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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

11 grudnia był pochmurny i od 
rana padał deszcz. Uczniowie 
„Dziewiątki” mieli zaplanowane 
tego dnia zajęcia wychowania fi -
zycznego na pływalni Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. Od szkoły to niespeł-
na pół kilometra. Jak zwykle po 
dzieci przyjechał autokar z fi rmy 
przewozowej „P.” z Wejherowa, 
z którą dyrekcja MOSiR-u ma od 

półtora roku podpisaną umowę 
na wykonywanie tej usługi. Za 
jego kierownicą siedział Marian 
Sz, który od kilku dni zastępował 
innego kierowcę, który był na 
chorobowym. Jak dowiedział się 
reporter „Expressu”, kierowca 
ten już kilka miesięcy wcześniej 
woził dzieci z rumskich szkół na 
pływalnię. Jednak w związku z 
podobnymi podejrzeniami kie-

Rumia. Pijany kierowca woził dzieci

Autokar na 
podwójnym 

gazie !!!
Na pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 
5 lat skazał 56-letniego Mariana Sz. Sąd Rejonowy w 
Wejherowie Zam. Wydział Grodzki w Rumi. Mężczyzna 
we wtorek po pijanemu wiózł autokarem dzieci ze 
szkoły na basen. O karę bezwzględnego pozbawienia 
wolności dla oskarżonego wnioskował... jego obrońca. 

Autobus, którym pijany kierowca Marian Sz. wiózł dzieci na pływalnię MOSiR-u w Rumi.
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rownik obiektu poinformo-
wał szefa fi rmy przewozo-
wej, że nie życzy sobie, by 
Sz. jeździł z dziećmi i od 
następnego dnia za kierow-
nicą autobusu zasiadł inny 
kierowca. 
- Pewnego dnia doszło do 
mnie, że ktoś z pracowni-
ków czy nauczycieli poczuł 
od tego kierowcy alkohol - 
powiedział w rozmowie z 
„Expressem” Konrad Do-
mański, kierownik pływal-
ni. - Jednak tym spostrze-
żeniem podzielił się ze mną 
już po zakończeniu pracy 
kierowcy. Nie było więc 
możliwości zweryfi kowa-
nia podejrzeń... 

Czytaj dalej na str. 5
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Niezbędnik telefoniczny 
- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Łukasz P. został zatrzymany do 
kontroli na gdyńskich Karwi-
nach w sobotę przed północą. 
- Mężczyzna jechał nietrzeźwy 
swoim volkswagenem passatem 
- mówi mł. asp. Beata Domi-
trz-Borszewska z Wydziału Ko-
munikacji Społecznej KWP w 
Gdańsku. - Od 22-letniego kie-
rowcy wyczuwalna była silna 
woń alkoholu. Alkomat wykazał 
ponad promil w wydychanym 
powietrzu! Dodatkowo kierow-
ca próbował przekupić funkcjo-

nariuszy i obiecał policjantom 
„butelkę dobrej wódki” w za-
mian za jego wypuszczenie. 
Jak ustalili policjanci, rok temu 
kierowca ten stracił prawo jaz-
dy za prowadzenie auta po al-
koholu. Sąd zadecydował o ob-
jęciu Łukasza P. dozorem poli-
cyjnym. Za próbę wręczenia ła-
pówki w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych grozi 
mu aż 10 lat więzienia. Nie po-
lecamy naśladownictwa!

(TM)

Gdynia. Nietypowe łapówkarstwo

Wolność za 
dobrą wódkę

Mieszkaniec Wejherowa próbował przekupić gdyńskich 
policjantów. W zamian za puszczenie go wolno 

zaproponował... dobrą wódkę. 

