Hounsou,  
 Lisa Bonet, Brendan Fehr
00:25      Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
01:25      Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
02:25      Wrzuć na luz 
03:25      Telesklep

Tydzień  z  TV

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

„Źli chłopcy” na Polsacie
Detektywi Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) z 

policyjnego wydziału antynarkotykowego w Miami mają 3 dni na odnalezienie 
heroiny wartej sto milionów dolarów, która została skradziona z ich posterunku.

Polsat
28 stycznia
godz. 21.00

Jedyną oso-
bą, która może 
im pomóc, jest 
piękna Julie 
Matt, która po-

trafi  zidentyfi kować szefa gangu. 
Śmiertelnie przerażona dziewczy-
na chce rozmawiać tylko z Low-
reyem. Ponieważ Mike jest nie-
obecny, komisarz wysyła na spo-
tkanie Burnetta. Od tej pory Mar-
cus, spokojny mąż i ojciec, wcie-
la się w postać swojego partnera 
Mike’a - bogatego playboya, co 
wywołuje wiele przezabawnych 
sytuacji. Wspólnie muszą chronić 
Julie przed ścigającymi ją gang-
sterami i odnaleźć skradzione 
narkotyki…
MEGA HIT - Bad Boys
“Bad Boys”; USA, 1995; reż. Michael 
Bay; wyk. Martin Lawrence, Will Smith, 
Tea Leoni, Tchéky Karyo, Joe Pantoliano 
Komedia sensacyjna. Fo
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„Rodzina zastępcza”Polsat
29 stycznia
godz. 17.00 Alutka ma cu-

downą wiado-
mość dla męża. Mają pojechać 
do jej mamy na kilka dni. Dla Ję-
druli spotkanie z teściową oraz 
jej siostrą jest katastrofą. Po spo-

tkaniu z Jackiem zaczyna symu-
lować chorobę. Z wizytą lekar-
ską wezwany zostaje Pułkownik. 
Mimo błagających szeptów Ję-
druli, głuchawy Dziadek oznaj-
mia, że jest zdrowy. Dziadek też 

niestety ma problem, gdyż Kuba i 
Majka fundują mu podróż na Kre-
tę. Dziadek jednak panicznie boi 
się lotów i zaczyna kombinować 
co zrobić, aby nie jechać. Poli-
cjant marzy o sukcesie. Zdaje so-
bie sprawę, że chodząc po ulicach 
nie bardzo jest w stanie dokonać 
czegoś spektakularnego... 
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05:30        Statek miłości - s.1, odc. 4/249
07:30        EUROexpress; magazyn
07:35        Przystanek praca
07:50        Dwójka Dzieciom 
08:05        M jak miłość - odc. 102; serial 
09:00        Pytanie na śniadanie 
11:20        SpełniONA w biznesie; magazyn
11:40        Dr Quinn - seria V, odc. 5/26; serial 
12:35        Złotopolscy odc.19 - Parka
13:05        Wojna i pokój w ogrodzie - odc. 2;  
 serial dokumentalny
13:45        Znaki czasu; magazyn
14:15        Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
14:55        ...z Mazurskiej Nocy Kabaretowej 
15:05        Gliniarz i prokurator odc.4/23 - 
16:00        Goryl, czyli ostatnie zadanie
17:00        Czterej pancerni i pies odc.5/21 -  
 „Rudy”, miód i krzyże 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:55        Sport Telegram
18:59        Pogoda
19:05        Koło fortuny ; teleturniej
19:40        Olimpijczycy 2008 - odc. 10
20:10        M jak miłość - odc. 555; serial 
21:00        Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10        Brzydula Betty - odc. 19; 
 serial komediowy 
22:00        Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - s. VI, odc. 21/24; serial
22:55        Warto rozmawiać
23:55        Panorama
00:10        Film dokumentalny
01:00        Wieczór artystyczny / Wieczór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.35       Sztukateria
06.00       Wielkie Happy Hour
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 66) 
 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. 67) 
 serial obyczajowy 
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Tootsie” fi lm fabularny, USA,  
 1982; reż.: Sydney Pollack;  
 wyst.: Dustin Hoffman, Jessica  
 Lange, Teri Garr, Charles  
 Durning, Dabney Coleman, Bill  
 Murray; Doskonała komedia  
 romantyczna. 
22.30       Happy Hour – informacyjny 
                     program rozrywkowy
23.30       Rajdowe Mistrzostwa Świata 
                      – Rajd Monte-Carlo 
00.30       Big Brother 4.1
03.15       Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.45       Muzyczne listy
04.35       Big Brother 4.1

