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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Zapraszamy na zakupy i relaks, a od 8 grudnia 2007 r.
do nowootwartych DELIKATESÓW                
Za chwilowe niedogodności 
związane z tymczasowym 
zamknięciem powierzchni 
spożywczej - przepraszamy!

Kilka tygodni zajęło policjantom 
ustalenie, kto włamał się do 
leśniczówki w Domatowie. Jak 
dowiedział się „Express”, jeden 
ze sprawców już wcześniej 
przewijał się w materiałach 
jako podejrzany o paserstwo. 
Tymczasem zima to prawdziwy 
sezon dla złodziei, którzy 
grasują również w powiecie 
wejherowskim. Czytaj dalej str. 5

Nie wiedzieli 
co ukradli?

„Spowodowali 
straty na ponad 
7 tysięcy złotych 
Kuchenkę 
sprzedali, ale 
konsole ukryli, bo... 
nie wiedzieli do 
czego służą i co z 
nimi zrobić.”
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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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Czytelnicy „Expressu” piszą...

Szukamy stażysty 
z terenu Rumi do pracy w redakcji.
Wyślij swoje CV na adres:

expresspowiatu@wp.pl

Dołącz do nas!

Już 8 grudnia w bazie harcer-
skiej „Cedron” odbędą się Mi-
kołajki dla studentów i sympa-
tyków Uniwersytetu III Wie-
ku w Wejherowie. - Zapraszam 
wszystkich podopiecznych i 
sympatyków UTW, którzy chcą 
spędzić z nami to piękne święto 
- mówi Roman Białas, koordy-
nator WUTW w Wejherowie.
W programie przygotowano wie-
le atrakcji, których na razie nie 
można zdradzić. - Wszystko oka-

że się na miejscu. My zapewnia-
my dobrą pogodę i uśmiechnię-
te buzie, reszta to tajemnica i in-
wencja własna studentów, którzy 
przynoszą wikt i opierunek - wy-
jaśnia p. Białas.
Mikołajki dla studentów UTW 
odbędą się 8 grudnia o godz. 10  
w bazie harcerskiej „Cedron” w 
Wejherowie przy kortach. 

(ALBI)

W minionym tygodniu roz-
strzygnięto konkurs fotogra-
fi czno-fi lmowy dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych pt. „Świat wczoraj i 
dziś”, organizowany przez Wej-
herowskie Centrum Kultury. 
Spośród prac fotografi cznych 
Komisja Konkursowa uznała za 
najlepsze i przyznała pierwsze 

miejsce Pauli Noetzel, drugie - 
Mateuszowi Strelauowi, a trzecie 
miejsce zajęli ex aequo Irmina 
Lubocka i Marcin Tredel. W ka-
tegorii fi lmowej przyznano tylko 
nagrodę specjalną dla koła fi lmo-
wo-telewizyjnego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej z Wejherowa.

(ALBI)

Stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi” przypomina, żesą jeszcze do 
odbioru środki spożywcze, otrzymane w ramach pomocy unijnej. 
Pomoc przeznaczona jest dla podopiecznych stowarzyszenia. Dary są 
wydawane w kaplicy przy kościele pw. Św. Jana z Kęt w Janowie, 
przy ul. Stoczniowców. Można je odbierać w poniedziałki i piątki w 
godz. 10-12 oraz w środy w godz. 12-14.  (ALBI)

8 grudnia Kino Studyjne WCK zaprasza na fi lm animowany prod. 
amerykańskiej z 2007 r. pt. „Wojownicze żółwie Ninja”. Film jest ry-
sunkową wersją znanego fabularnego przeboju kinowego sprzed pra-
wie dwóch dekad. Projekcja o godz. 17.00, bilety w cenie 10 i 7 zł. 

(ALBI)

Wejherowo. Uniwersytet III Wieku

Mikołajki dla 
studentów

Wejherowo. Mali mistrzowie obiektywu

Świat wczoraj 
i dziś ...

Rumia. Dary dla najuboższych

Można jeszcze 
przyjść 

i skorzystać
Wejherowo. Kino Studyjne WCK

Wojownicze żółwie

BARAK W CENTRUM MIASTA

Dużo chodzę po naszym pięknym mieście, Rumi i 
zauważyłem, że od paru lat stoi opuszczona rudera po 
dawnej Hurtowni Materiałów Budowlanych przy ul. 
Sobieskiego, prawie na przeciw Urzędu Miejskiego.
Rudera ta szpeci nasze miasto i jest meliną pijacką 
dla marginesu społecznego to podobno kilka miesięcy 
temu, spalił się tam mężczyzna. Dlatego dziwi 
mnie, że ta wypalona rudera wciąż stoi i nadal jest 
odwiedzana przez amatorów tanich trunków. Czy nie 
można zmusić właściciela tej działki aby rozebrał ten 
niebezpieczny barak. 
Dlaczego Straż Miejska się tym nie interesuje, czy 
trzeba więcej ludzkich ofi ar aby rozwiązać ten problem. 
Spychacz przewróciłby ten barak w 10 minut. 

Mieszkaniec Rumi
Adres internetowy tylko do wiadomości redakcji

CO Z TĄ POCZTĄ?
Czy ktoś mi to wytłumaczy: list z Warszawy, wysłany 16 
listopada, dostałem 29-ego! Czy to jest nowa usługa pocztowa 
– poczta piesza? Chyba nawet piechur przeszedłby tę drogę 
szybciej.
Słyszę, że nie jestem wyjątkiem, ale wcale mnie to nie 
cieszy. Jest praca na poczcie, to zatrudniać ludzi – przecież to 
proste. A wyobrażam sobie co będzie w święta! A właściwie 
NIE wyobrażam sobie, bo mam za małe horyzonty. Za to z 
pewnością po Nowym Roku usłyszymy o kolejnej podwyżce, 
która „usprawni usługi i sprawi, Ze przesyłki będą terminowo 
dochodzić do adresatów”, bla bla bla. Jak długo jeszcze? 

(P.L.)

ZAPRASZAMY NA
www.expresspowiatu.pl

Czytajcie, komentujcie, piszcie:
expresspowiatu@wp.pl
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W andrzejkowy piątek policjan-
ci od godziny 22-ej prowadzili 
akcję „Trzeźwość”. W ciągu 8 
pierwszych godzin akcji na tere-
nie całego województwa zatrzy-
mali ponad 20 nietrzeźwych, a 
przez cały weekend wyelimino-
wali z ruchu drogowego 72 kie-
rowców jadących na „podwój-
nym gazie”.
- Tradycyjnie w każdy ponie-
działek od wczesnych godzin 
porannych prowadzone były 
również działania pod nazwą 
„trzeźwy poranek” - mówi mł. 
asp. Beata Domitrz-Borszewska 
z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej KWP w Gdańsku. - Ce-
lem było wykluczenie nietrzeź-
wych kierowców oraz uświado-
mienie wszystkim zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą prowadze-
nie samochodu pod wpływem 
alkoholu lub środków odurza-
jących. 

- W poniedziałek 3 grudnia, ok. 
13.00 dyżurny policjant w Wej-
herowie otrzymał telefoniczne 
zgłoszenie o pobiciu na terenie 
dworca PKP w Wejherowie - 
mówi sierżant Anetta Kwidziń-
ska, rzecznik wejherowskiej po-
licji. 
Na miejscu po-
licjanci zoba-
czyli szarpani-
nę dwóch męż-
czyzn i pra-
cownika „Re-
nomy”. 
- Pracownik 
był w tym cza-
sie na dworcu, 
zauważył jak 
biją człowieka, więc zareago-
wał - opisuje sierż. Kwidzińska. 
- Samo zdarzenie zgłosiła nam 
osoba, która widziała zdarzenie 
i chciała pomóc pokrzywdzone-
mu informując policję. 

Funkcjonariusze zatrzymali 
sprawców. Okazali się nimi 21-
letni mieszkaniec Wejherowa 
oraz 31-letni bezdomny. Obaj 
byli pod silnym wpływem alko
holu. Bili pokrzywdzonego pusz-
ką po piwie, a na koniec uderzy-
li go w głowę koszem na śmie-

ci. Ranny zo-
stał przewie-
ziony do Szpi-
tala Specjali-
stycznego w 
Wejherowie. 
Sprawcy trafi li 
do aresztu. 
- W trakcie 
w y k o n y w a -
nych czynno-

ści z zatrzymanymi okazało się, 
że jeden z nich jest poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Wejhero-
wie oraz prokuraturę - dodaje A. 
Kwidzińska. 

(TM)

Za nieprzestrzeganie tego nakazu 
właścicielowi psa grozi mandat 
w wysokości 200 zł. Nadto kie-
dy pies pogryzie człowieka, wła-
ściciel może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności cywilnej i 
skazany na pokrycie kosztów le-
czenia oraz zapłacenie odszko-
dowanie. Wszystkie osoby oba-
wiające się psów nierozważnie 
puszczanych luzem mogą szukać 

pomocy u wejherowskiej Straży 
Miejskiej.
Przypominamy, iż na mocy usta-
wy o utrzymaniu porządku w 
gminach właściciele psów mają 
obowiązek sprzątania po nich. 
Osoby niestosujące się do prze-
pisów będą karane mandatami w 
wysokości 100 zł.

(ALBI)

30 listopada, na ul. Św. Jana 
w Wejherowie kierowca fi a-
ta uno potrącił przechodzące-
go przez oznakowane przejście 
73-letniego mężczyznę i uciekł 
z miejsca zdarzenia. - Pieszy z 
powodu urazu kręgosłupa pozo-
stał w szpitalu - informuje sierż. 
Anetta Kwidzińska z wejherow-
skiej policji. - Sprawca wypad-
ku, mieszkaniec Gniewina, lat 

23, został zatrzymany pół godzi-
ny po zdarzeniu. 
Następnego dnia w sobotę ok. 
Godz. 17.50 w Gniewinie kie-
rująca volkswagenem 19-letnia 
dziewczyna jadąc ulicą Zwycię-
stwa straciła na łuku drogi pano-
wanie nad pojazdem i „dachowa-
ła” na poboczu. - W wyniku zda-
rzenia doznała złamania biodra - 
mówi sierż. Kwidzińska. (TM)

Wejherowo. Incydent na dworcu

Bili na ślepo
Dwóch pijanych mężczyzn pobiło człowieka na wejherowskim 
dworcu. Zainterweniował widzący to pracownik „Renomy”. 
Chwilę później - dzięki zgłoszeniu od mieszkańca - do sprawy 
włączyła się policja. 

Wejherowo. Uwaga na kierowców

Weekendowe wypadki
W piątek mieszkaniec Gniewina potrącił w Wejherowie pieszego. 
W sobotę 19-latka dachowała w tym samym Gniewinie. 

Wejherowo. Pilnuj psa

Albo kaganiec, 
albo mandacik
W związku z częstymi przypadkami pogryzień przez psy 
Straż Miejska przypomina mieszkańcom Wejherowa o 
obowiązku wyprowadzania wszystkich psów na smyczy, a psów 
agresywnych dodatkowo w kagańcu. 

„Bili pokrzywdzo-
nego puszką po 
piwie, a na ko-
niec uderzyli go w 
głowę koszem na 
śmieci.”

25 punktów kontrolnych wy-
stawili w piątek wejherowscy 
policjanci. Każdy zatrzymywa-
ny dmuchał w „balonik”. Kie-
rowcy wreszcie zdyscyplinowa-
li się - nie zatrzymano żadnego 
nietrzeźwego. 

Wejherowo. Piraci drogowi

Pijani kierowcy 
dyscyplinowani 

TOMASZ MODZELEWSKI

Akcja „Trzeźwość” była prowadzona w całym województwie. 

Kierowcę każdego zatrzymanego do kontroli samochodu badano alko-
matem. W powiecie wejherowskim skontrolowano 65 osób. - W działa-
niach udział wzięło 22 policjantów na 25 punktach kontroli. Nie ujawni-
liśmy u nas nietrzeźwych kierujących - informuje sierżant Anetta Kwi-
dzińska, rzecznik wejherowskiej policji. Za prowadzenie samochodu w 
stanie nietrzeźwości grożą 2 lata więzienia.



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE
www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

Referat Bezpieczeństwa:
tel. 0-58 572-94-43

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

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

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

Uwaga!
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

informuje, iż w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia br. skróceniu 
ulegną godziny przyjmowania petentów. Wydział w Wigilię i 

Sylwestra będzie czynny od godz.8:00 do godz. 15:00.

Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej projektu realizo-
wanego przez powiat wejherow-
ski, a dotyczącego budowy wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych 
przy szkołach prowadzonych 
przez samorząd powiatowy. Bo-
iska te sukcesywnie oddawane są 
do użytku dla uczniów szkół oraz 

lokalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła ponad 6 mln 
PLN, z czego 85% tych środków 
powiat pozyskał z zewnątrz- z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekte-
og.powiat.wejherowo.pl

Pomimo faktu, iż Starostwo było 
urzędem o największym parkin-
gu dla interesantów, wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców zwiększyliśmy ilość miejsc 
postojowych. Potrzeba ta wy-
niknęła m.in. z faktu parkowania 

na naszych miejscach postojo-
wych przypadkowych pojazdów 
osób nie będących interesantami 
urzędu. Nowe miejsca parkingo-
we powstały na terenie byłej sta-
cji benzynowej (pomiędzy Sta-
rostwem a budynkiem Państwo-
wej Straży Pożarnej) oraz za Sta-
rostwem- od strony ul. Strzelec-
kiej, wraz z wjazdem i wyjaz-
dem na tą ulicę. Jednocześnie 
informujemy o nowej organiza-
cji ruchu od strony ulicy 3 Maja. 
Dotychczasowy wjazd na par-
king stał się tylko wyjazdem, na-
tomiast wjazd od strony ulicy 3 
Maja znajduje się bezpośrednio 
przy budynku Państwowej Stra-
ży Pożarnej. 

Jacek Gafka

Program adresowany jest m.in. 
do organizacji pozarządowych, 
osób prawnych, stowarzyszeń 

Koncert odbędzie się w sobotę 8 
grudnia o godz. 18:00 w siedzibie 
Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a 
(Pałac Przebendowskich). W pro-
gramie m.in. Adwent i Boże Na-
rodzenie w muzyce europejskiej 
oraz pieśni kaszubskie w opraco-
waniu na czterogłosowy zespół 

wokalny (w stulecie urodzin Jana 
Trepczyka). Zespół wystąpi tak-
że w niedzielę 9 grudnia o 9.30 
na mszy świętej w wejherowskiej 
kolegiacie. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zaprasza-
my.

(JG) 

Radni w trakcie sesji podję-
li sześć uchwał. Dotyczyły one: 
wstąpienia pana Andrzeja Sie-
werta na miejsce ś.p. radnego An-
drzeja Stenki w związku z wyga-
śnięciem mandatu, wyboru pana 
Wacława Seweryna na członka 
Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go, zmian w budżecie powiatu 
na 2007 rok, powołania komisji 
d/s opiniowania ofert o przyzna-
nie dotacji dla podmiotów nie-
zaliczanych do sektora fi nansów 
publicznych, zmiany regulaminu 
przyznawania medalu „Za zasłu-
gi dla powiatu wejherowskiego” 
oraz określenia zasad udzielenia 

dotacji na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.
Zapis sesji udostępniony jest na 
stronach internetowych Two-
jej Telewizji Morskiej pod adre-
sem www.tkchopin.pl. Szczegó-
łowe informacje (w tym przede 
wszystkim treść podejmowanych 
uchwał) znaleźć można także w 
internecie na stronach Biulety-
nu Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Wejhero-
wie (www.bip.powiat.wejhero-
wo.pl). 

(JG)

NOWY WJAZD 
I PARKING
Informujemy wszystkich interesantów Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie o zakończeniu prac dotyczących zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych przy naszym urzędzie.

XIV SESJA 
RADY POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO
W ostatni piątek listopada po raz czternasty w obecnej kadencji 
obradowali radni powiatu wejherowskiego.

Zaproszenie

Ars Antiqua o adwencie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie serdecznie zapraszają na 
XVII koncert z cyklu SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB w 
wykonaniu warszawskiego zespołu ARS ANTIQUA. 

Wejdź na stronę 
i czytaj o projekcie

DOTACJE DLA ORGANIZACJI
Do 12 grudnia br. organizacje 
pozarządowe z zakresu 
pożytku publicznego mogą 
ubiegać się o przyznanie 
dofi nansowania na swoją 
działalność. 

jednostek samorządu terytorial-
nego i spółdzielni socjalnych. 
Przewidywana kwota na realiza-
cję zadań wynosi 60 tys. zł. Ofer-
ty można składać w kancelarii i 
Biurze Obsługi Interesantów Sta-
rostwa Powiatowego w Wejhero-
wie (ul. 3 Maja 4). 

(SP)

„Dotychczasowy 
wjazd na parking stał 
się tylko wyjazdem, 
natomiast wjazd od 
strony ulicy 3 Maja 
znajduje się bezpo-
średnio przy budyn-
ku Państwowej Stra-
ży Pożarnej.”
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- Pracuję w Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej jako młod-
szy asystent w Laboratorium 
Mikrobiologii. Zainteresowa-
nie mikrobiologią wzięło swój 
początek z zajęć na studiach 
(biotechnologia na Politechnice 
Gdańskiej). Na III roku wybra-
łam specjalizację z zakresu bio-
technologii molekularnej - opo-
wiada p. Ewa.
- Przez ostatnie 14 miesięcy stu-
diów odbywałam „dobrowolną”, 
tj. niewymaganą programem stu-
diów, praktykę w Zakładzie Mi-
krobiologii Klinicznej Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. Tam 
poznałam praktyczną stronę mi-
krobiologii: wykonywanie po-
siewów, identyfi kację mikroor-
ganizmów, określanie wrażliwo-
ści na antybiotyki - dodaje. - Na-
stępnie odbyłam 6-miesięczny 
staż w Laboratorium Mikrobio-
logii Lekarskiej PSSE w Gdy-
ni, a w lipcu 2005 roku rozpo-
częłam pracę w Stacji w Wejhe-
rowie - przedstawia „Expresso-
wi” swą drogę do stania się mi-
krobiolożką Ewa Ścieburko.
Czy tak dziedzina nauki jest pro-
sta? - Cóż, mikrobiologia to nie-
łatwa dziedzina wiedzy. Zresz-
tą bardzo pojemna. Zawodowo 

zajmuje się wyłącznie aspek-
tem medycznym, a przecież
jest wiele innych gałęzi mikro-
biologii, np. mikrobiologia prze-
mysłowa, środowiskowa, we-
terynaryjna - wylicza p. Ewa.
Studenci nie mogą narzekać 
na plan zajęć, jaki ułożyła wy-
kładowczyni. I nie narzeka-
ją, lecz przychodzą chętnie i 
wnikliwie słuchają wszystkie-
go, co ma do przekazania mło-
dy naukowiec. - Na moich za-
jęciach staram się wyjaśniać 
słuchaczom jakie jest miejsce 
mikroorganizmów w naszym 
życiu; uświadamiać, że są one 
wszechobecne i stale nam to-
warzyszą. Staram się urozma-
icać sposób przekazu wiedzy: 
przygotowuje wiele plansz, ćwi-
czeń oraz materiałów dydak-
tycznych, które rozdaję słucha-
czom. A na ile są one interesu-
jące - proszę zapytać studen-
tów - mówi skromnie p. Ewa.
- Cykl wykładów łączy wspól-
na koncepcja. Jesteśmy detekty-
wami uczestniczącymi w ściśle 
jawnej misji pod kryptonimem 
„Mikrob”. Naszym zadaniem 
jest zgromadzenie jak najwięcej 
informacji o mikrobie - jak wy-
gląda, gdzie żyje, co zawdzię-
czamy jego obecności, jakie 
mamy przez niego kłopoty. Pró-

bujemy również mikroba przyła-
pać, zobaczyć. Służyło temu do-
świadczenie ukazujące studen-
tom co znajduje się na ich dło-
niach. Zaś lepszemu przyjrzeniu 
się mikroorganizmom mają po-
służyć zajęcia w Laboratorium 
Mikrobiologii PSSE w Wejhe-
rowie - mówi Ewa Ścieburko.
Co zobaczą studenci podczas 
tych zajęć? - Nie mogę zdradzić 
wszystkiego, bo nie byłoby nie-
spodzianki. Na zachętę powiem 
tylko, że na  pewno zobaczą „od 
kuchni” pracę w laboratorium i 
prześledzą drogę, jaką przecho-
dzi próbka - od momentu przyję-
cia jej do badania, aż do wydania 
wyniku - mówi wykładowczyni.
5 grudnia obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. W Polsce to święto prawie 
7 milionów osób, które poświę-
cają swój czas na pracę społecz-
ną. Liczba wolontariuszy w Pol-
sce rośnie i jest ich dzisiaj 2 razy 
więcej niż w 2001 roku. Dlaczego 
p. Ewa - pomimo nawału pracy - 
zdecydowała się na wolontariat? 
- Zostałam wolontariuszką, by 
bezinteresownie pomagać innym 
oraz propagować wiedzę. Dla 
mnie to również możliwość dzie-
lenia się własnymi zainteresowa-
niami oraz doskonalenia warszta-
tu - wyjaśnia E. Ścieburko

Wejherowo. Uniwersytet III Wieku

Nietypowa lekcja mikrobiologii

LEKCJA MIKROBIOLOGII W WEJHEROWSKIM SANEPIDZIE ODBĘDZIE SIĘ 7 GRUDNIA O GODZ. 15 30. ZAPRASZAMY.

TOMASZ ALBECKI

Domki letniskowe w zimie naj-
częściej są zamknięte „na 4 spu-
sty” i nieodwiedzane. Wykorzy-
stują to złodzieje. Potrafi ą wy-
nieść wszystko, nawet wannę, 
piec albo... drzwi. Często też zda-
rza się tak, że o samym włamaniu 
właściciele dowiadują się znacz-
nie później. Potrafi ą powiedzieć 
jedynie, że stało się to między je-
sienią a wiosną. 
Jedno z takich zdarzeń miało 
miejsce w Domatowie. W paź-
dziernikową noc złodzieje wła-
mali się do tamtejszej leśniczów-
ki. W pośpiechu zabrali kuchenkę 
gazową i dwie konsole meteoro-
logiczne. Spowodowali straty na 
ponad 7 tysięcy złotych. Kuchen-
kę sprzedali, ale konsole ukryli, 
bo... nie wiedzieli do czego służą 
i co z nimi zrobić.
- Policjanci z komisariatu w Kro-
kowej w wyniku pracy operacyj-
nej zatrzymali trzech sprawców 
włamania do tej leśniczówki - 
poinformowała w tym tygodniu 
Komenda Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. - Mężczyzn zatrzy-
mano w piątek. 

- Sprzęt meteorologiczny został 
odzyskany - podała „Expresso-
wi” komisarz Anna Rutkowska z 
puckiej policji. 
24-letni Robert K. oraz dwóch 
braci; 18-letni Rafał C. i starszy o 
rok Kamil C. odpowiedzą za kra-
dzież z włamaniem. 
Jak dowiedział się „Express”, 
równolegle toczy się inne po-
stępowanie, w którym przewija 
się jeden z zatrzymanych. - Je-
den z tych panów pojawił się 
jako podejrzany przy innych kra-
dzieżach, m.in z domków letni-
skowych - powiedział nam je-
den z policjantów zajmujący się 
tą sprawą. Tymczasem często 
sprawcy takich włamań pozosta-
ją nieznani. Sierżant Anetta Kwi-
dzińska, rzecznik wejherowskiej 
policji, sugeruje właścicielom za-
montowanie lampy przed dom-
kiem, która będzie mieć „czujkę” 
reagującą na ruch. Zamontować 
można także klamki antywłama-
niowe. Tym sposobem zamek zo-
stanie zablokowany. Dla osób, 
które często przebywają w swo-
ich domkach, rozwiązaniem jest 
też pies, który będzie pilnować 
posesji. 

Kilka tygodni zajęło policjantom ustalenie, kto włamał się do 
leśniczówki w Domatowie. Jak dowiedział się „Express”, jeden 
ze sprawców już wcześniej przewijał się w materiałach jako 
podejrzany o paserstwo. Tymczasem zima to prawdziwy sezon 
dla złodziei, którzy grasują również w powiecie wejherowskim. 

Powiat. Działkowi złodzieje

Nie wiedzieli co ukradli

TOMASZ MODZELEWSKI
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Zamień wszystkie swoje drogie kredyty na jeden tani Kredyt na Miarę w Polbanku.
 Ile mogę zaoszczędzić?
 Załóżmy, że spłacasz dwa kredyty (oba zaciągnięte na 3 lata):
 • na meble w wysokości 6 000 zł – rata 250 zł miesięcznie
 • na remont w wysokości 15 000 zł – rata 600 zł miesięcznie
 W sumie: 21 000 zł – rata 850 zł miesięcznie
W Polbanku rata miesięczna dla kredytu w tej samej wysokości wynosi tylko 717 zł. 
Oszczędzasz 133 zł miesięcznie, czyli ponad 1 500 zł rocznie.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,82%. Wyliczyliśmy ją przy założeniu jednorazowej wypłaty całości kredytu w wysokości
45 000 zł i jego spłaty w 84 równych ratach miesięcznych, z uwzględnieniem wszystkich opłat związanych z udzieleniem kredytu.
Przyjdź do naszego oddziału i dowiedz się ile możesz zaoszczędzić w przypadku Twoich kredytów.
Wejherowo, ul. Pucka 2, tel. 058 677 55 87, www.polbankefg.pl

Konsola tvKlocki drewniane

Mówiący bobas Spider man
3299 6999

2999

PLAN DOJAZDU

Hipermarket czynny:
PN - SOB - 08:00-22:00
ND - 09:00-20:00

ZAPRASZAMY2999

NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZABAWEK
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DJ z „amigą” w życiorysie

Urodził się w Gdyni, mieszka w 
Wejherowie. Od wczesnego dzie-
ciństwa pasjonował się muzyką. - 
To nadawało i nadaje do dziś sens 
mojemu życiu. Cały mój muzycz-
ny początek pamiętam tak, jakby 
to było wczoraj. Zaczęło się od 
kupna komputera - amigi. Wte-
dy po raz pierwszy postanowiłem 
zrobić własny utwór. Przyznaję, 
mistrzostwo świata to nie było - 
opowiada ze śmiechem Bartek. 
Potem był pierwszy zespół zało-
żony z sąsiadem z piętra. - Nie-
stety, nie szło nam najlepiej. Naj-
pierw odszedł człowiek od pisa-
nia tekstów, potem wokal. Po-
stanowiłem, że będę nadal dzia-
łał w branży muzycznej, ale sam 
- mówi. Najpierw była to muzyka 
bardzo komercyjna, wyłącznie ta, 
która dochodziła do naszego kra-
ju., z czasem jednak odnalazłem 
tę, którą pokochałem najbardziej, 
a mianowicie techno z elemen-
tami electro - wyznaje. Tworzy 
ją do dziś. - Choć pasjonuję się 
też innymi gatunkami. Kto wie, 
może za jakiś czas spróbuję cze-
goś innego - zamyśla się DJ Any.