- Udział w realizacji tego przed-
sięwzięcia miało ponad 500 osób, 
tak jak w poprzednich latach, 
placówki dla osób bezdomnych 
(ponad 40), Ośrodki Pomocy 
Społecznej (123 OPS-ów), Poli-
cja, Straży Miejska, Straż Gra-
niczna, Służba Więzienna, Szpi-
tale, SOK oraz grono wolonta-
riuszy i studentów - mówi Piotr 
Olech, dyrektor Biura Pomor-
skiego Forum na rzecz Wycho-
dzenia z Bezdomności. - Chcie-
libyśmy, aby badanie to w trosce 
o rzetelne dane zostało przepro-
wadzone w ciągu jednego dnia 
w placówkach dla osób bezdom-
nych, szpitalach, więzieniach 
oraz miejscach niemieszkalnych 
(np. dworce kolejowe) na terenie 
całego województwa pomorskie-

go - mówi P. Olech. Równocze-
śnie pragniemy zawiadomić, że 
od 7 grudnia nasza instytuja roz-
poczęła akcję pomocy ludziom 
bezdomnym poprzez wypełnie-
nie ankiety internetowej umiesz-
czonej na stronie www.miesz-
kamwsieci.pl. Ankieta skierowa-
na jest do mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego i odnosi 
się do problematyki bezdomno-
ści. Wyniki ankiety posłużą do 
stworzenia internetowego narzę-
dzia do wspierania osób bezdom-
nych oraz opracowania strategii 
pomocy ludziom bezdomnym w 
naszym regionie. Ankieta została 
uruchomiona 7 grudnia. Zachę-
camy do kontaktu.

(ALBI)

Czerwone światełko dla budownictwa w gminie

Witam redakcję „Expressu Powiatu”. Gazetka wasza 
bardzo mi się podoba mimo że jestem jej czytelnikiem 
od niedawna. Chciałbym się podzielić moim sygnałem 
odnośnie naszej gminy. 

Niedawno kupiłem działkę w Gościcinie i mam zamiar na 
wiosnę zacząć budowę, ale...
Okazuje się, że to nie tak, jak pisze prasa - że mamy zielone 
światełko dla budownictwa. Samo czekanie na warunki za-
budowy trwa do 6 miesięcy, a załatwienie dokumentów po-
trzebnych, by złożyć wniosek na określenie warunków zabu-
dowy, trwa kolejny miesiąc. Po otrzymaniu warunków zabu-
dowy pozwolenie na budowę to kolejne 2 miesiące, więc dro-
ga administracyjna, by zacząć budowę, trwa prawie rok. Więc 
zastanawiam się, dlaczego to wszystko trwa dłużej niż sama 
budowa. Ja rozumiem, że coś tu nie gra.
Moje pytanie jest tylko jedno: Dlaczego muszę czekać 6 mie-
sięcy na warunki zabudowy, kto spowalnia to wszystko i czy 
nie należy coś z tym zrobić, aby raczej zachęcić ludzi do bu-
dowy, a nie ich zniechęcać? Mam nadzieję, że zainteresuję 
waszą redakcję i czytelników tym tematem. 

Pozdrawiam Redakcję i Czytelników
PASSAT

Pomorze. Badanie socjodemografi czne ludzi bezdomnych 

Akcja przyniosła skutek
7 grudnia Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia 
z Bezdomności w Gdańsku przeprowadziło badanie 
socjodemografi czne „Portret zbiorowości ludzi bez-
domnych województwa pomorskiego”. Umożliwiło 
to określenie liczby osób bezdomnych oraz ustale-
nie podstawowych danych socjodemografi cznych. - Linia ma realizować potrze-

by transportu publicznego 
przede wszystkim dla miesz-
kańców Osiedle Sikorskiego, 
ułatwiać bezpośredni dojazd 
do Urzędu Skarbowego i Cen-
trum Wejherowa ze wszystki-
mi jego instytucjami i urzęda-
mi publicznymi. Decyzję i po-
lecenie jej uruchomienia wy-
dał Prezydent Miasta Wejhe-
rowa, a potrzeby w zakresie 
transportu miejskiego zgła-
szali mieszkańcy oraz radni. 
Pierwsze  przymiarki do uru-
chomienia transportu miejskie-
go w tym rejonie podjęto już w 
2002 roku. Budowa ulic Sikor-
skiego i Sędzickiego to rozsze-
rzenie możliwości dla autobu-
sów miejskich, a planiści i ar-
chitekci powinni o tym pamię-