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Pascal: po prostu gotuj 8 
 - program rozrywkowy 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Milionerzy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (19/23) 
 - serial sensacyjny, USA 
15:20      Marina (100/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dokumentalny 
18:25      Detektywi - serial fabularno
 -dokumentalny
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
20:55      Na Wspólnej
21:30      Krok od domu (4/22) 
 - serial kryminalny, USA 
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 

05:20        Notacje 
05:30        Serce z węgla - odc. 8
05:55        Był taki dzień
06:00        Kawa czy herbata? 
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:35        Gumisie
09:00        Budzik 
09:30        Rozgadana Farma
09:55        Teleferie - Dwa światy
10:20        Jaka to melodia? - fi nał
11:10        Moda na sukces 
12:00        Wiadomości
12:20        W kolejce po euro
12:40        Plebania - odc. 1004
13:05        Klan - odc. 1393
13:30        Serwis TV 
14:00        Byli sobie odkrywcy 
14:30        Szkoda gadać ; program
15:00        Wiadomości
15:10        Miłość puka do drzwi;  
 serial obyczajowy
16:05        Moda na sukces
17:00        Teleexpress 
17:20        Celownik; magazyn
17:35        Klan - odc. 1398
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1009
19:00        Wieczorynka
19:30        Wiadomości
20:20        Teatr Telewizji  
 -  Kryptonim „Gracz”
22:10        Bracia i siostry - odc. 4 
23:00        Życzenie śmierci 2; fi lm 

05:50        Fitness club - odc. 11/26
06:45        Był taki dzień; felieton
06:45        Smaki polskie; magazyn
07:00        Dzień dobry w sobotę
07:35        Rok w ogrodzie
08:00        Wiadomości
08:10        Dotknij życia - Koncert
08:45        Stary Testament - odc. 1
09:10        Kuchcikowo - gotowanie
09:25        Ziarno ; magazyn
09:55        Baranek Shaun 
10:00        Scooby, gdzie jesteś? 
10:25        Siódme niebo, seria VIII
11:15        Kandydat - odc. 4
11:40        Zwierzęta świata 
12:10        Podróżnik 
12:30        Kuchnia z Okrasą 
13:00        Wiadomości
13:10        Skrzydełko czy nóżka;  
 komedia kraj prod. 
 Francja (1976);  
 reż.:Claude Zidi
15:00        Sąsiedzi; serial
15:25        Śmiechu warte - odc. 612;
15:50        Faceci do wzięcia
16:25        Teleexpress 
16:45        Puchar Świata w skokach 
19:00        Wieczorynka 
19:30        Wiadomości  
20:15        Hit na sobotę - Wojna  
 Harta; dramat  
 wojenny 
22:25        Męska rzecz... - Most  
 na Renie; fi lm fabularny
00:25        Kino nocnych marków  
 - Tylko Martha;  
 komedia 
02:10        Wieczór Trzech Króli,  
 komedia, USA (1996); 

05:40        Fitness club - odc. 13/26
06:35        Był taki dzień - felieton
06:40        Zwariowana Dziewczyna
07:00        Transmisja Mszy Świętej 
08:00        Domisie 
08:25        Angielski z Jedynką
08:35        Kadra 2012; magazyn
08:50        Teleranek - magazyn
09:20        Nasze drzewo; fi lm  
 fabularny kraj prod. 
 USA (1999); reż.:Duane  
 Clark; wyk.:Robert  
 Forster, Naomi Judd
10:55        Pod prasą; program
11:25        Tydzień
11:55        Między ziemią a niebem
12:00        Anioł Pański  
12:15        Między ziemią a niebem
13:00        Wiadomości
13:10        Podnieść Titanica; fi lm  
 fabularny kraj prod. 
 USA, Wielka Brytania
15:05        Kyle XY -seriaL
15:50        BBC w Jedynce
17:00        Teleexpress
17:20        Jaka to melodia? - fi nał
18:10        Szkoda gadać - odc. 19
19:00        Wieczorynka - Gumisie 
19:30        Wiadomości 
20:15        Ranczo - serial 
22:10        Uczta kinomana
  - Miasto Boga; dramat
00:20        Kolekcja kinomana -  
 Idiota - odc. 7 
 serial obyczajowy 