Sława czy kochanie?

DJ Any zaczyna podróżować 
po Europie, jego pseudonim ko-
jarzony jest na całym świecie. 
Ostatnio występował aż w Li-
zbonie, gdzie zebrał pozytyw-
ne recenzje. Teraz przygotowu-
je się do innych wyjazdów. Czy 
jest sławny?  - Chyba nie. Po pro-
stu robię to, co kocham - mówi 
Bartek. Rzeczywiście, jego mu-
zyka nie wpisuje się w komercyj-
ne produkcje, których codziennie 
możemy słuchać w radiu czy te-
lewizji. - Najbardziej cieszy fakt, 
że ludzie chcą słuchać czegoś zu-
pełnie innego, że szukają czegoś 
dla siebie, a nie tego, co im się 
poda - twierdzi DJ Any. Bartek 
ma własną fi rmę, tzw. label, w 
której zajmuje się promowaniem 
i wydawaniem płyt.

Tworzenie wymaga 
czasu i pasji

Ile zajmuje mu stworzenie jed-

nego utworu? - Średni czas to 2 
tygodnie, od wyszukania odpo-
wiednich brzmień, stworzenia 
aranżacji i realizacji dźwięku… 
Może się wydawać, że to łatwa, 
lekka i przyjemna praca. Niestety 
tak nie jest, choć uwielbiam ją - 
mówi. Niejeden młody człowiek 
pragnie grać w największych klu-
bach i być ubóstwianym DJ-em. 
Jakie rady ma dla nich nasz DJ? 
- Przede wszystkim trzeba produ-
kować swoją muzykę,bo bez tego 
na pewno nie osiągniemy świato-
wej kariery. Niby skąd ktoś np. z 
Brazylii będzie o nas wiedział? Po 
drugie, byłoby dobrze się wyróż-
niać od innych, no i chyba mieć 
to coś albo po prostu pasję. Resz-
ta może przyjść sama - twierdzi 
Bartek. - No i nie zapominajmy, 
by być do końca sobą, bo ludzie 
nie przepadają za zadufanymi ty-
pami – dodaje DJ Any.

Jakie plany ma 
wejherowski artysta? 

W tym roku mam jeszcze kilka 
imprez, w tygodniu wybieram 
się właśnie do naszej stolicy do 
klubu „Szklarnia”. W styczniu 
gram w La Coruñie oraz w Buda-
peszcie. Oczywiście pracuje tak-
że cały czas nad nowymi utwo-
rami.W grudniu i styczniu zosta-
ną wyjdą moje utwory w part-
nerskich fi rmach, co wiąże się z 
dodatkową promocją. Przyznam 
szczerze, że trwają także pra-
ce nad troszkę innym gatunkiem 
muzycznym ,a także nad wide-
oklipem, ale to jeszcze odległa 
przyszłość - informuje „Express” 
DJ Any, czyli Bartek Owocki. I 
kończy, bo jego telefon bez prze-
rwy dzwoni. - Trzeba być na bie-
żąco ze wszystkim - mówi zagad-
kowo.

Strony o wejherowskim 
artyście:

WWW.dj-any.com 
WWW.6p-records.com 
www.myspace.com/djany 

 
Dla czytelników “EPW” mamy 
trzy płyty z autografem artysty. 
Prosimy zgłaszać się telefonic-
znie pod numer 058 736 16 92 w 
poniedziałek o 12.00.

Czy można robić międzynarodową karierę, grać na dużych 
zagranicznych imprezach i sprzedawać płyty, które rozchodzą 
się jak świeże bułeczki? Na dodatek mieszkać w Wejherowie 
i być postacią prawie nieznaną? Bartek Owocki - DJ Any 
udowadnia, że tak...

Wejherowo. Didżej znany na świecie...

A w powiecie 
i w Polsce o 
nim cicho

TOMASZ ALBECKI

Nowym radnym, czyli kandy-
datem, który w wyborach zajął 
kolejne miejsce na liście wybor-
czej Platformy, został Andrzej 
Siewert. Zaś do Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego na miejsce 
A. Stenki wszedł Wacław Se-
weryn, obecny dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Choczewie. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły 
Morskiej, ale ukończył też studia 

Zmiany w Powiecie
Rada Powiatu stwierdziła na swym ostatnim posiedzeniu 
wygaśnięcie mandatu Andrzeja Stenki z powodu jego śmierci. 

nauczycielskie. Przez wiele lat 
uczył matematyki. Udziela się 
też społecznie, a radnym powiatu 
jest od 2002 r. W powiecie prze-
wodniczy Komisji Bezpieczeń-
stwa.

(SC)
Andrzej Siewert

Wacław Seweryn
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Na konkurs przybyły 3-osobowe 
zespoły ze szkół w Miłoszewie, 
Strzepczu, Pobłociu, Lini, Niepo-
czołowicach oraz „gospodarze” - 
Kętrzyno.
Wszyscy uczestnicy w ramach 
przygotowania do konkursu 
otrzymali wcześniej ponad 350 
pytań i odpowiedzi dotyczących 
różnych aspektów Kaszub - kul-
tury, języka, zabytków, najważ-
niejszych postaci, faktów histo-
rycznych itd. 
Finał konkursu podzielony był 
na 2 części. W pierwszej 3-o-
sobowe zespoły losowały kolej-
no pytania i odpowiadały. W dru-
giej natomiast dzieci odpowiada-
ły na pytania dotyczące fotogra-
fi i wyświetlanych przez organi-
zatorów - musiały odpowiedzieć 
co przedstawia dane zdjęcie. 

A fotografi e podzielono na kilka 
kategorii, np. zabytki Gdańska, 
ciekawe obiekty z Gminy Linia, 
dawne sprzęty gospodarstwa do-
mowego używane niegdyś na Ka-
szubach. 
Komisja w składzie: Jan Trofi mo-
wicz, dyrektor Gminnego Domu 
Kultury w Lini (przewodniczą-
cy), oraz  Barbara Miotke z Miło-
szewa i Teresa Skrzypkowska ze 
Strzepcza oceniała poprawność 
udzielanych odpowiedzi i przy-
znawała punkty.
Każdy zespół odpowiadał na 41 
pytań, w maksymalnym czasie 20 
sekund.
Końcowa klasyfi kacja:
1. Szkoła Podstawowa w Kętrzy-
nie (Daniel Szulc, Lafi a Cichocka, 
Marian Dzięcielski) - 51,5 pkt. 
2. Szkoła Podstawowa w Miło-
szewie (Michał Grzenkowicz, Ju-
styna Wejer, Paweł Bianga) - 50,5 

Linia. Konkurs wiedzy o Kaszubach zakończony

Kętrzyno najlepsze!

27 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kętrzynie 
odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Kaszubach. Główną 
organizatorką była pani Maria Formela - nauczycielka z 
tamtejszej szkoły podstawowej. 

pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Niepo-
czołowicach (Magdalena Formel-
la, Weronika Miotk, Krzysztof 
Furman) - 49 pkt.
4. Szkoła Podstawowa w Strzep-
czu (Brygida Lange, Maria Wie-
cha, Maria Błaszkowska) - 48 
pkt.
5. Szkoła Podstawowa w Pobło-
ciu (Krzysztof Kobiela, Maryna 
Meyer, Krzysztof Bojanowski) - 
46,5 pkt.
6. Szkoła Podstawowa w Lini 
(Marcin Walkusz, Rafał Stencel, 
Paweł Dawidowski) - 34 pkt.
Po zakończeniu konkursu dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kę-
trzynie, p. Edyta Bednarek oraz 
Jan Trofi mowicz wręczyli wszyst-
kim zespołom dyplomy oraz na-
grody indywidualne. Za zajęcie 
miejsc I-III uczniowie otrzyma-
li plecaki turystyczne, natomiast 
za miejsca IV-VI gry planszowe. 
Dyplomy i nagrody ufundował 
Gminny Dom Kultury w Lini. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w przyszłości.
 

TOMASZ ALBECKI

Nagrodzone w konkursie dzieci przekonały się, że opłaca się wiedzieć więcej...
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Spotkania odbędą się w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w 
Strzepczu o godz. 12.00 
i w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini o godz. 14.00 tego samego 
dnia, w piątek 7 grudnia br. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie w 
imieniu organizatorów.                (ALBI)

Strzepcz i Linia. Ks. profesor Perszon wykłada

Dlaczego warto 
być Kaszubą?
Taki tytuł będą nosiły wykłady, które 7 grudnia wygłosi ks. Jan 
Perszon, prof. UMK w Toruniu.

Stoły służyły za pola bitew. Przed 
każdą z 4 rozegranych walk kil-
kunastu zawodników rozstawia-
ło na nich miniaturowe fi gurki. 
Przedstawiały wojownicze posta-
cie z fantastycznego świata gier - 
elfy, orki, magów, smoki itp. Po-
ruszanie się i walka oparte były 
na rzutach kośćmi. W przemiesz-
czaniu chaosu oddziałów poma-
gała graczom miarka.
Bitwy rozbudzały wyobraźnię, 
tym bardziej że zadbano o szcze-
góły. Wojny rozgrywały się wśród 
skał, drzew, pagórków, gdzie sta-

ły domostwa, studnie i drogo-
wskazy. I to wszystko na jednym 
metrze kwadratowym.
W grze udział brał również orga-
nizator imprezy. Nie udało mu się 
jednak zająć pierwszego miejsca. 
W punktacji pod uwagę wzięto 
nie tylko same zwycięstwa, ale 
także przejęty teren, wykonanie 
misji specjalnych, a nawet poma-
lowanie fi gurek. Dyplomy i upo-
minki otrzymało 3 najlepszych 
graczy: Karol Piotrowicz, Wojtek 
Łubkowski i Jacek Grotha.
Wejherowski sklep Draconis or-
ganizuje turnieje co kilka miesię-
cy od 2004 roku.

Kultura. Turniej Warhammera

Bitwa w Centrum 
Kultury
Fani gier bitewnych już od godziny 9-tej w sobotę 
toczyli bitwy o zwycięstwo w turnieju Warhammera. W 
Wejherowskim Centrum Kultury dla zainteresowanych tą 
fascynującą zabawą przygotowano 10 stołów. Kilkunastu 
zawodników z Małego Trójmiasta i okolic walczyło o 
dyplomy i nagrody przed ponad 7 godzin.

Fo
t. 

Pa
w

eł
 K

op
ań

sk
i

Fo
t. 

Pa
w

eł
 K

op
ań

sk
i

PAWEŁ KOPAŃSKI

To jedna z tych rozrywek, na którą trzeba zarezerwować nieco więcej czasu... 

Biblioteka Publiczna Gm. Wej-
herowo w Bolszewie, ul. Leśna 
35 (budynek SG), prezentu-
je wystawę prac artystów lo-
kalnych „Boże Narodzenie na 
ludowo”, a także szopkę, któ-
ra była atrakcją ubiegłorocz-
nych świąt. Obie prezentacje 
można oglądać w lokalu biblio-
teki od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00-18.00.