tać przed zatwierdzeniem pla-
nów. Rozkłady jazdy dostępne 
są już na naszej stronie interne-
towej i na słupkach przystanko-
wych. Linia 16 jeździć będzie 
w dni robocze i soboty mniej 
więcej co godzinę, zapewnia-
jąc dojazd do centrum na około 
kwadrans przed pełną godziną i 
powrót kwadrans po pełnej go-
dzinie - wyjaśnia Czesław Kor-
del, prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Wejherowie. 
Dodatkowych informacji na ten 
temat udziela Dyspozytor MZK, 
tel. 058 572 29 33. Szczegóło-
we rozkłady jazdy na słupkach 
przystankowych oraz na stronie 
internetowej www.mzkwejhero-
wo.pl. 

(ALBI)

Wejherowo. Będzie nowa linia autobusowa

Przejedź się „16-tką”
Już od 17 grudnia mieszkańcy Śmiechowa, a w szczegól-
ności Osiedla Sikorskiego, nie będą musieli martwić się o 
transport autobusowy. MZK uruchamia nową linię autobu-
sową Nr 16 w relacji Śmiechowo, osiedle Sikorskiego – 
ul. Transportowa – Urząd Skarbowy. 

225
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Przypomnijmy relację policji 
z tego zdarzenia: 9 grudnia, o 
godz. 13.45 w jednej z miejsco-
wości gminy Luzino, w mieszka-
niu budynku jednorodzinnego 20-
latek po wtargnięciu z nieustalo-
nej przyczyny do pokoju zajmo-
wanego przez jego szwagra wraz 
z rodziną, podszedł do siedzące-
go na ziemi mężczyzny, objął go 
ręką i zadał mu cios nożem ku-
chennym w klatkę piersiową. Po 
zadaniu śmiertelnego ciosu wy-
szedł z pokoju udając się do inne-
go, w tym samym budynku. 
Szwagier nożownika nie miał 
szans. Osierocił dwójkę dzieci. 
Sprawcę, 20-letniego Daniela A., 
policjanci zatrzymali w domu - w 
tym samym, w którym doszło do 
mordu. We wtorek sąd zadecydo-
wał o aresztowaniu mężczyzny 
na 3 miesiące. 

- Mężczyzna był przesłuchiwany 
- mówi Lidia Jeske, zastępca pro-
kuratora rejonowego w Wejhero-
wie. - Wiemy, że rodzina miesz-
kała w jednym domu, a między 
zabójcą i zabitym dochodziło już 
do scysji i zatargów. Co dokład-
nie doprowadziło do nieszczę-
ścia - jeszcze nie wiemy. Przed 
tym zajściem nie było żadnego 
nagłego zdarzenia. - Czy więc 
będą przeprowadzone badania 
psychiatryczne? - W zarzutach 
z artykułu 148 kodeksu karne-
go („kto zabija człowieka, podle-
ga karze pozbawienia wolności”) 
przeważnie wnioskujemy o takie 
badanie - odpowiada prokurator 
Jeske. - Rutynowo takie rzeczy 
są robione - dodaje. Danielowi A. 
grozi minimum 8 lat więzienia.

 (TM)

Sychowo. Zagadkowe morderstwo

Dlaczego zadźgał 
własnego szwagra?

Na to pytanie spróbują odpowiedzieć śledczy, którzy zaj-
mują się sprawą niedzielnego morderstwa w Sychowie, 
pod Luziniem. 

REKLAMA



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

Wejdź na stronę 
i czytaj o projekcie

- To swoiste plagi społeczne, wo-
bec których świat współczesny 
bardzo często okazuje się bezrad-
ny. O tym głównie informowa-
ła każda z prezentacji, stając się 
jednocześnie tematem do refl ek-
sji – powiedział Piotr Wołowski, 
dyrektor ZSP nr 2 w Rumi.
Impreza ta organizowana jest cy-
klicznie z inicjatywy Państwo-
wego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Wejherowie z 
okazji Światowego Dnia Wal-
ki z AIDS. Przyjmując formułę 
„mini-widowiska” reprezentacje 
szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu wejherowskiego przedsta-
wiły swoje poglądy na współcze-

sne zagrożenia cywilizacyjne. W 
tegorocznej edycji przegląd ob-
jęty został patronatem Staro-
stwa Powiatowego w Wejhero-
wie, które ufundowało też pa-
miątkowe puchary i dyplomy dla 
uczestników. - Przegląd w przy-
jętej formie kontynuowany bę-
dzie w latach kolejnych i liczy-
my na jeszcze liczniejszy udział 
drużyn ze wszystkich szkół po-
nadgimnazjalnych naszego po-
wiatu - Podsumował Mirosław 
Lademann, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie.