06:05        Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:35        Złotopolscy - odc. 919 
07:00        Spróbujmy razem; magazyn
07:25        Poezja łączy ludzi - „Nienawiść”
07:35        M jak miłość - odc. 553
08:30        Pytanie na śniadanie 
10:35        Czy zwierzęta przepowiadają  
 katastrofy? ; fi lm dokumentalny
11:35        Na dobre i na złe - odc. 316 
12:25        Egzamin z życia - odc. 93; 
 serial 
13:25        Święta wojna - serial 
14:00        Familiada 
 - odc. 1482 teleturniej
14:30        Złotopolscy - odc. 921 
15:05        Duże dzieci - (83); talk-show
16:00        ME w łyżwiarstwie fi gurowym
17:05        Pojedynek gigantów - Hity
17:40        Na wyłączność; wywiad
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
19:10        Europa da się lubić
20:05        Kabaretowa sobota w Dwójce
21:00        Weekendowe Kino Dwójki -  
 Siedem narzeczonych 100’;  
 komedia kraj prod.USA (1999);  
 reż.:Paul Lazarus; wyk.:Arye  
 Gross, Timothy Daly
22:45        Słowo na niedzielę 
23:00        Weekendowe Kino Dwójki - Pulp  
 Fiction 148’; fi lm fabularny 
 kraj prod.USA (1994);   
 reż.:Quentin Tarantino;  
 wyk.:Tim Roth, Uma Thurman,  
 Samuel L. Jackson
01:30        Ona i On - wojna płci - (2); talk- 
 show; STEREO, 16:9, Dla  
 małoletnich od lat 12
02:25        Zakończenie dnia

05:20        Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:25        Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 - odc. 10; serial obyczajowy
05:50        Złotopolscy - serial
06:45        Jesteś tym co jesz (seria III)
07:15        M jak miłość - odc. 554; serial 
08:05        Ostoja
08:35        Wyjechani - telenowela
09:10        Z Dwójką bezpieczniej
09:20        Zacisze gwiazd - (29)
09:50        Wojciech Cejrowski
10:25        Miesiąc z National Geographic
11:25        Podróże kulinarne
11:55        Gwiazdy w południe - Dzięki  
 Bogu już piątek 85’; komedia  
 kraj prod.USA (1978)
13:25        T jak Teresa Lipowska; fi lm dok. 
14:00        Familiada - odc. 1483 teleturniej
14:30        Złotopolscy - odc. 922 
15:00        Mini szansa - Leszcze
16:05        ME w łyżwiarstwie fi gurowym
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:50        Sport Telegram
19:10        Gala Wolontariatu
20:10        Szkoła czarownic 96’; fi lm   
 fabularny kraj prod.USA (1996);  
 reż.:Andrew Fleming; wyk.:Robin  
 Tunney, Fairuza Balk
21:55        Raport specjalny - odc. 3/16 serial 
22:45        Ulice Kultury - (53); magazyn
23:05        Telewizyjne Wiadomości Literackie 
23:40        Dolina Kreatywna
00:10        Złota dwunastka operetek i musicali 

05.35       Sztukateria 
06.00       Instynkt Tropiciela - Wilno 
06.25       Gram.Tv 
06.50       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 65) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc.66) 
 serial obyczajowy
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill 
 - serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Antykiller 2 – Antyterroryści 
 (odc.4), serial
21.05       24 godziny (odc.7) serial, USA
23.05       Playboy – Pani pozna panią 
 („Girl for Girl”), fi lm USA, 2000
01.25       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.00       Muzyczne listy 
02.50       Tangerine Dream „Live in America”  
 - koncert
03.40       mała Czarna
04.25       Sztukateria 
04.50       Drogówka
05.25       Komenda