Zaś w środę 12 grudnia 2007 r. o 
godz. 12.00 odbędzie się spotka-
nie z Teresą Szczodrowską z Bol-
szewa, warsztaty z wykonywania 
ozdób świątecznych i prelekcja 
o zwyczajach świątecznych na 
Kaszubach. Biblioteka zaprasza 
wszystkich zainteresowanych. 
Dokładne informacje na stro-
nie bpgw.org.pl i pod telefonem 
(058) 572 11 80.                 (SC)

Bolszewo. Wystawa ludowa

Folklor w bibliotece w Bolszewie
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Słowa papieża Jana Pawła II 
„Adwent czasem nadziei”, prze-
kazane na audiencji generalnej w 
2003 r., wyrażają atmosferę na-
szego modlitewnego przygoto-
wania do bliskich już świąt Bo-
żego Narodzenia. Adwent odna-
wia oczekiwanie na Chrystusa, 
który przyjdzie, by nas zbawić, w 
pełni urzeczywistniając swe kró-
lestwo sprawiedliwości i pokoju. 
Coroczne wspominanie narodzin 
Mesjasza w Betlejem odnawia w 
sercach wierzących pewność, że 
Bóg jest wierny swoim obietni-
com.
Jest zatem Adwent pełnym mocy 
głoszeniem nadziei, która przeni-
ka nasze najgłębsze doświadcze-
nia osobiste i wspólnotowe. Każ-

dy człowiek marzy o świecie bar-
dziej sprawiedliwym i solidar-
nym, w którym godne warunki 
życia i pokojowe współistnienie 
przyczyniają się do kształtowa-
nia harmonijnych relacji między 
ludźmi i między narodami. Czę-
sto bywa jednak inaczej. Prze-
szkody, konfl ikty i trudności róż-
nej natury niekiedy niemal wy-
pełniają nasze życie. Siła i odwa-
ga potrzebne do zaangażowania 
się w to, co dobre, mogą ustąpić 
złu, niekiedy bowiem zdaje się, 
że zdobywa ono przewagę. W 
tych właśnie chwilach przycho-
dzi nam z pomocą nadzieja.
Tajemnica Bożego Narodzenia, 
którą za kilkanaście dni przeży-
jemy na nowo, da nam pewność, 
że Bóg jest Emanuelem - Bogiem 
z nami. Dlatego nigdy nie powin-

niśmy czuć się osamotnieni, nie 
narzekać też, że „to już było”, że 
tkwimy w jakimś błędnym cy-
klu fałszywego zabobonu. Bóg 
jest nam bliski, staje się jednym 
z nas, przyjmując ciało w dziewi-
czym łonie Maryi. Sensem chrze-
ścijańskiej nadziei, o której przy-
pomina nam Adwent, jest wierne 
oczekiwanie, gotowość do dzia-
łania i radosne otwarcie na spo-
tkanie z Panem.
Niech zatem światło nadziei wy-
pełnia te dni bezpośrednich przy-
gotowań do narodzenia Chrystu-
sa. Światło Maryi i Boże błogo-
sławieństwo niech towarzyszy 
nam wszystkim w dniach adwen-
towego oczekiwania na przyjście 
Chrystusa.       

Adwent. W drodze na Roraty

CZAS NADZIEI 
I OCZEKIWANIA
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny w kościele. To czas przygotowań do Bożego 
Narodzenia, ale także zachęta do czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa 
u kresu czasów. W dni powszednie Adwentu kapłani z naszych parafi i zapraszają na Mszę 
św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. roratną. 

Dzieci z lampionami na roratach w wejherowskim Sanktuarium.
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FRANCISZEK SYCHOWSKI

Wszyscy chętni mieli okazję, 
aby posłuchać wykładu na temat 
symboliki „Sądu Ostatecznego” 
Hansa Memlinga oraz obejrzeć 
dokładnie sam obraz. Na każ-
de pytanie, nawet najtrudniejsze, 
odpowiadał historyk sztuki, któ-
ry wyjawił studentom wszystkie 
tajemnice związane z gdańskim 
obrazem.
Wyjazd ten był jednym z ele-

mentów zajęć z „Przeglądu lite-
ratury polskiej” prowadzonych 
przez wolontariuszki, Justynę 
Zabrodzką i Marzenę Ryńską. 
Jak zapowiadają organizator-
ki oraz Roman Białas, koordy-
nator UTW w Wejherowie, nie 
był to ostatni wyjazd podczas 
tego roku akademickiego. Rów-
nież studenci optymistycznie pa-
trzą na takie formy nauki. - Jeśli 
znów nadarzy się okazja, na pew-
no z niej skorzystamy - mówią.

Uniwersytet III Wieku. Lekcja muzealna w Gdańsku

Poznali tajemnicę 
„Sądu Ostatecznego”
Studenci i wykładowcy Uniwersytetu III Wieku nie marnują 
czasu. Po rozpoczęciu roku turystycznego przyszedł czas na 
wyjazdy kulturalno-edukacyjne. Pierwszy odbył się we wtorek. 
Studenci pojechali poznawać tajemnice „Sądu Ostatecznego”.

TOMASZ ALBECKI

Wycieczki kulturalno-edukacyjne to najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy.

Listopadowy Fermencik 2007 
odbył się w piątek 30 listopada w 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. 
W tym roku uczestnicy dyskusji 
próbowali znaleźć odpowiedź na 
pytanie „Czy godzi się zostawiać 
Ojczyznę dla chleba?”
- Myślę, ze trzeba zacząć od przyj-
rzenia się pojęciu „patriotyzm”. 
Najpiękniejszą i najpełniejszą 
defi nicję patriotyzmu daje chyba 

Jan Paweł II w swojej ostatniej 
książce „Pamięć i tożsamość”. 
Pojęciu temu poświęcił cały roz-
dział - mówi Roman Pieńkowski, 
jeden z uczestników dyskusji. - 
Jeżeli chcemy szukać winnych 
masowego wyjeżdżania młodych 
ludzi na emigrację za chlebem, to 
pierwszym winnym są środowi-
ska ideologicznie i programowo 
zabijające patriotyzm - dodaje.

(ALBI)

Wejherowo. Spotkanie dyskusyjne

Czy godzi się zostawiać 
Ojczyznę dla chleba?

Klub „Wspólny Mianownik” i w tym roku zorganizował 
spotkanie dyskusyjne zwane Listopadowym Fermencikiem. 
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Przede wszystkim podkreślić trzeba, 
że jest to dokument bardzo zwięzły, 
zaledwie dwustronicowy. To go róż-
ni od podpisywanych w przeszłości 
opasłych „Umów koalicyjnych” na-
zywanych zamiennie „Porozumie-
niami”. Niektóre z nich poprzedzo-
ne były wzniosłymi preambułami, a 
załącznikami do nich bywały – roz-
pisane na całą kadencję harmono-
gramy pracy rządu i wykazy aktów 
prawnych, które wymagały pilnego 
uchwalenia. Okazało się, że im bar-
dziej szczegółowa „Umowa”, tym 
większy problem z jej realizacją. PO 
i PSL tej pułapki chciały uniknąć. 
Uznały więc, że do „Deklaracji” na-
leży wpisać wyłącznie intencje i naj-
ważniejsze priorytety rządu. Nie da 
się przecież dokładnie przewidzieć, 
czym rząd będzie zajmował się za 
pół roku, a tym bardziej za trzy lata, 
bo życie z reguły zaskakuje niespo-
dziankami. Oczywiście rząd po-
winien konsekwentnie realizować  
uzgodniony przez partie rządzące 
program, bo jest to winien wybor-
com, ale musi reagować elastycznie 
na zmieniającą się sytuację – gospo-
darczą, społeczną, międzynarodową 
itd. itd. Szczegółowa „Deklaracja” 
mogłaby być dla rządu przysłowio-
wą „kulą u nogi”
Przejdźmy jednak do „Deklaracji 
koalicyjnej PO-PSL”. Umawiające 
się strony już w pierwszym akapi-
cie obiecują, że będą wierne chrze-
ścijańskiemu systemowi wartości, 
a utworzony przez nie rząd będzie 

kompetentny, sprawny i wrażliwy. 
Dalej jest ważna zapowiedź, że Plat-
forma Obywatelska i Polskie Stron-
nictwo Ludowe podejmą partnerską 
współpracę „w oparciu o wzajem-
ne zaufanie i dobrą wolę szukania 
kompromisu w sprawach ważnych 
dla Polski i Polaków”, a tam gdzie 
porozumienie będzie trudne „koali-
cjanci będą poszukiwać kompromi-
su umożliwiającego realizację pro-
gramu obu partii, a nie forsować 
własnych rozwiązań wbrew koali-
cjantowi”. To bardzo ważna dekla-
racja. Koalicje rządowe rozpada-
ły się najczęściej przez to, że koali-
cjanci pokłócili się w sprawach pro-
gramowych i kłótnie te wywlekali 
na zewnątrz, co tylko zaogniało ich 
wzajemne stosunki. Tak dzieje się 
najczęściej wtedy, gdy partia koali-
cyjna reprezentuje interesy jakiejś 
ważnej dla siebie grupy społecz-
nej (środowiska) i nie chce stracić 
jej poparcia. Inicjatywy koalicjan-
ta, które odzierają tą grupę z dotych-
czasowych przywilejów, są natych-
miast oprotestowywane. To właśnie 
może grozić koalicji PO-PSL. Wia-
domo przecież, że ludowcy repre-
zentują przede wszystkim elektorat 
wiejski, a ściślej typowo rolniczy. 
Tam jest szczególnie silne przywią-
zanie do wielu, nie do końca racjo-
nalnych i sprawiedliwych, zdobyczy 
minionych lat, np. do KRUS-u. Na-
wet PSL przyznaje, że w obecnym 
kształcie instytucja ta nie ma prawa 
dalej funkcjonować. Tylko czy sta-

nie mu odwagi, by zaakceptować jej 
reformę? Stosowny zapis znalazł się 
w podpisanej „Deklaracji”. Czyta-
my tam m.in. „(…) strony są zgod-
ne, iż dla rolników należy utrzymać 
oddzielny  system ubezpieczeń spo-
łecznych w formie KRUS, a ewentu-
alne zmiany w tym systemie wpro-
wadzane będą z zachowaniem zasad 
dialogu(…)”. O to właśnie chodzi. 
O trudnych problemach trzeba rze-
czowo i cierpliwie rozmawiać z ko-
alicyjnym partnerem oraz zaintere-
sowanymi grupami i przekonywać 
ich do swoich racji. Odkładanie tych 
problemów na później nic nie da, bo 
za jakiś czas ich rozwiązanie będzie 
jeszcze boleśniejsze, nie mówiąc o 
tym, że będzie to państwo, czyli nas 
wszystkich więcej kosztowało. Mą-
dry kompromis jeszcze nikomu nie 
zaszkodził. 
Mam nadzieję, że także inne sprawy, 
w których w przeszłości zarysowały 
się istotne różnice programowe mię-
dzy PO a PSL (m.in. prywatyzacja i 
reprywatyzacja, polityka zagranicz-
na, stosunki z UE) będą rozstrzyga-
ne w taki właśnie sposób, czyli „w 
przyjaznym dialogu” oraz „w har-
monijnej i uczciwej współpracy”. 
Ważne, że koalicjanci zgodzili się 
co do tego, że podatki trzeba obni-
żyć i uprościć przy jednoczesnej  li-
kwidacji „wielu uciążliwych, a przy 
tym zbędnych danin”. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Wskutek zasiedzenia dotychczasowy właściciel traci wła-
sność, a właścicielem staje się inna osoba. Z tytułu zasie-
dzenia dotychczasowy właściciel nie otrzymuje żadnego 
wynagrodzenia, a nowy właściciel musi tylko zapłacić po-
datek w wysokości 7% wartości nieruchomości.
Często zasiedzenie służy uregulowaniu stanu prawnego nie-
ruchomości zakupionej bez zachowania formy aktu notarial-
nego. Takie sytuacje niegdyś miały miejsce bardzo często. 
Spisywano umowy sprzedaży nieruchomości w zwykłej for-
mie pisemnej, kupujący płacił cenę i przejmował nierucho-
mość. Umowa była od samego początku nieważna, kupujący 
nie stawał się w ten sposób właścicielem nieruchomości.
Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi wskutek samoistne-
go posiadania nieruchomości przez odpowiednio długi czas. 
Obecnie okres ten wynosi 30 lat dla posiadania w złej wierze 
i 20 lat dla posiadania w dobrej wierze. Przed 1990 rokiem 
było to odpowiednio 20 i 10 lat. Posiadaczem w złej wierze 
jest osoba, która wie lub powinna wiedzieć, że nie jest wła-
ścicielem nieruchomości, a w dobrej wierze osoba, która na 
podstawie obiektywny okoliczności ma przesłanki uważać 
się za właściciela nieruchomości. Nabywca nieruchomości 
na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu 
notarialnego jest posiadaczem w złej wierze.
Do zasiedzenia prowadzi tylko posiadanie samoistne. Samo-
istnym posiadaczem jest ten, kto traktuje siebie jak właści-
ciela nieruchomości (nawet jeśli wie że nim nie jest). Prze-
słankami samoistnego posiadania jest ogrodzenie nierucho-
mości, korzystanie z niej, opłacanie podatków, gospodaro-
wanie, pobieranie pożytków. Samoistność posiadania wy-
klucza płacenie czynszu komuś za nieruchomość lub posia-
danie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.
Zasiedzenie wymaga potwierdzenia postanowieniem sądu. 
Odpowiedni wniosek składa się do sądu rejonowego właści-
wego według położenia nieruchomości. Opłata sądowa wy-
nosi 2.000 zł. Dopiero prawomocne postanowienie sądu po-
zwoli nowemu właścicielowi wpisać się do księgi wieczy-
stej.