(SP)

W programie usłyszymy trzy 
referaty: “Wkład Aleksan-
dra Labudy w rozwój litera-
tury i gramatyki kaszubskiej” 
- Iwony Makurat, “Mòwa ë 
nôrodnô swiąda Kaszubów w 
mëslë Zrzëszéńców” - Dari-
usza Szymikowskiego oraz “Fe-
liks Marszałkowski na literack-
iej stegnie” - Jerzego Sampa. 

Początek o godz. 15.00. Nato-
miast tego samego dnia o godz. 
11.00 odbędzie się spotkanie pro-
mocyjne wydawnictwa “ZYMK”. 
Imprezy odbędą się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie 
przy ul. Zamkowej 2a. Na oba 
spotkania wstęp wolny.

Wejherowo. Muzeum Piśmiennictwa zaprasza 

Spotkania piszących po kaszubsku
15 grudnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się konferencja pt. 
„Spotkania piszących po kaszubsku”.

Powiat. Prezentacje sceniczne

Szkoły walczą z AIDS
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita 
Roszczynialskiego w Rumi, odbyły się prezentacje form 
scenicznych o tematyce HIV, AIDS, antyalkoholowej 
i antynikotynowej.

W ramach projektu przewiduje 
się uruchomienie na platformie 
elektronicznej transakcyjnego 
systemu e-powiat, który będzie 
scalać systemy elektronicznego 
obiegu dokumentów jednostek 
administracji publicznej uczestni-
czących we wspólnym przedsię-
wzięciu. Portal będzie działał pod 
adresem internetowym: www.e-
powiat.wejherowo.pl. Zapewni 
ona mieszkańcom oraz podmio-
tom gospodarczym możliwość 
zasięgania informacji o sposobie 
załatwiania spraw, niezbędnych 
dokumentach (załącznikach do 
spraw), ściągania druków wnio-
sków, a docelowo załatwiania 
spraw w urzędach drogą elektro-
niczną. W ramach projektu utwo-
rzono sieć publicznych punk-
tów dostępu do internetu, którą 
tworzą infomaty zwane również 
multimedialnymi kioskami infor-
macyjnymi umieszczone w pra-
wie wszystkich urzędach gmin i 

w starostwie. W urzędach, w któ-
rych nie zainstalowano infomatu, 
znajdują się ogólnodostępne sta-
nowiska komputerowe. Projekt 
„E-powiat” jest współfi nansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego. Liderem pro-
jektu jest Powiat Wejherowski, 
zaś partnerami, również partycy-
pującymi w kosztach są wszyst-
kie pozostałe samorządy z terenu 
powiatu (Miasta i Gminy). Celem 
projektu jest usprawnienie admi-
nistracji samorządowej tak, aby 
interesant był lepiej i szybciej ob-
sługiwany, a usługi były koncen-
trowane na jego potrzebach, nato-
miast urzędy miały opinię urzędu 
przyjaznego – zorientowanego na 
interesanta. 

(SP)

E-powiat – wkrótce 
zakończenie projektu

Już wkrótce nastąpi zakończenie projektu „E-powiat - 
rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie 
powiatu wejherowskiego”. 