05.50      Instynkt Tropiciela - Wilno 
06.10       Kinomaniak  
06.35       VIP
07.00       Gram Tv
07.30       V-max
08:00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.00       Dekoratornia
09.30       Instynkt Tropiciela - Druskienniki  
 Polska, 2007 r.; reż. Robert  
 Wiącek, scen.: Piotr Owczarski
10.00       V-max 
10.30       Gram Tv
11.00       Big Brother 4.1
12.40       Karate Kid 3 fi lm fabularny, USA,  
 1989; reż.: John G. Avildsen;  
 wyst.: Ralph Macchio, Pat Morita,  
 Robyn Lively, Thomas Ian  
 Griffi th, Martin Kove, Sean  
 Kanan; Familijny/akcja. 
15.00       Polska Liga Siatkówki: PGE Skra  
 Bełchatów - Mlekpol Olsztyn  
 (mecz siatkówki na żywo)
17.00       Big Brother 4.1 
19.00       Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
20.00       Siostra Betty fi lm fabularny, USA/ 
 Niemcy, 2000; reż.: Neil LaBute
 wyst.: Morgan Freeman, Renée  
 Zellweger, Chris Rock, Greg  
 Kinnear, Aaron Eckhart
22.15       Cała prawda o Rasputinie (cz. 1)  
 serial dok. Rosja, 2005 r.; scen. i  
 reż. Vladislav Mirzoyan;
23.25       Big Brother 4.1
02.30       Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.05       Zakochane gwiazdy(odc. 6) serial  
 dok. ,USA, 2006;
03.30       Neneh Cherry - koncert 

06:00      Pierwsza miłość, odc.561                       
06:45      Jesteśmy, odc.231                                        
07:15      Power Rangers , odc.298                            
07:45      Hugo, odc.136                                      
08:15      Dotyk anioła, odc.68
09:15      Ewa gotuje
09:45      Eureko, ja to wiem, odc.41
10:45      Leif Ericson. O chłopcu, który  
 odkrył Amerykę”Leif Ericson:  
 The Boy Who Discovered  
 America”; USA, 2000; r.  
 Phil Nibbelink Animowany  
 fi lm dla całej rodziny. Dawno,  
 dawno temu, w mroźnej  
 Islandii, Leif Erickson, syn  
 Eryka, został wraz z matką  
 wygnany z rodzinnej wioski.   
12:45      Czarodziejki, odc.83
13:45      Dom nie do poznania, odc.100
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.47
15:15      Daleko od noszy, odc.118
15:45      Tylko miłość, odc.20
16:45      Formy nacisku, cz.2”Undue   
 Infl uence, cz.2”; USA, 1996; 
 r. Bruce Pittman; w. Alan  
 Rosenberg, Brian Dennehy,  
 Jean Smart, Patricia Richardson  
 Kryminał prawniczy.  
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.15
20:00      Pościg” Chase, The”; USA, 1994; 
 r. Adam Rifkin; w. Charlie  
 Sheen, Kristy Swanson,  
 Henry Rollins, Josh Mostel
21:55      Studio Lotto
22:00      Halo, Hans!, odc.9
23:00      Zatopieni”Submerged”; USA, 2000; 

06:00      Pierwsza miłość, odc.562
06:40      Pierwsza miłość, odc.563
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.20
07:45      Tutenstein, odc.12
08:15      Power Rangers , odc.299
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
 - serial komediowy
09:45      Słoneczny patrol, odc.208
10:45      Buffy postrach wampirów
12:35      Małolaty Ninja na wojennej ścieżce
14:45      Piotr Bałtroczyk
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45      Świat według Kiepskich, odc.39
17:15      Świat według Kiepskich, odc.40
17:45      Rodzina zastępcza, odc.179
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.16
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:55      Studio Lotto
22:00      Dziewczyny z kalendarza r. Nigel 
 Cole; w. Helen Mirren, Julie  
 Walters, John Alderton,  
 Linda Bassett, Annette Crosbie  
 Doskonała brytyjska komedia  
 oparta na prawdziwych  
 wydarzeniach.
00:15      Sposób użycia, odc.4
00:45      ROZMOWY NOCĄ
  TALK SHOW, 
01:00      Magazyn sportowy
03:00      Nocne randki
04:45      TV MARKET