Radosław Skwarło
Radca prawny

DEKLARACJA KOALICYJNA
Tuż przed wygłoszeniem swojego expose Donald Tusk podpisał 
z Waldemarem Pawlakiem „Deklarację koalicyjną Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego”. Jej podtytuł jest 
kompilacją haseł wyborczych obu partii – „ Razem tworzymy lepszą 
przyszłość - By żyło się lepiej. Wszystkim”. To ważne wydarzenie prawie 
w ogóle nie zostało zauważone przez media, które tego dnia skupiły się 
na sejmowym wystąpieniu premiera i burzliwej debacie, jaka się po nim 
wywiązała. Ja jednak wrócę do „Deklaracji”, bo uważam, że zasługuje ona 
na omówienie, choćby ze względu na treści i przesłanie jakie zawiera. 

ZASIEDZENIE
Zgodnie z kodeksem cywilnym własność rzeczy 
ruchomych i nieruchomości można nabyć w drodze 
zasiedzenia. Najczęściej zasiedzenie wykorzystuje się 
jako sposób na uregulowanie własności nieruchomości, 
o które od długiego czasu nie upomniał się prawowity 
właściciel.
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S T R O P Y
„T E R I V A”
84-217 SZEMUD

ul. Wejherowska 71
tel./fax. (58) 676-11-39

www.vera-s.pl

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

***
* 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

REKLAMA

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

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

PRZYGOTOWANIE
DO MATURY

tel. 0 503 781 949

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

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

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

Betlejemskie Światło Pokoju jest 
to coroczna akcja harcerska prze-
kazywania przed Świętami Bo-
żego Narodzenia symbolicznego 
ognia, zapalonego w Grocie Na-
rodzenia Jezusa Chrystusa w Be-
tlejem.Akcję zapoczątkowały w 
1986 Austriackie Radio i Telewi-
zja w Linzu, jako działanie chary-
tatywne na rzecz dzieci niepełno-

Na spotkanie licznie przybyli 
dawni i nowi członkowie, wła-
dze i goście, w tym prezydent K. 
Hildebrandt i starosta J. Reszke. 
Działaczom ISS „Startu” wrę-
czono medale i upominki rze-
czowe. Otrzymali je medaliści 
paraolimpijscy Henryk Kohnke, 
Józef Motowidło i Natalia Par-
tyka.
Działaczom integrującym śro-
dowisko lokalne osób niepełno-
sprawnych oraz ich samych ze 
społeczeństwem naszego mia-
sta „Express” życzy wielu jesz-
cze sukcesów sportowych i jubi-
leuszy.

 (EPW)
Starosta Józef Reszke wręcza pamiątkowe medale jubileuszowe członkom 
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START.

Wejherowo. Integracja środowiska sportowego

Pełni pasji i wciąż tacy sami
Po 40 latach od powstania spotkali się niepełnosprawni sportowcy z klubu „Start”. Gościła ich w 
ubiegłą środę „Tawerna”. Obecnym prezesem jest ten sam co przed laty Krzysztof Ruchalski.

Wejherowo. Hufi ec harcerski działa

Betlejemskie Światełko Pokoju
Komenda Hufca im. 
Partyzantów Kaszubskich 
pragnie zaprosić wszystkich 
mieszkańców miasta 
Wejherowo jak i okolic do 
wzięcia udziału w przekazaniu 
Betlejemskiego Światełka 
Pokoju. Uroczystość odbędzie 
się 21.12.2007 o godz. 17.00 na 
Placu Jakuba Wejhera. 

sprawnych i osób potrzebujących. 
Dzięki udziałowi w niej skautów, 
akcja obejmuje prawie całą Eu-
ropę. Światło co roku przywo-
żone jest z Betlejem do Wiednia, 
gdzie w katedrze przekazywane 
jest skautom z sąsiednich krajów. 
Następnie sztafetą trafi a do naj-
dalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku 
prowadzą harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, któ-
rzy odbierają Betlejemskie 
Światło Pokoju od skautów sło-
wackich na przejściu granicz-
nym Łysa Polana w Tatrach. 

(KH)
Z harcerskim pozdrowieniem 

CZUWAJ!!!Fo
t. 
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TOMASZ ALBECKI

Już 7 grudnia (piątek) o godzinie 
18.00 w sali Gminnego Domu 
Kultury w Lini rozpocznie się 
turniej Gminnej Ligi „Baśki” 
Kaszubskiej. Zapraszamy do 
szerokiego udziału. Wpisowe - 
2zł od zawodnika. Startują dru-
żyny 4-osobowe oraz zawodni-
cy indywidualni. Sędzią głów-
nym zawodów będzie Tadeusz 
Meyer z Lewinka.
Natomiast już 9 grudnia (nie-
dziela) o godzinie 13.00 w sali 
gimnastycznej w Strzepczu od-
będzie się Turniej Mikołajkowy 
w tenisie stołowym dziewcząt i 
chłopców rocznik 1992 i młod-
szych o puchar dyrektora GDK. 
Zawody rozgrywane są pod pa-
tronatem zastępcy wójta Lini p. 
Bogusławy Engelbrecht.
16 grudnia Gminny Dom Kul-
tury przygotował nielada grat-
kę dla miłośników gry w sza-
chy i w warcaby. W sali GDK 
w Lini odbędą się Indywidual-
ne Mistrzostwa Gminy Linia w 
szachach i warcabach w kate-
gorii open. Startują zawodnicy 
z terenu Gminy Linia. Zapisy 
bezpośrednio przed zawodami. 
Będzie gra na zegary, a system 
gry uzależniony od frekwencji 
uczestników - informują orga-
nizatorzy. Serdecznie polecamy 
tę formę rozrywki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zwycięzcą tegorocznej (już czterdziestej) edycji Wej-
herowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej TKKF zo-
stała drużyna wejherowskiego BOR-HYDU. Tytuł I 
wicemistrza zdobył zespół Elektryka, a III miejsce ex 
aequo zajęły: Tęcza i Centrum.
W klasyfi kacji na najlepszego strzelca zwyciężył Ma-
riusz Kleparski (Elektryk), który w 34 meczach swo-
jej drużyny strzelił 45 bramek.
O tytule mistrzowskim decydował dwumecz pomię-
dzy dwoma najlepszymi drużynami po rundzie fi na-
łowej, w którym BOR-Hyd dwukrotnie pokonał Elek-
tryka.

Tomasz Albecki

Do zawodów stanęło 6 drużyn z 
terenu naszego powiatu. Najlicz-
niejszą reprezentację wystawi-
ło Wejherowo (3 drużyny), dwie 
Rumia i „tylko” jedną Reda. 
Grano systemem każdy z każ-
dym. Bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, 
którzy dzięki zwycięstwu w tych 
mistrzostwach będą reprezento-
wać powiat w półfi nałach woje-
wódzkich.

Klasyfi kacja końcowa :
1. ZSP 1 Rumia
2. ZSZ Reda
3. ZSP 3 Wejherowo
4. ZSP 1 Wejherowo
5. ZSO II LO Wejherowo
6. ZSO II LO Rumia

Organizatorem Mistrzostw 
były Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Rumi,
UKS I LO-Viking Rumia oraz 
PZPOW w Wejherowie. 

Linia. Na sportowo

„Baśka”, 
tenis i ... 
warcaby
Sportowo zapowiada się 
tegoroczny grudzień 
w gminie Linia.

Piłka nożna. Z życia WTKKF

BOR-HYD mistrzem!
Zakończyła się najstarsza i najprawdopodobniej jedna z największych 
w Polsce amatorska liga piłki nożnej.            

Najlepsi strzelcy:

Mariusz Kleparski (Elektryk)
45 bramek

Mateusz Langa (Bendiks)
33 bramek

Arkadiusz Lesnau (Centrum)
32 bramek

Wojciech Kwidziński (Tęcza),
31 bramek

Piłka halowa. Mistrzostwa powiatu

ZSP 1 Rumia jedzie na 
półfi nały wojewódzkie
W ubiegłą środę na hali MOSiR-u w Rumi odbyły się III Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Halowej Piłce Nożnej. - Walka była zacięta i ostra. Królowała 
jednak zasada fair play - mówią uczestnicy.

TOMASZ ALBECKI
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05:05      Trzy wieki; fi lm dok. 
05:55      Był taki dzień 
06:00      Kawa czy herbata? h
08:00      Wiadomości
08:10      Pogoda
08:15      Kwadrans po ósmej
08:30      Moda na sukces 
09:25      Pettson i Findus 
09:40      Sąsiedzi - Akwarium
09:45      Byli sobie odkrywcy
10:20      Tam i z powrotem - Portal
10:45      Sąsiedzi - serial kom.
11:15      Faceci do wzięcia, serial 
12:00      Wiadomości
12:20      Wielkie sprzątanie
12:40      Plebania - odc. 968
13:05      Klan - odc. 1357
13:35      Jaka to melodia? 
14:00      Tajemnice Watykanu
14:30      Kobieta zaradna-  magazyn
15:00      Wiadomości
15:10      Królowie śródmieścia 
16:05      Moda na sukces 
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik; magazyn
17:35      Klan - odc. 1362
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - odc. 973 
18:55      Wieczorynka - Smerfy 
19:30      Wiadomości 
20:20      D’Artagnan i trzej  
 muszkieterowie, cz.  
 1 i 2 fi lm kostiumowy  
 (2005); reż.:Pierre  
 Aknine
23:50      Czerwona Róża - odc. 1 
01:15      Tradycja - część 1
01:55      Szpital „Królestwo” 
 - odc. 3 i 4
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05:30       Statek miłości - odc. 187/249
07:00        TELEZAKUPY
07:20        Dwójka Dzieciom - Jak to działa?  
 - Odc 8/26 
07:40        Dwójka Dzieciom - Jak to działa?  
 - Odc 9/26 
08:00        M jak miłość 
 - odcinek 69, serial
09:00        Pytanie na śniadanie - w tym  
 Panorama: 9:55, 11:05 i Pogoda:  
 9:25,10:25; 
11:10        Święta wojna - (282) ; serial 
11:45        Rowerowa załogkomedia 
13:25        Dolina Kreatywna - co słychać?
13:35        Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat 
14:05        Ryzykanci - s. 6 odc. 14/15 
15:45        Barwy szczęścia - odc. 30;
 serial obyczajowy 
16:50        Codzienna 2 m. 3 - odc. 67; 
 serial komediowy 
17:25        Wyjechani 
 telenowela dokumentalna 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:55        Pogoda
19:10        Wideoteka dorosłego człowieka 
20:00        Gwiazdy tańczą na lodzie - (11)
22:35        Panorama
22:55        Pogoda
23:00        Sport Telegram
23:10        Twin Town dramat 
00:50        Miasteczko Twin Peaks 
 serial - odc. 32 ost. 
01:45        Zwichnięcie 46’ fi lm 
02:35        Sennik polski; 
 felieton
02:40        Załóż się 
03:55        Zakończenie dnia

 05.50     FIFA Futbol Mundial
06.15     Gram.Tv 
06.40     Muzyczne listy 
07.45     TV Market
08.20     Lingo
09.20     Zbuntowani (odc. 33) 
10.20     Big Brother 4.1 – prosto z domu
10.50     Happy Hour
11.50     Big Brother 4.1
12.50     mała Czarna talk-show 
13.50     Skrzydła (odc.12) 
14.25     Wygraj fortunę 
15.25     Gram.Tv
15.55     Dharma i Greg 2 (odc.5)
 - serial komediowy
16.25      Zbuntowani, odc.34, 
 - serial obyczajowy 
17.30     mała Czarna
18.30     Big Brother 4.1 – prosto z domu
19.00     Wielkie Happy Hour
20.00     Big Brother 4.1
21.00     Wzór, odc. 43, serial USA,
 2006-2007 twórcy: Nicolas  
 Falacci, Cheryl Heuton;  
 producenci wykonawczy: Ridley  
 Scott, Tony Scott; wyst.: Rob  
 Morrow, David Krumholtz,  
 Judd Hirsch, Alimi Ballard,  
 Peter MacNicol, Navi Rawat,  
 Dylan Bruno, Diane Farr.
22.00     Wzór (odc. 44) 
23.00     Big Brother 4.1 Extra
23.30     Playboy
01.30     Akademia seksu (odc. 8) 
02.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.00     Big Brother 4.1 
03.45     Big Brother 4.1 – prosto z domu
04.10     Big Brother 4.1 Extra
04.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

04:45      Music Spot, odc.229
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.424
06:30      Adam i Ewa, odc.5
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.140
08:45      Łowcy skarbów, odc.33
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze,odc.85
10:45      Tango z aniołem, odc.12
11:30      Samo życie, odc.996
12:00      Zostać miss I, odc.5
13:00      Tylko miłość, odc.5
14:00      Pierwsza miłość, odc.602
14:45      Świat według Bundych, odc.176
 - serial komediowy
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.983
16:40      Graczykowie, odc.25
17:15      Tango z aniołem, odc.13
18:00      Pierwsza miłość, odc.603
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.997
20:00      Wielki JoeRon Underwood; w. 
 Bill Paxton, Naveen Andrews,  
 Peter Firth, Charlize Theron,  
 Rade Serbedzija, Regina King  
 Familijny/przygodowy 
21:55      Studio Lotto
22:35      Dramat w powietrzu, reż.Charles  
 Correll; w. James Brolin,  
 Michael Gross, Carolyn Craig,  
 Anthony Michael Hall, Gary  
 Clarke, Perry King Thriller  
 fi lm sensacyjny
00:35      Trudny powrót, reż. Dermot Boyd; w.  
 Julie Walters, Neil Dudgeon, Ryan 
 Ger, Glen Barry, Alan Barry  
 Dramat/thriller.
02:35      Nagroda gwarantowana