1 grudnia 2007r. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 im. ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego w Wejherowie od-
była się VII edycja Mistrzostw 
Wiedzy Komputerowej, w któ-
rych udział wzięło sześć drużyn 
szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu wejherowskiego. 
Patronat merytoryczny nad mi-
strzostwami objął w bieżącym 
roku Wydział Elektroniki Tele-
komunikacji i Informatyki Poli-

techniki Gdańskiej, którą repre-
zentował dr Tadeusz Ratajczak. 
Głównym organizatorem turnieju 
był nauczyciel ZSP nr 3 p.Sławo-
mir Żebrowski. Zadania konkur-
sowe obejmowały test wiedzy in-
formatycznej, arkusz kalkulacyj-
ny, bazę danych, programowanie, 
znajomość internetu i projekto-
wanie stron WWW.
Nadrzędnym celem zawodów 
jest popularyzacja wiedzy infor-
matycznej wśród młodzieży.

VII MISTRZOSTWA WIEDZY KOMPUTEROWEJ 
POWIATU WEJHEROWSKIEGO DLA SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH
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- Jeśli chodzi o stan zabezpie-
czenia, odwiedziliśmy wszystkie 
fermy, sprawdziliśmy ich zabez-
pieczenie epidemiologiczne, wy-
posażenie w środki dezynfekcyj-
ne, źródła zaopatrzenia w pasze, 
powiązania z fi rmami utylizacyj-
nymi - powiedział „Expressowi” 
Wojciech Trybowski, powiatowy 
lekarz weterynarii.
- Pod tym względem oceniam 
sytuację jako bardzo dobrą. Jest 
wysoka świadomość występu-
jącego zagrożenia. Ewentualne 
wystąpienie choroby najbardziej 
dotyka samych hodowców. Z du-
żym wyprzedzeniem zastosowali 
zabezpieczenia, dużo wcześniej 
przed pojawieniem się ogniw, w 
których wystąpiło ryzyko. Tak 
więc nie mamy zastrzeżeń do 
stanu zabezpieczenia w naszym 
powiecie. Jest to wirus zwierzę-
cy. My minimalizujemy ryzyko 

na ile jest to tylko możliwe, na-
tomiast nigdy nie wiadomo co 
przyniesie nam los. Warto wspo-
mnieć, że nie ma żadnego zagro-
żenia dla ludzi. Choroba atakuje 
jedynie zwierzęta - informuje W. 
Trybowski. Także pracownicy 
wejherowskiego Sanepidu uspo-
kajają i tłumaczą, że wirus nie 
jest taki groźny - jeśli oczywiście 
dostosujemy się do zaleceń In-
spektora Sanitarnego.
- Na dzień dzisiejszy nie ma żad-
nego zagrożenia. Wirus nie ma 
dużej zakaźności jeśli chodzi o 
ludzi. Ryzyko zakażenia wystę-
puje gdy pojawia się kontakt z 
krwią, odchodami ptactwa, su-
rowymi jajkami - tam znajduje 
się żywy wirus, a jeśli dojdzie do 
kontaktu z człowiekiem, może 
dojść do zakażenia - powiedzia-
no nam w Sanepidzie.
- Obserwuje się ptasią grypę od 
kilku lat na całym świecie, a wy-
kryto tylko 300 przypadków za-
każeń, z czego 200 śmiertelnych. 

Powiat. Czy grozi nam ptasia grypa?

Specjaliści uspokajają, 
a ludzie się denerwują
Do czasu zamknięcia tego numeru „Expressu Powiatu 
Wejherowskiego” w Polsce wykryto już pięć ognisk ptasiej 
grypy - ostatnie w województwie warmińsko-mazurskim. 
Mięso z hodowli, gdzie wykryto ogniska ptasiej grypy, tra-
fi ły do sklepów w Trójmieście. Czy nasze województwo i 
powiat są zagrożone? Postanowiliśmy to sprawdzić...