05:40      Uwaga! 
06:00      Telesklep
08:00      Hela w opałach  (29) 
 - serial komediowy, Polska 
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Pascal: po prostu gotuj 
  - program rozrywkowy 
11:30      Na Wspólnej Omnibus  
13:20      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy Dolby
15:00      Hela w opałach  (29) 
 - serial komediowy, Polska 
15:35      Wielka mała liga - fi lm rodzinny,  
 USA 2000, reżyseria: Andrew  
 Scheinman, obsada: Luke  
 Edwards, Timothy Busfi eld,  
 John Ashton, Ashley Crow
18:00      Milionerzy 
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Niania (52) - serial komediowy
20:35      Niania (53) - serial komediowy
21:05      Wierny ogrodnik - fi lm   
 sensacyjny, Wielka Brytania/
 Niemcy 2005, reżyseria:  
 Fernando Meirelles, obsada:  
 Ralph Fiennes, Rachel Weisz,  
 Hubert Koundé, Bill Nighy, 
 Archie Panjabi
23:45      Wstęp wzbroniony - fi lm   
 sensacyjny, USA 1992, reżyseria:  
 Walter Hill, obsada: Bill Paxton,  
 Ice-T, William Sandler, Ice Cube
01:50      Gala boksu w Londynie 
02:45      Kryminalni 7 (83) - serial
03:35      Telesklep
03:55      Uwaga! 

05:40      Uwaga! 
06:00      Telesklep
08:00      Niania (52) - serial komediowy
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Kawa na ławę 
11:45      Gala boksu w Londynie 
12:45      Sierżant Bilko - komedia,   
 USA 1996, reżyseria: Jonathan  
 Lynn, obsada: Steve Martin,  
 Dan Aykroyd, Phil Hartman,  
 Glenne Headly, Daryl Mitchell,  
 Max Casella, Chris Rock 
14:45      Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy
16:25      Co za tydzień 
16:55      Niania (53) - serial komediowy
17:30      Hela w opałach  (30) - serial
18:00      Milionerzy
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Odwróceni (13/14) - serial
21:00      Lodowe piekło - fi lm sensacyjny,  
 USA 2005, reżyseria: Jim  
 Wynorski, obsada: Costas  
 Mandylor, Linden Ashby, Nia  
 Peeples, Mike Dopud, Colin  
 Lawrence, Kiara Hunter 
23:00      Tajemnice Smallville (12/22) - serial 
23:55      Cena miłości - fi lm sensacyjny,  
 USA/Meksyk 2000
01:50      Telesklep
02:10      Uwaga! 
02:30      Nic straconego

05:00     Music Spot, odc.2
06:10     Adam i Ewa, odc.46
06:45     Adam i Ewa, odc.47
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Łowcy skarbów, odc.64
09:30     JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30     Rodzina zastępcza, odc.178
11:30     Samo życie, odc.1027
12:00     Dzień kangura, odc.8
13:00     Świat według Kiepskich, odc.39
13:30     Świat według Kiepskich, odc.40
14:00     Pierwsza miłość, odc.633
14:45     Mamuśki, odc.19
15:15     Świat według Bundych, odc.248
15:45     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1015
16:30     Graczykowie, odc.56
17:00     Rodzina zastępcza, odc.180
18:00     Pierwsza miłość, odc.634
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1028                      
20:00     Z archiwum X                                              
21:00     MEGA HIT - Bad Boys r. Michael  
 Bay; w. Martin Lawrence,  
 Will Smith, Tea Leoni, Tchéky  
 Karyo, Joe Pantoliano   
 Komedia sensacyjna. 
21:55     Studio Lotto
23:45     Nieustraszeni, odc.29
00:45     Nagroda gwarantowana

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 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (23) 
 - serial sensacyjny, USA 
15:20      Marina (103/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Porwanie w rodzinie - fi lm   
 obyczajowy, USA 1996,   
 reżyseria: Colin Bucksey,  
 obsada: Tracey Gold, Kate  
 Jackson, Jeff Yagher, Robert  
 Bishop, Laura Harris
23:30      Odwróceni (13/14) - serial
00:30      Kryminalni 7 (84) - serial
01:30      Multikino 