05:05      Uwaga!
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer
08:00       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy (889/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       The Cut 
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dokumentalny
13:05       Fabryka Gry 
14:05       W - 11 Wydział śledczy
 - serial baularno-dok.
14:45       Detektywi 
15:15       Marina - telenowela (67/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dokumentalny
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:00       Egzekutor 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1996,
 Lee Cullen, pracująca w   
 departamencie obrony, przez  
 przypadek odkryła plan   
 przekazania nowoczesnej i  
 niezwykle niebezpiecznej broni  
 maszynowej w ręce ludzi,  
 którzy chcą przejąć władzę i  
 zakłócić pokój na świecie.  
 W spisek zamieszani 
 są politycy najwyższego szczebla  
 i że zrobią wszystko, aby nie  
 dopuścić do ujawnienia prawdy... 
22:20       Ostatni sprawiedliwy - fi lm  
 sensacyjny, USA, 1996
00:25       Jaja za stali 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Tydzień  z  TV

Nick i Charlie pracują w policji w Nowym Jorku. Po ciężkiej pracy 
wpadają do baru na piwo. Są świadkami zabójstwa popełnionego przez 
Japończyka o pseudonimie Sato (Yusaka Matsuda). Detektywom 
nie udaje się zapobiec zbrodni, ale po długim i niebezpiecznym 
pościgu chwytają przestępcę. Wtedy dowiadują się, że Sato, członek 
japońskiej mafi i, podlega ekstradycji. Więc eskortują więźnia do Osaki 
i przekazują policji. Ale w chwilę później pojawia się prawdziwa 
japońska policja. Okazuje się, że Nick i Charlie zostali wystawieni 
do wiatru - scena na lotnisku była zaaranżowana. Amerykańscy 
detektywi postanawiają naprawić swój błąd i odnaleźć zbiega... 
OGLĄDAJ 8 GRUDNIA, SOBOTA, TVN, GODZ. 20.35

„Wielki Joe”

Joe - młody goryl, który na skutek mutacji rośnie szybciej od innych - i jego przyjaciółka - Jill dorastają 
w górach Tanzanii, gdzie jej matka dr Ruth Young (Linda Purl) bada życie goryli. Za sprawą zoologa 
Gregga O’Hary (Bill Paxton), dorosła już Jill (Charlize Theron) zgadza się przetransportować Joe’go do 
Kalifornii, gdzie znajdzie on schronienie w rezerwacie. Wiadomość o ogromnym gorylu przedostaje się 
do mediów i w rezerwacie pojawia się bezwzględny kłusownik Strasser (Rade Serbedzija), by schwytać 
Wielkiego Joe...
Dla widzów od lat 12
„Mighty Joe Young”; USA, 1998; reż. Ron Underwood; wyk. Bill Paxton, Naveen Andrews, Peter Firth, 
Charlize Theron, Rade Serbedzija, Regina King. Familijno-przygodowy.
OGLĄDAJ, PIĄTEK 7 GRUDNIA, 20.00 POLSAT

Eskortowany w kajdankach do więzienia bezwzględny morderca, 
Peter Cronin, wchodzi na pokład samolotu. Udaje mu się wyrwać spod 
opieki stróżów prawa i uprowadzić samolot, którego pasażerowie 
stają się zakładnikami. Żąda 20 milionów zielonych. Jeżeli rząd nie 
posłucha, psychopata wysadzi samolot w powietrze. Tymczasem 
na lotnisku trwa konfl ikt pomiędzy zwolennikami negocjacji a 
zwolennikami ataku na samolot…
Dla widzów od lat 15
“Hijacked: Flight 285”; USA, 1996; reż. Charles Correll; wyk. 
James Brolin, Michael Gross, Carolyn Craig, Anthony Michael Hall, 
Gary Clarke, Perry King. Thriller sensacyjny.
OGLĄDAJ, PIĄTEK 7 GRUDNIA, 22.35 POLSAT

„Dramat w powietrzu”

„Egzekutor”
Lee Cullen, pracująca w Departamencie Obrony, przez przypadek 
odkryła plan przekazania nowoczesnej i niezwykle niebezpiecznej 
broni maszynowej w ręce ludzi, którzy mogą zaburzyć światową 
równowagę sił. W spisek zamieszani są politycy najwyższego szczebla 
i zrobią oni wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Los 
Cullen wydaje się przesądzony. Do akcji wkracza Egzekutor - agent 
Kruger z Programu Ochrony Świadków. Chcąc ocalić życie kobiety, 
Egzekutor zmierzy się z przeciwnikiem, który nie ustępuje mu pod 
względem sprytu i umiejętności. Kruger doświadcza niszczycielskiej 
mocy nowej broni. Dzięki niej wróg może widzieć przez ściany i 
wysyłać pociski z prędkością światła, nie pozostawiając ściganym 
żadnego wyjścia. W tym świecie nie można już na nikogo liczyć, 
a Kruger i Cullen ufają tylko sobie. Ze wszystkich stron grozi im 
śmiertelne niebezpieczeństwo, a czas mija...
OGLĄDAJ, PIĄTEK 7 GRUDNIA, GODZ. 20.00, TVN

„Czarny deszcz”
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05:25        Statek miłości - odc. 189
07:00        EUROexpress; magazyn
07:25        Przystanek praca
07:40        Jak to działa, odc. 10/26-
08:00        M jak miłość - odcinek 70 
09:00        Pytanie na śniadanie 
11:05        Panorama
11:10        SpełniONA w biznesie; magazyn
11:30        Dr Quinn - seria IV, odc. 10/28 
12:25        Złotopolscy - odc. 9 
12:55        Weterynarz na safari - odc. 5 serial 
13:30        Między nami seniorami
13:35        Znaki czasu ; magazyn
14:10        Smaczne Go!; magazyn kulinarny
15:00        Flipper - odc. 22/44 
15:50        Dla niesłyszących - Na dobre i na  
 złe - odc. 310 
16:45        Dwie strony medalu - odc. 112; 
17:15        Co ludzie powiedzą? 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
19:00        Koło fortuny - odc. 13 teleturniej
19:35        Olimpijczycy 2008 - odc. 8
20:00        M jak miłość - odc. 542; serial 
20:55        Kulisy serialu „M jak miłość”
21:00        Magazyn Ekspresu Reporterów
21:30        Panorama
21:55        Sport Telegram
22:00        Brzydula Betty - odc. 14 serial 
22:55        Warto rozmawiać
23:55        Kryminalne zagadki Las Vegas
01:30         Piosenki Marka Grechuty 
02:15        Wielcy odkrywcy  cykl reportaży
02:20        Noc Zagadek - Teleturniej 

05.50       Wielkie Happy Hour
06.40       Muzyczne listy
07.45       TV Market
08.20       Lingo
09.20       Zbuntowani (odc. 34) 
10.20       Big Brother 4.1 Omnibus
11.20       Big Brother 4.1 Ring
11.50       Big Brother 4.1 Ring – wyniki
12.50       Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny program rozryw.
13.50       Cienka niebieska linia (odc. 13) 
 – serial komediowy 
14.25       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny 
15.25       Piotruś Pan i piraci (odc.57) 
 serial animowany USA, 1990 r. 
15.55       Skrzydła (odc.13) serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc. 35)
 - serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Big Brother 4.1 – prosto z domu 
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy – na żywo
20.00       Big Brother 4.1
21.00       Big Brother Show – 1 część
21.50       Big Brother Show – 2 część
23.00       Big Brother 4.1 Extra
23.30       Happy Hour
00.35       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.10       Big Brother 4.1 
02.05       Big Brother 4.1 – prosto z domu 
02.30       Big Brother 4.1 Extra 
02.55       Muzyczne listy
03.50       Lingo

04:45      Music Spot, odc.231                     
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.425
06:30      Adam i Ewa, odc.6
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.141 
08:45      Łowcy skarbów, odc.34
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.86
10:45      Tango z aniołem, odc.13                            
11:30      Samo życie, odc.997 
 - serial                               
12:00      Zostać miss I, odc.6
13:00      Tylko miłość, odc.6
14:00      Pierwsza miłość, odc.603
14:45      Świat według Bundych, odc.178
 - serial komediowy
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.984
16:40      Graczykowie, odc.26
 - serial komediowy
17:15      Tango z aniołem, odc.14
18:00      Pierwsza miłość, odc.604
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.998
20:00      Z archiwum X, odc.178
21:00      MEGAHIT - Kandydat, reż.  
 Jonathan Demme; w. Denzel  
 Washington, Jeffrey Wright,  
 Meryl Streep, Liev Schreiber,  
 Kimberly Elise, Jon Voight 
21:55      Studio Lotto
23:50      Nieustraszeni, odc.21
00:50      Nagroda gwarantowana
01:50      Nocne randki, odc.257

05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Nigella ucztuje 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Pascal: po prostu gotuj 
11:30       Wielkie porządki 
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno dokumentalny 
13:05       Fabryka Gry 
14:10       Hela w opałach  
 - serial komedia (41/0)
14:45       Detektywi 
15:15       Marina - telenowela (68/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno dokumentalny 
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W - 11 Wydział śledczy
20:55       Na Wspólnej
  - serial obyczajowy (890/0)
21:30       Szymon Majewski Show 
22:35       Teraz my! 
23:20       Superwizjer 
23:55       Bez skazy 
 - serial obyczajowy (1/15)
00:55       Wydanie drugie poprawione 
01:25       Uwaga! 
01:45       Nocne igraszki 
02:45       Telesklep

05:20      Notacje 
05:25      Serce z węgla - odc. 3
05:55      Był taki dzień - 10 grudnia
06:00      Kawa czy herbata? 
08:00      Wiadomości
08:30      Moda na sukces 
09:15      Tom - Tom w Moskwie
09:45      Budzik
10:15      Coś z niczego - odc. 11 
10:30      Jaka to melodia?  
11:20      Wielki świat małych...
11:35      ZUS dla ciebie - odc. 74 
12:00      Wiadomości
12:20      W kolejce po euro
12:40      Plebania - odc. 969
13:05      Klan - odc. 1358
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Zwierzęta świata - odc. 1/4 
14:30      Szkoda gadać - odc. 14 
15:00      Wiadomości
15:10      Królowie śródmieścia 
16:05      Moda na sukces 
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik; magazyn
17:30      Klan - odc. 1363
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - odc. 974
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:20      Teatr Telewizji - Scena  
 Faktu: Oskarżeni. 
22:00      Forum - wydanie 533 
23:00      Mulholland Drive, (2001);  
 reż.:David Lynch 

05:50      Sukces - serial sensacyjny 
06:40      Był taki dzień - 8 grudnia 
06:45      Smaki polskie; magazyn
07:00      Dzień dobry w sobotę
07:35      Rok w ogrodzie 
08:00      Wiadomości
08:15      Filmowa kontrabanda
08:40     Nowy Testament 
09:10      Kuchcikowo 
09:30      Ziarno ; magazyn 
09:55      Magiczne drzewo - odc. 3
10:30      Siódme niebo, ser. VII
11:15      Szkoła złamanych serc 
 - odc. 142
12:05      Podróżnik - New Delhi 
12:30      Kuchnia z Okrasą  
13:00      Wiadomości
13:15      Pokochajmy się; 
 komedia romantyczna 
15:15      Śmiechu warte 
15:50      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich-Trondheim 
16:50      Teleexpress 
17:05      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich-Trondheim 
17:55      Złota sobota cz. 1 i 2
19:00     Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:15      Hit na sobotę - Air Force  
 One; fi lm fabularny 
22:25      Męska rzecz... - Czarny  
 księżyc; fi lm fabularny
00:10      Kino nocnych marków –  
 Psy, fi lm sensacyjny
02:00      Doris Duke, wybranka  
 fortuny cz. 2 
03:25      Był taki dzień - 8 grudnia;  
 - felieton 

05:45     Sukces - serial sensacyjny 
06:40     Był taki dzień 
06:40     Dziś tu, jutro tam, fi lm dok.
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie
08:30     Angielski z Jedynką
08:35     Kadra 2012; magazyn 
08:55     Teleranek - magazyn 
09:25     Córka Mikołaja, 
 - fi lm fabularny 
10:55     Pod prasą; program publ.
11:20     Tydzień 
11:45     Budzimy do życia - odc. 29;
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański  
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Serwis TV 
13:35     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich-Trondheim 
15:45     BBC w Jedynce
16:40     Gwiazdy opolskich  
 kabaretonów
17:00     Teleexpress 
17:20     Jaka to melodia? 
18:10     Szkoda gadać - odc. 14
18:40     Ranczo Wilkowyje, odc.
19:00     Wieczorynka - Gumisie 
19:30     Wiadomości 
20:15     Zakochana Jedynka -  
 Zamiana ról; komedia
21:50     Uczta kinomana - Skazani  
 na Shawshank, dramat
00:15     Kinematograf; magazyn 