Śmiertelność jest duża, ale za-
kaźność znikoma. W tej chwili 
jest to wirus zwierzęcy i jest to 
problem weterynarii. Jeśli istnie-
je ryzyko - to tylko u hodowców 
drobiu. Należy jednak uważać 
przy obróbce mięsa. Wirus moż-
na łatwo zabić. Ginie w wysokiej 
temperaturze przy gotowaniu czy 
pieczeniu - informuje Sanepid.
Z kolei mieszkańcy, których py-
taliśmy o zdanie, są bardzo za-
niepokojeni całą sytuacją. - Nie 
będę na razie kupować drobiu, bo 
nie uspokajają mnie zapewnienia 
lekarzy o tym, że jeśli usmaży-
my mięso, nic się nam nie stanie. 
Wolę nie ryzykować - mówi w 
rozmowie z reporterem „Expres-
su” Krystyna Janik. Podobnie 
twierdzą inni mieszkańcy. 
Zastanowiła nas tylko jedna opi-
nia, którą usłyszeliśmy i pozosta-
wiamy do Państwa rozpatrzenia. 
- Dlaczego, jeśli nie ma zagroże-
nia ptasią grypą i można jeść od-
powiednio przyrządzone mięso, 
wybija się całe fermy kurze, za-
miast po prostu je zjeść - napisał 
do nas jeden z Czytelników. 

Potraktowałem jednak sprawę po-
ważnie i poinformowałem telefo-
nicznie właściciela fi rmy i od na-
stępnego dnia autobusem kierował 
inny kierowca.
Tak było do ubiegłego tygodnia, 
kiedy to Marian Sz. ponownie  za-
siadł za kierownicą autokaru, by 
wozić dzieci. We wtorek rano, pod-
czas trzeciego kursu z czwartoklasi-
stami z SP 9, nauczycielki wyczuły 
od Mariana Sz. alkohol. Powiado-
miły Konrada Domańskiego i poli-
cję.
Badanie alkomatem wykazało, że 
w wydychanym przez kierowcę po-
wietrzu jest 0.99 mg/l alkoholu. Zo-
stał zatrzymany i osadzony do wy-
trzeźwienia w Policyjnej Izbie Za-
trzymań Komendy Powiatowej w 
Wejherowie. Po wytrzeźwieniu w 
środę Marian Sz. został przesłu-
chany przez rumskich policjantów 
i prokuratora. Sprawę rozpatrywa-
no w trybie ekspresowym przed są-
dem grodzkim w Rumi. Po odczy-
taniu aktu oskarżenia, w którym pa-
dły zarzuty z art. 178 p.1, oskarżo-
ny przyznał się do winy wyjaśnia-
jąc, że poprzedniego dnia wypił z 
kolegą pomiędzy godz. 13. a 18. litr 
wódki, po czym położył się spać. 
Kiedy obudził się następnego dnia 
o 6. rano, czuł się dobrze, więc wy-
pił herbatę i pojechał do pracy. Nie 
przypuszczał, że wypity kilkana-
ście godzin wcześniej alkohol może 
być jeszcze w organiźmie. Oskar-

żony wyjaśniał sądowi jakimi uli-
cami jeździł z dziećmi oraz że trasa 
ze szkoły do basenu ma ok. 2,5 km 
długości. 
W trakcie rozprawy okazało się też, 
że Marian Sz. był wcześniej karany 
za jazdę autobusem w stanie wska-
zującym na spożycie alkoholu. 
Orzeczono wówczas zakaz prowa-
dzenia pojazdów na 9 miesięcy 
Po złożeniu wyjaśnień przez oskar-
żonego, jego obrońca z urzędu wni-
skował o wymierzenie jego klien-
towi kary pół roku bezwzględnego 
pozbawienia wolności, 5-letniego 
zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, a także podania wyro-
ku do wiadomości publicznej. Do 
wniosku przychylił się prokurator 
Tomasz Ostaszewski, a następnie 
sąd, który wydał taki właśnie wyrok 
wypowiadając się jednak w kwestii 
podania go do publicznej wiadomo-
ści. - Wprawdzie oskarżony jest ka-
rany po raz pierwszy - powiedzia-
ła uzasadniając wyrok sędzia Mag-
dalena Cichońska - i wtedy rzadko 
stosuje się karę bezwzględnego po-
zbawienia wolności. Jednak oskar-
żony będąc pod wpływem alkoho-
lu woził dzieci, co bardzo wyraźnie 
zwiększa stopień społecznej szko-
dliwości popełnionego czynu, więc 
sąd postanowił taki wyrok orzec.
Po rozprawie oskarżony został 
zwolniony do domu, ponieważ sąd 
uznał, że nie ma przesłanek, by 
tymczasowo aresztować oskarżone-
go do czasu uprawomocnienia się 
wyroku.