05:35     Statek miłości 
07:35     Dwójka Dzieciom
08:10     M jak miłość - odc. 105
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Święta wojna - Piraci
11:45     Dr Quinn - seria V
12:40     Koło fortuny ; teleturniej
13:15     Mama dla Anny; dramat kraj   
 prod.Niemcy (2004); reż.:Peter  
 Kahane; wyk.:Christina Plate,  
 Michael Roll, Theresa Huebchen
14:50     Gwiazdy tańczą na lodzie; 
 widowisko rozrywkowe
15:40     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
16:45     Zmiennicy odc.12/15
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:58     Tenis ziemny - Kronika 
19:00     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu
19:40     Młodzi twórcy
20:05     Barwy szczęścia - odc. 59
21:00     Od miłości do szczęścia - odc. 33
21:10     Dr House - odc. 21/22
22:00     Pitbull - odc. 17
23:00     Magazyn kryminalny 997
23:30     Panorama
23:45     Czy świat oszalał? -  dok.
00:45     Eroica; dramat kraj prod.Polska 
 (1957); reż.:Andrzej Munk;  
 wyk.:Edward Dziewoński,  
 Barbara Połomska
02:10     Miasteczko Twin Peaks - odc. 5/3

05:20        Notacje; cykl dok.
05:30        Starożytne technologie
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata? 
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Tom - animowany
08:55        Świnka Peppa
09:05        Kuchcikowo - gotowanie 
09:15        Kocham muzykę - Renson 
09:30        Scooby, gdzie jesteś? -  
 serial animowany 
09:55        Teleferie - Dwa światy 
10:25        Szkoła złamanych serc
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:20        Europa bez miedzy
12:40        Plebania - odc. 1007 
13:05        Klan - odc. 1396
13:35        Jaka to melodia? 
14:00        Agroliga 2007
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. 1401 
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1012
19:00        Wieczorynka
19:30        Wiadomości 
20:20        4400 seria III
21:55        Sprawa dla reportera 
22:30        Program rozrywkowy

05:20        Notacje
05:30        Aniołki - odc. 3
05:55        Był taki dzień; felieton
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. 7
09:30        Rozgadana Farma
09:55        Teleferie - Dwa światy
10:20        Szkoła złamanych serc
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Tak jak w Unii
12:40        Plebania - odc. 1005
13:10        Klan - odc. 1394
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Prawdziwa wyprawa do  
 Arktyki - odc. 2
14:30        Wyjeżdżam - zostaję?
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. 1399
18:00        Jaka to melodia? 
18:30        Plebania - odc. 1010
19:00        Wieczorynka 
19:30        Wiadomości 
20:20        W krainie dreszczowców  
 Kosmiczny deszcz
22:00        Misja specjalna; magazyn
22:35        Glina, serial 
00:30        Ekonom. kalejdoskop
00:55        Krew na piasku; fi lm 

05:25        Statek miłości - s.1, odc. 6/25
07:25        Wspólnota modlitwy; reportaż
07:50        Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - Marcin i  
 Cyrk; serial animowany 
08:05        M jak miłość - odc. 103; serial 
09:00        Pytanie na śniadanie 
11:15        Sąsiedzi odc.12 
11:45        Dr Quinn - seria V, odc. 6/26; serial 
12:40        Złotopolscy odc.20 - Sekrety
13:10        Podniebne jaszczury; fi lm dok.
14:10        Podróże z żartem 
 - Podróże artystyczne
15:10        Gwiazdy tańczą na lodzie;   
 widowisko rozrywkowe
16:00        Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 555; serial 
16:55        Czterej pancerni i pies odc.6/21
 - Most 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
19:05        Koło fortuny ; teleturniej
19:40        Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej 
20:10        M jak miłość - odc. 556; serial TVP
21:00        Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10        Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05        Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Tulipany; dramat kraj prod. 
 Polska (2004); reż.:Jacek 
 Borcuch; wyk.:Małgorzata  
 Braunek, Jan Nowicki,   
 Zygmunt Malanowicz, Andrzej  
 Chyra, Tadeusz Pluciński,  
 Małgorzata Braunek, Ilona  
 Ostrowska, Mariusz Drężek
23:45        Panorama
24:00        Wojna ptaków 
00:55        Korespondent - odc. 12; cykl 

05:15        Notacje
05:25        Zawodowiec; fi lm dok.
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata?
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Łatek - animowany 
09:00        Świnka Peppa 
09:05        Domisie
09:30        Rozgadana Farma
09:55        Teleferie - Dwa światy
10:25        Szkoła złamanych serc
11:15        Moda na sukces 
12:00        Wiadomości
12:20        Siła z natury; magazyn
12:40        Plebania - odc. 1006
13:10        Klan - odc. 1395
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Errata do biografi i
14:30        Raj ; magazyn
15:00        Wiadomości
15:10        Miłość puka do drzwi 
16:05        Moda na sukces 
17:00        Teleexpress 
17:20        Celownik; magazyn
17:35        Klan - odc. 1400 
18:00        Jaka to melodia?
18:30       Plebania - odc. 1011
19:00        Wieczorynka 
19:30        Wiadomości  
20:20        Okruchy życia 
 - Cała prawda - 
21:55        Autografy; widowisko
22:35        Polowanie na piranię; 
 fi lm sensacyjny