05:25        Sennik polski; felieton
05:30        Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05        Dwójka Dzieciom - Gwiezdny Pirat  
 - Gwiezdny pirat odc. 1/7; serial 
06:30        Spróbujmy razem; magazyn dla  
 niepełnosprawnych
07:00        Magazyn Ligi Mistrzów
07:25        Poezja łączy ludzi
07:35        M jak miłość - odc. 540; serial 
08:30        Pytanie na śniadanie
10:35        Wielcy odkrywcy 
10:40        O chłopcu, który nie może przestać  
 biegać, fi lm dokumentalny
11:35        Na dobre i na złe - odc. 309 serial 
12:30        Egzamin z życia - odc. 96 serial 
13:20        Święta wojna - (283); serial
14:00        Familiada - odc. 1463 
14:30        Złotopolscy - odc. 903 
15:05        Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
15:55        Gwiazdy tańczą na lodzie  (1);  
 widowisko rozrywkowe
17:40        Na wyłączność; wywiad
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:50        Pogoda
19:05        Europa da się lubić - 
20:00        Kabaretowa sobota w Dwójce 
20:50        Studio Kabaret
21:20        Słowo na niedzielę 
21:30        Panorama
21:50        Pogoda
21:55        Sport Telegram
22:05        Weekendowe Kino Dwójki -  
 Obsesja namiętności, fi lm  
 fabularny 
24:00        Weekendowe Kino Dwójki
  - Pamięć zbrodni fi lm
01:30        Noc Zagadek 
 - Teleturniej Interaktywny

05:25        Słowo na niedzielę 
05:35        Dla niesłyszących - Lokatorzy
06:25        Złotopolscy - odc. 902 
07:20        M jak miłość - odc. 541; serial 
08:10        Ostoja - odc.  33
08:40        Z Dwójką bezpieczniej
08:50        Zacisze gwiazd
09:20        Jesteś tym co jesz (seria III)
09:45        Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak;  
 cykl reportaży
10:00        Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - odc. 38 
10:30        Przygody łowcy pająków 
11:30        Podróże kulinarne 
12:00        Gwiazdy w południe - Muły siostry 
14:00        Familiada 
14:30        Złotopolscy - odc. 904 
15:00        Szansa na Sukces - Liroy
16:00        Na dobre i na złe - odc. 310 
17:00        Egzamin z życia - odc. 97 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:45        Pogoda
18:50        Starter
19:10        Podróże z żartem
20:05        Duże dzieci - (82); talk-show
21:00        Pogoda na jutro  94’; komedia 
22:50        Panorama
23:14        Sport Telegram
23:15        EUROexpress; magazyn
23:25        Grzechy po polsku; widowisko  
 publicystyczne
00:10        49. Międzynarodowy Festiwal Jazz 
01:05        Pillow Book; fi lm fabularny 

05.50       FIFA Futbol Mundial
06.10        Kinomaniak
06.35       VIP – London Calling 
07.00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.00       Powrót Arabeli (odc. 16) 
08.45       Bracia Lwie Serce, fi lm 
 fabularny, Szwecja, 1977; reż.:  
 Olle Hellbom; wyst.: Lars  
 Söderdahl, Staffan Götestam,  
 Allan Edwall, Gunn Wallgren,  
 Folke Hjort
11.00       Galileo (odc. 27) – program 
 popularno-naukowy
12.00       Kinomaniak 
12.30       Dekoratornia – magazyn wnętrzarski
13.00       Roswell (odc.13)
14.00       VIP – London Calling 
14.30       Cienka niebieska linia (odc.13)
15.00       Polska Liga Siatkówki: Delekta  
 Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów  
 (mecz siatkówki na żywo)
17.00       Big Brother 4.1 – Omnibus
18.00       Pogromcy hitów 
18.30       Pogromcy hitów 
19.00       Galileo (odc.28) 
20.00       Włatcy móch (odc. 38)
20.30       SEX FM (odc. 3) serial komediowy
21.05       Big Brother 4.1 Ring 
21.35       Big Brother Show - skrót 
22.05       Big Brother 4.1 Ring – wyniki
23.05       Włatcy móch (odc. 11)
23.35       Włatcy móch (odc. 12) 
00.05       Wydarzenia, Sport, Pogoda

05.50       FIFA Futbol Mundial  
06.10       Kinomaniak  
06.35       VIP – London Calling
07.00       Gram Tv
07.30       V-max
08:00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.00       Dekoratornia
09.30       Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Wielkiej Brytanii
10.30       V-max 
11.00       Gram Tv
11.30       Big Brother 4.1 – Prosto z domu
12.00       Big Brother 4.1
13.00       Wzór(odc. 43) serial 
15.00       Liga Siatkówki Kobiet: 
 Aluprof Bielsko-Biała - Winiary  
 Bakalland Kalisz (mecz siatkówki  
 na żywo)
17.00       Jak zbudować kolejkę strachu 
 - fi lm dokumentalny
18.05       Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy 
19.05       Zamiana Żon - reality-show, 
20.10       Miłość pod choinkę fi lm fabularny,  
 Kanada, 1996; reż.: Jerry  
 London; wyst.: Tim Matheson,  
 Melissa Gilbert, Michelle  
 Trachtenberg, Jayne Eastwood,  
 Jack Jessop; 
22.10       Big Brother Show – część 1 
23.00       Big Brother Show – część 2
23.40       Kabaret  fi lm fabularny , 
 USA, 1972; reż.: Bob Fosse; 
 wyst.: Liza Minnelli, Michael  
 York, Helmut Griem, Fritz
 Wepper, Joel Grey
02.15       Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.50       Big Brother Show – 1 część

05:00      Music Spot, odc.230
06:00      Pierwsza miłość, odc.533
06:45      Jesteśmy, odc.224
 - serial
07:15      Power Rangers, odc.524
 - serial dla dzieci
07:45      Hugo, odc.129
08:15      Dotyk anioła, odc.61
09:15      Pasjonaci, odc.101
09:45      Rodzina Zastępcza Plus, odc.271
10:45      Zdradliwa Alaska
12:45      Czarodziejki, odc.76
13:45      Dom nie do poznania, odc.93
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.39
15:15      Daleko od noszy, odc.136
15:45      Tylko miłość, odc.13
 - serial
16:45      Piotr Bałtroczyk Przedstawia II.  
 Ryjek-XII Rybnicka Jesień  
 Kabaretowa, odc.30
17:45      Choinka
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.1
 - serial komediowy
20:00      Jak oni śpiewają, odc.25
21:55      Studio Lotto
22:30      Halo Hans, odc.2
23:30      Austin Powers: Agent specjalnej  
 troskir. Jay Roach; w. Mike 
 Myers, Elizabeth Hurley,  
 Michael York, Mimi Rogers,  
 Robert Wagner, Seth Green
02:00      Gala Boksu Zawodowego z udziałem  
 Floyd Mayweather Jr. - Ricky  
 Hatton. W nocy z soboty na  
 niedzielę (08.12.) „na żywo” 
05:45      TV MARKET

06:00      Pierwsza miłość, odc.534
06:40      Pierwsza miłość, odc.535
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.6
07:45      Tutenstein, odc.1
08:15      Power Rangers, odc.525
 -serial dzieci
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
09:45      BOKS Floyd Mayweather Jr. - Ricky  
 Hatton /skrót walki/
10:45      Asterix i Kleopatra
12:15      Cyfromania
12:30      12 prac Asterixar. Albert Uderzo,  
 René Goscinny Film animowany
14:10      Przygody rabina JakubaFrancja  
 Włochy, 1973; r. Gerard Oury;  
 w. Louis De Funes, Miou-Miou,  
 Renzo Montagnani, Marcel  
 Dalio, Suzy Delair, Henri Guybet
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45      Świat według Kiepskich, odc.275
17:15      I kto tu rządzi?, odc.23
17:54      Rodzina Zastępcza Plus, odc.272
18:50      Wydarzenia
19:30      Miodowe Lata, odc.2
 - serial komediowy
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:55      Studio Lotto
22:00      Gotowe na wszystko, odc.70
23:00      Kobiety gotowe na wszystko, odc.1
01:00      Gdy rozum mówi nie, odc.6
01:30      Magazyn sportowy
03:30      Nocne randki, odc.256
04:30      TV MARKET

05:55       Uwaga!
06:15       Telesklep
08:00       Automaniak
08:30       Dzień dobry TVN 
10:55       Pascal: po prostu gotuj
11:30       Hela w opałach - serial komedia
12:00       Na Wspólnej Omnibus
  - serial obyczajowy (224/0)
13:45       You can dance - Po prostu tańcz!
15:20       Siłacze - Strongman - Superseria
16:30       Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia (12/13)
17:00       Troje do tanga 
 - fi lm komedia, Australia, 1999
19:00       Fakty 
19:25       Sport 
19:35       Pogoda 
19:45       Uwaga! 
20:00       Niania 
20:35       Showtime- fi lm komedia, USA,  
 2002, Detektyw policji Los 
 Angeles, Mitch Preston, nie  
 jest specjalnie rozmowny,  
 nie jest też zbyt cierpliwy, nie 
 działa widowiskowo. Chce  
 tylko, by dano mu święty  
 spokój, by mógł pracować tak, 
 jak robi to od ponad 20  
 lat. PosterunkowyTrey Sellars  
 to zupełnie inna historia. 
 O wiele bardziej wolałby  
 występować w telewizji, niż 
 być policjantem. To   
 sfrustrowany aktor, którego 
 dni wypełnione są łapaniem  
 kieszonkowców... 
22:35       Czarny deszcz - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1989
00:55       Kryminalni

05:55       Uwaga! 
06:15       Telesklep
08:00       Niania 5 - serial komedia (74/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
10:55       Kawa na ławę
11:45       Niania 5 - serial komedia (74/0)
12:20       Looney Tunes: Back in Action -  
 fi lm komedia, USA, 2004
14:15       Studio Złote Tarasy
17:30       Superniania
18:30       Hela w opałach  
 - serial komedia
19:00       Fakty
19:25       Sport 
19:35       Pogoda 
19:45       Uwaga! 
20:00       Po prostu taniec! 
21:50       Kuba Wojewódzki 
22:55      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia (13/13)
23:20       Magazyn Orange Ekstraklasa 
00:35       Fantom - fi lm przygodowy, USA,  
 1996, Legenda głosi, że w 
 dżungli Bengalii ukryta  
 jest magiczna czaszka,  
 która wraz z dwoma innymi 
 daje siłę do panowania nad  
 światem. Po czaszkę wyrusza  
 Quill, działający na zlecenie  
 Xandera Draxa, szaleńca,  
 któremu marzy się dyktatura  
 nad Stanami Zjednoczonymi. 
02:30       Telesklep
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05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy (892/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Proste życie - serial (7/57)
11:30       Nigella ucztuje 
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.  
13:05       Fabryka Gry 
14:05       W - 11 Wydział śledczy
 - serial fabularno-dok.
14:45       Detektywi 
15:15       Marina - telenowela (71/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok.   
18:25       Detektywi 
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  
 - serial obyczajowy (893/0)
21:30       Wbrew pozorom 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1999
23:30       Agenci NCIS - serial sensacyjny  
 (14/24), USA, 2005
00:30       Multikino 
00:55       Uwaga! 
01:15       Nocne igraszki 

05:20        Statek miłości - odc. 195/249 
06:55        TELEZAKUPY
07:15        Poczta polowa Dwójki
07:40        Dwójka Dzieciom odc. 13/26
08:00        M jak miłość - odc. 73 
09:00        Pytanie na śniadanie 
10:25        Pogoda
11:05        Panorama
11:10        Lokatorzy - odc. 224 serial
11:40        Dr Quinn s.IV odc.13/28 serial 
12:30        Koło fortuny - odc. 14; teleturniej
13:00        Wiadomość z Wietnamu cz.2 dramat 
14:55        Flipper - odc. 25/44 
15:45        Barwy szczęścia - odc. 32 serial 
16:15        U fryzjera - odc. 4 Fantazja; serial 
16:45        Alternatywy 4 - odc. 4/9 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:55        Pogoda
19:00        Jeden z dziesięciu - odc. 22/LV
19:35        Kulisy - Gwiazdy tańczą na lodzie
20:00        Barwy szczęścia - odc. 33; serial 
20:55        Kulisy - Barwy szczęścia
21:00        Magazyn kryminalny 997 
21:30        Panorama
21:50        Pogoda
21:55        Sport Telegram
22:05        Dr House - odc. 14/22 
 serial obyczajowy 
22:55        Ballada o prawdziwym kłamstwie  
 fi lm dokumentalny 
00:15        Ulice Kultury - (48); magazyn
00:30        Muza fi lm fabularny 
02:10        Noc Zagadek - Teleturniej 

05:15     Notacje 
05:25     Obywatele mają głos
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata?  
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces 
09:20     Tom - animowany 
09:50     Budzik
10:20     Nastoletni geniusze
10:45     Coś z niczego - odc. 12 
11:00     Pełnosprawni; magazyn 
11:20     Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania - odc. 972
13:05     Klan - odc. 1361
13:35     Jaka to melodia? - odc. 1539 
14:00     „Degrengolada” 
14:30     My Wy Oni ; magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 3
16:00     Moda na sukces
16:25     Mistrzostwa Europy
17:00     Teleexpress
17:15     Mistrzostwa Europy 
17:35     Klan - odc. 1366 
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1540 
18:30     Plebania - odc. 977 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Zagubiony pokój - odc. 1
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Przebudzenie; reportaż 