05:30        Statek miłości - s.1, odc. 8/25
07:25        Znaki czasu ; magazyn
07:50        Dwójka Dzieciom 
08:05        M jak miłość - odc. 104; serial 
09:00        Pytanie na śniadanie 
11:05        Sąsiedzi odc.13 - Sposób na siebie
11:35        Dr Quinn - seria V, odc. 7/26; serial
12:30        Koło fortuny ; teleturniej
13:00        Robaki atakują - Agresywne robaki  
 atakują; serial dokumentalny 
14:00        Europa da się lubić 
14:55        Gwiazdy tańczą na lodzie
15:50        Dla niesłyszących - M jak miłość
16:50        Zmiennicy odc.11/15 - Antycypacja 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:55        Sport Telegram
19:00        Pogoda
19:05        Jeden z dziesięciu 
19:40        S. O. S. Dzieciom! 
 - odc. 20; telenowela 
20:05        Barwy szczęścia - odc. 57 
21:05        Od miłości do szczęścia; felieton
21:10        Alibi na środę - Desperacka  
 jazda; fi lm fabularny kraj  
 prod.Niemcy (2005); reż.:Lars  
 Montag; wyk.:Jan Sosniok,  
 Valerie Niehaus, Harald  
 Krassnitzer, Sascha Goepel
22:55        Panorama
23:10        Bracia; fi lm dokumentalny
00:05        Raj dla zabójców; fi lm   
 dokumentalny
01:00        Wideoteka dorosłego człowieka 
01:50        Zakończenie dnia

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. 67) 
 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. 68) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna 
 – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour 
 – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Cała prawda o Rasputinie (cz. 1)  
 („Rasputin”) serial dok. Rosja,  
 2005 r.; scen. i reż. Vladislav  
 Mirzoyan;
21.10       Regina  (odc. 9), 
 - serial fabularny
22.10       Okręt, serial sensacyjny, Niemcy,  
                    1985, reż. Wolfgang Petersen;          
                    wyst.: Jürgen Prochnow     
                    (kapitan („Stary”)), Herbert  
                    Grönemeyer (porucznik 
                   Werner) Klaus Wennemann   
                   (główny inżynier)
23.20       Big Brother 4.1
02.50       Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.25       Muzyczne listy
04.15       Big Brother 4.1
05.35       Zakończenie programu

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. 68) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Happy Hour 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 69) 
 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. 26)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30       SEX FM (odc. 8) serial komediowy
21.05       Azazel (odc.1) serial kryminalny,  
 Rosja, 2002, 
 reż. Aleksander Adabaszian,  
 scen. : Borys Akunin; wyst.: Ilja  
 Noskow, Marina Nilowa, 
 Siergiej Bezrukow, Oleg  
 Basilaszwili, producenci:  
 Anatoliy Maksimov
22.10       Happy Hour – informacyjny program
23.10       Big Brother 4.1
00.10       Big Brother Show
01.45       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.20       Muzyczne listy
03.10       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. 69) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Galileo
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
15.05       Big Brother Show
16.25       Zbuntowani (odc. 70) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Legionista („Legionnaire”)  
 fi lm fabularny, USA, 1998; reż.:  
 Peter MacDonald; wyst.: Jean- 
 Claude Van Damme, Adewale  
 Akinnuoye-Agbaje, Jim Carter,  
 Nicholas Farrell
 Film sensacyjny, w którym w 
 główną rolę wcielił się   
 gwiazdor kina akcji Jean-
 Claude Van Damme. 
22.10       Regina  (odc. 9), serial fabularny
23.10       Big Brother 4.1
00.55       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.35       Muzyczne listy
02.30       Big Brother 4.1