05:20     Notacje - Ryszard 
Matuszewski 
05:30     Przedszkolandia - odc. 15 
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces
09:20     Smocze opowieści 
09:50     Domowe przedszkole 
10:15     Świnka Peppa  
10:25     Atlantis High - odc. 5
10:55     Moliki książkowe 
11:05     Zwierzowiec - odc. 85 
11:25     Zdrowo z Jedynką;  
 magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania - odc. 970 
13:05     Klan - odc. 1359
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Średniowieczna Europa
14:30     W tamtym stanie; reportaż 
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 1 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1364 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 975
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Lokator doskonały; 
 fi lm fabularny
22:00     Misja specjalna; magazyn
22:35     Propozycja, fi lm fabularny 
00:15     Ekonom. kalejd. Jedynki 
00:45     Errata do biografi i

05:30        Statek miłości - odc. 191/249 
07:05        TELEZAKUPY
07:20        Kto się wywyższa, poniżon będzie
07:40        Dwójka Dzieciom odc. 11/26
 -Jak to działa? 
08:00        M jak miłość - odc. 71; serial 
09:00        Pytanie na śniadanie 
09:25        Pogoda
09:55        Panorama
10:25        Pogoda
11:05        Panorama
11:10        Lokatorzy - odc. 222
11:40        Dr Quinn - seria IV, odc. 11/28 
12:30        Złotopolscy - odc. 10 
13:05        Raj na końcuświatafi lm, dok.
14:05        Podróże z żartem - Podróże za ropą 
15:00        Flipper - odc. 23/44 
15:50        Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:45        Dwie strony medalu - odc. 113
17:15        Co ludzie powiedzą? - odc. 30/40 
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:50        Pogoda
19:00        Koło fortuny - odc. 14; teleturniej
19:35        Kocham Kino
20:00        M jak miłość - odc. 543; serial
20:50        Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:00        Magazyn Ekspresu Reporterów
21:30        Panorama
21:50        Pogoda
21:55        Sport Telegram
22:05        Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Wizyta u April, komedia 
23:30        Liga Mistrzów - skróty
00:30        Na jedwabnym szlaku - Tybet-odc.2 
01:20        Ćwiczenia z niepamięci
 fi lm dokumentalny
02:15        Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak; 
02:25        Z Dwójką bezpieczniej

05:20     Notacje - Jan Nowak
05:30     Podróże z Caritas Polską 
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata?  
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces 
09:20     Łatek - animowany
09:50     Domisie 
10:20     Lilli czarodziejka
10:50     Angielski z Jedynką 
11:00     Kocham muzykę, odc. 9
11:05     Żywioły - odc. 4; reportaż 
11:20     Szansa na życie - odc. 97
11:35     ZUS dla ciebie - odc. 75 
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury; magazyn 
12:40     Plebania - odc. 971
13:05     Klan - odc. 1360
13:35     Jaka to melodia?
14:30     Raj ; magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 2 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1365
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1539
18:30     Plebania - odc. 976 
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia-Urwany fi lm
22:00     Autografy 
22:50     300 mil do nieba; dramat 
00:25     Cykoria; fi lm dokumentalny

05:20        Statek miłości - odc. 193/249 
06:55        TELEZAKUPY
07:15        Znaki czasu ; magazyn
07:40        Dwójka Dzieciom odc. 12/26
 -Jak to działa? 
08:00        M jak miłość - odc. 72 
09:00        Pytanie na śniadanie 
09:25        Pogoda
09:55        Panorama
10:25        Pogoda
11:05        Panorama
11:10        Lokatorzy - odc. 223 
11:40        Dr Quinn s.IV odc.12/28 
12:30        Koło fortuny - odc. 13; teleturniej
13:00        Krajobraz po Katrinie: na pomoc  
 zwierzętom, fi lm dokumentalny 
13:55        Europa da się lubić 
14:45        Malina TV - (3)
15:15        Flipper - odc. 24/44 Konik morski 
16:05        Dla niesłyszących - M jak miłość
16:55        Alternatywy 4 - odc. 3/9
18:00        Program lokalny
18:30        Panorama
18:50        Pogoda
19:00        Jeden z dziesięciu - odc. 21/LV
19:35        S. O. S. Dzieciom!; telenowela
20:00        Barwy szczęścia - odc. 32; 
 serial obyczajowy 
20:30        Kulisy - Barwy szczęścia
21:35        Panorama
21:39        Sport
22:55        Liga Mistrzów - skróty
00:00        Ucieczka zeszklaną kulą 
 - fi lm sensacyjny 

05.50       Kinomaniak 
06.15       V Max 
06.40       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45       TV Market 
08.20       Lingo 
09.20       Zbuntowani (odc. 35) 
 serial obyczajowy 
10.20       Big Brother 4.1 – prosto z domu
10.50       Happy Hour
11.50       Big Brother 4.1 
12.50       mała Czarna
13.50       Skrzydła (odc. 13)
 – serial komediowy
14.25       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.25       Piotruś Pan i piraci (odc.58) 
 serial animowany USA, 1990
15.55       Skrzydła (odc. 14)
 - serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc.36) 
 - serial obyczajowy 
17.30       Mała Czarna – talk show
18.30       Big Brother 4.1 – prosto z domu
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy – na żywo
20.00       Big Brother 4.1
21.00       Włatcy móch (odc. 38) 
 – serial animowany dla dorosłych
21.30       Jak zbudować kolejkę strachu
 - fi lm dokumentalny, USA, 2006
22.35       Pogromcy hitów
23.05       Big Brother 4.1 Extra
23.35       Happy Hour 
00.40       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15       Big Brother 4.1 
02.10       Big Brother 4.1 – prosto z domu
02.35       Big Brother 4.1 Extra 
03.00       Muzyczne listy – muzyczny

05.50       Pogromcy hitów 
06.15       Dekoratornia 
06.40       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45       TV Market
08.20       „Lingo
09.20       Zbuntowani (odc.36) 
 serial obyczajowy 
10.20       Big Brother 4.1 – prosto z domu
10.50       Happy Hour
11.50       Big Brother – 4.1
12.50       mała Czarna - talk-show
13.50        Skrzydła (odc.14 serial komediowy
14.25       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.25       Piotruś Pan i piraci (odc.59)
  serial animowany 
15.55       Skrzydła (odc. 15) 
 – serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc.37)
 serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Big Brother 4.1 – prosto z domu
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy – na żywo
20.00       Big Brother 4.1 – nominacje
21.00       SEX FM (odc. 3) serial komediowy
21.35       Zamiana Żon reality-show, 
 Polska, 2007 r.
22.35       Pogromcy hitów 
 – program publicystyczno
23.05       Big Brother 4.1 Extra
23.35       Happy Hour 
00.40       Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05.50       Pogromcy hitów 
06.15       VIP – London Calling 
06.40       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45       TV Market
08.20       Lingo  
09.20       Zbuntowani (odc.37) 
 serial obyczajowy 
10.20       Big Brother 4.1 – Prosto z domu
10.50       Happy Hour  
11.50       Big Brother 4.1 – nominacje
12.50       mała Czarna talk-show
13.50        Skrzydła (odc.15) serial komediowy
14.25       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.25       Piotruś Pan i piraci (odc.60) 
 serial animowany USA, 1990
15.55       Skrzydła (odc. 16) serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc. 38) 
 serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Big Brother 4.1 – prosto z domu
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy – na żywo
20.00       Big Brother 4.1
21.00       Półmrok,  fi lm fabularny.; reż.:  
 Robert Benton; wyst.: Paul  
 Newman, Susan Sarandon, 
 Gene Hackman, Reese   
 Witherspoon, Stockard   
 Channing, James Garner; 
23.30       Big Brother 4.1 Extra
00.30       Happy Hour
01.00       Zakończenie programu

04:45      Music Spot, odc.232
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.426
06:30      Adam i Ewa, odc.7
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.142
08:45      Łowcy skarbów, odc.35
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.8
10:45      Tango z aniołem, odc.14
11:30       Samo życie, odc.998
12:00      Zostać miss I, odc.7
13:00      Tylko miłość, odc.7
14:00      Pierwsza miłość, odc.604
14:45      Świat według Bundych, odc.180
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.985
16:40      Graczykowie, odc.27
17:15      Tango z aniołem, odc.15
18:00       Pierwsza miłość, odc.605
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.999
20:00      Halo Hans, odc.2
21:00      Jubileusz XV - lecia Telewizji  
 Polsat. W grudniu Telewizja  
 POLSAT obchodzi jubileusz  
 15 lat istnienia. Z tej okazji 29 
 listopada startuje kampania  
 jubileuszowa stacji pod hasłem  
 „15 lat Twojej Najlepszej  
 Telewizji”. Transmisja Wielkiej  
 Jubileuszowej Gali z udziałem  
 znakomitych Artystów,   
 Przyjaciół Telewizji Polsat.  
 Gwiazdą wieczoru będzie  
 Michael Bolton, który w Polsce  
 wystąpi po raz pierwszy. 
21:55      Studio Lotto
23:05      Chirurdzy, odc.48
00:00      Nasze Dzieci, odc.109

04:45      Music Spot, odc.233
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.427
06:30      Adam i Ewa, odc.8
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.143
08:45      Łowcy skarbów, odc.36
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.88
10:45      Tango z aniołem, odc.15
11:30      Samo życie, odc.999
12:00      Zostać miss I, odc.8
13:00      Tylko miłość, odc.8
14:00      Pierwsza miłość, odc.605
14:45      Świat według Bundych, odc.182
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.986
16:45      Graczykowie, odc.28
17:15      Tango z aniołem, odc.16
18:00       Pierwsza miłość, odc.606
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1000
20:00      I kto tu rządzi?, odc.25
20:30      Świat według Kiepskich, odc.276
21:00      Plotkar. Francis Veber; w. Daniel  
 Auteuil, Jean Rochefort,  
 Michel Aumont, Michele  
 Laroque, Thierry Lhermitte,  
 Gérard Depardieu 
21:55      Studio Lotto
23:00      Mrowisko w gaciachMarc   
 Rothemund; w. Tobias Schenke
01:00      Nagroda gwarantowana
02:10      Nocne randki, odc.259

05:00      Music Spot, odc.234
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.428
06:30      Adam i Ewa, odc.9
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.144
08:45      Łowcy skarbów, odc.37
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.89
10:45      Tango z aniołem, odc.16
11:30      Samo życie, odc.1000
12:00      Zostać miss I, odc.9
13:00      Tylko miłość, odc.9
14:00      Pierwsza miłość, odc.606
14:45      Świat według Bundych, odc.212
 - serial komediowy
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.987
16:40      Graczykowie, odc.29
17:15      Tango z aniołem, odc.17
 - serial
18:00      Pierwsza miłość, odc.607
18:5        Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1001
20:00      Tylko miłość, odc.14
21:00      Zakon, Sheldon Lettich; w. Jean- 
 Claude Van Damme, Charlton  
 Heston, Sofi a Milos, Brian  
 Thompson, Ben Cross 
21:55      Studio Lotto
23:00      Koledzy z wydziału zabójstw
01:00      Czego się boją faceci czyli Seks w  
 mniejszym mieście, odc.2
01:40      Nagroda gwarantowana
02:40      Nocne randki, odc.260

05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Na Wspólnej  
 - serial obyczajowy (890/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
 11:00       Jak dobrze wyglądać nago 
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok. 
13:05       Fabryka Gry 
14:05       W - 11 Wydział śledczy
 - serial fabularno-dok.
14:45       Detektywi 
 - serial
15:15       Marina - telenowela (69/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok. 
18:25       Detektywi 
 -serial
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  
 - serial obyczajowy (891/0)
21:30       Kryminalni
22:35       Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny (20/23)
23:35       Bez śladu  
 - serial sensacyjny (6/24),
00:35       Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia (13/13)
01:05       Uwaga! 
01:25       Nocne igraszki 
02:25       Telesklep

05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy (891/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Perfekcyjna Pani Domu;
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok.  
13:05       Fabryka Gry 
14:05       W - 11 Wydział śledczy
 - serial fabularno-dok.
14:45       Detektywi 
15:15       Marina  - telenowela (70/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
 - serial fabularno-dok.  
18:25       Detektywi 
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 - serial obyczajowy
21:30       Krąg wtajemniczonych- fi lm  
 sensacyjny, USA, 2000
23:40       Szymon Majewski Show 
00:45       Siłacze - Strongman 
 - Superseria
01:45       Nocne igraszki 
02:40       Telesklep
03:05       Uwaga! 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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 Reklama    Piątek, 7 grudnia 2007 r.

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

CZEKAMY NA WASZE SYGNAŁY DYŻUR REPORTERA
  Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 17.00

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

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

www.expresspowiatu.pl       www.expresspowiatu.pl   

    Reklamy                          Piątek, 7 grudnia 2007 r.  
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