05:00     Music Spot, odc.245
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.457
06:15     Adam i Ewa, odc.48
06:45     Adam i Ewa, odc.49
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Łowcy skarbów, odc.65
09:30     JAG Wojskowe Biuro Śledcze
 - serial
10:30     Rodzina zastępcza, odc.180
11:30     Samo życie, odc.1028
12:00     Dzień kangura, odc.9
13:00     Miodowe Lata, odc.15
13:30     Miodowe Lata, odc.16
14:00     Pierwsza miłość, odc.634
14:45     Mamuśki, odc.20
15:15     Świat według Bundych, odc.249
15:45     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1016
16:30     Graczykowie - Buła i spóła, odc.57
17:00     Rodzina zastępcza, odc.181
18:00     Pierwsza miłość, odc.635
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1029
20:00     Piotr Bałtroczyk
21:00     Trzynaście dni”Thirteen Days”; 
 USA, 2000; r. Roger   
 Donaldson; w. Kevin Costner,  
 Bill Smitrovich, Ed Lauter, 
 Henry Strozier, Bruce  
 Greenwood, Steven Culp.
 21:55     Studio Lotto
00:10     Chirurdzy, odc.53
01:05     Millenium, odc.49
02:05     Nagroda gwarantowana
03:05     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.236
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.458
06:15     Adam i Ewa, odc.50
06:45     Adam i Ewa, odc.51
07:30     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Łowcy skarbów, odc.66
09:30     JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30     Rodzina zastępcza, odc.181
11:30     Samo życie, odc.1029
12:00     Dzień kangura, odc.10
13:00     I kto tu rządzi?, odc.22
13:30     I kto tu rządzi?, odc.23
14:00     Pierwsza miłość, odc.635
14:45     Mamuśki, odc.21
15:15     Świat według Bundych, odc.250
15:45     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1017
16:30     Graczykowie - Buła i spóła, odc.58
17:00     Rodzina zastępcza, odc.182
18:00     Pierwsza miłość, odc.636
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1030
20:00     Świat według Kiepskich, odc.41
20:30     Świat według Kiepskich, odc.43
21:00     To nie jest kolejna komedia dla  
 kretynów r. Joel Gallen; w. 
 Chyler Leigh, Deon Richmond,  
 Chris Evans, Jaime Pressly.
21:55     Studio Lotto
22:55     Premiera - Randka z Lucyr. Jon  
 Sherman; w. Monica Potter, 

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.459
06:15     Adam i Ewa, odc.52
06:45     Adam i Ewa, odc.53
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Kameleon, odc.45
09:30     JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30     Rodzina zastępcza, odc.182
11:30     Samo życie, odc.1030
12:00     Dzień kangura, odc.11
13:00     Halo, Hans!, odc.5
14:00     Pierwsza miłość, odc.636
14:45     Mamuśki, odc.22
15:15     Świat według Bundych, odc.251
15:45     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1018
16:30     Graczykowie - Buła i spóła, odc.59
17:00     Rodzina zastępcza, odc.183
18:00     Pierwsza miłość, odc.637
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1031
20:00     Tylko miłość, odc.21
21:00     Fala zbrodni, odc.102
21:55     Studio Lotto
22:00     CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.43
23:00     Autostrada 395, r. Fred Dryer;  
 w. Blake Adams, Bob Fimiani
01:00     Nagroda gwarantowana
02:00     Nocne randki

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Milionerzy
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy
  - serial fabularno-dok.
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (21/23) 
 - serial sensacyjny, USA 
15:20      Marina (101/169) 
 - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku 
 - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi 
 - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Kryminalni  (84) - serial   
 kryminalny, Polska 
22:30      Uwaga, faceci! (9/22) 
 - serial obyczajowy, USA 
23:25      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
00:25      You can dance - Po prostu tańcz! -  
 program rozrywkowy
02:00      Wrzuć na luz 
03:00      Telesklep
03:20      Uwaga! 
03:40      Nic straconego

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (22/23) - serial   
 sensacyjny, USA 
15:20      Marina (102/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55      Na Wspólnej 
21:30      KasaMowa - fi lm sensacyjny,  
 USA 1997, reżyseria:   
 Brett Ratner, obsada: Chris  
 Tucker, Charlie Sheen,   
 Gérard Ismaël, Frank  
 Bruynbroek
23:30      Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
00:30      Uwaga! 
00:50      Wrzuć na luz 
01:50      Telesklep
02:10      Nic straconego
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