Rumia. Pijany kierowca woził dzieci

Autokar na podwójnym gazie
ANDRZEJ GOJKE

PAWEŁ KOPAŃSKI
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Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego 

z dnia 30 listopada 2007 r.

REGULAMIN

przyznawania medalu 
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

§ 1
Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” zwany dalej Me-
dalem jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład 
w dzieło rozwoju i promocji Powiatu Wejherowskiego.

§ 2
Medal ma kształt koła o średnicy 7 cm. Na awersie znajduje się herb 
Powiatu Wejherowskiego, a na rewersie napis „Za Zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego”.

§ 3

1.       Medal może być przyznany osobom fi zycznym, które:

a/ w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Powiatu      
Wejherowskiego,

b/ swymi osiągnięciami przysporzyły chwały Powiatowi Wejhe-
rowskiemu.

Medal może być przyznany także organizacjom społecznym 2. 
i instytucjom, które poprzez swoją wieloletnią działalność 
przyczyniły się do społeczno-gospodarczego rozwoju po-
wiatu oraz jego promocji. 

§ 4

Wyróżnieni Medalem mają prawo używania tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Wejherowskiego”.

§ 5
Z inicjatywą nadania Medalu wystąpić mogą:

Przewodniczący Rady Powiatu,1. 
Zarząd Powiatu,2. 
Starosta Powiatu,3. 
organizacje społeczne,4. 
Kluby Radnych Rady Powiatu .5. 

§ 6
Wniosek o przyznanie Medalu powinien zawierać:1. 

a/ dane personalne kandydata, podstawowe dane o organi-
zacji społecznej lub instytucji,

 b/ charakterystykę kandydata, organizacji społecznej lub  
 instytucji,
 c/ określenie zasług uzasadniających przyznanie Medalu.

Wnioski opiniuje i przedkłada Radzie Powiatu Wejherowskie-2. 
go Kapituła, w skład której wchodzą Przewodniczący Rady 
Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady, Starosta Powiatu, Prze-
wodniczący Klubów i Przewodniczący komisji właściwej do 
spraw kultury. 

Starostę, Przewodniczących Klubów i Przewodniczącego ko-3. 
misji właściwej 
do spraw kultury na posiedzeniu Kapituły mogą reprezento-
wać ich zastępcy. 

Obradom Kapituły przewodniczy Przewodniczący Rady Po-4. 
wiatu.

§ 7
Medal może być przyznany tej samej osobie, organizacji społecznej 
lub instytucji tylko jeden raz.

§ 8
Do wręczania Medalu w imieniu Rady Powiatu uprawnieni są:
 a/ Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 
 Powiatu,
 b/ Starosta lub Wicestarosta Powiatu.

§ 9
Odznaczeni otrzymują Medal wraz z legitymacją.

§ 10

Wręczenie Medalu odbywa się w okolicznościach zapewniających 
uroczysty charakter aktu wręczenia.

§ 11

Obsługę spraw związanych z przyznawaniem Medalu prowadzi wy-
dział Starostwa właściwy do spraw kultury.

Rumia. Powiększone Centrum Dozoru Wizyjnego

Nowe monitory i rejestrator cyfrowy
We wtorek o godz. 10.00 w 
Komisariacie Policji w Rumi 
zostanie otwarte powiększone 
Centrum Dozoru Wizyjnego sys-
temu monitoringu na terenie mi-
asta. Centrum wzbogaciło się o 
monitory i rejestrator cyfrowy. 
Rozbudowa była konieczna, 
ponieważ skończyły się technic-
zne możliwości dalszej instalacji 
kamer w terenie i przesyłania 
z nich sygnału do komisariatu. 
Powiększone centrum pozwoli 
na montaż kolejnych 16 kamer na 
terenie miasta.                 (ALBI)

Wnętrze Centrum Dozoru Wizyjnego.
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W ciągu trzech ostatnich miesię-
cy złodzieje ukradli 108 fl ag bia-
ło-czerwonych, 17 fl ag biało-nie-
bieskich oraz 26 fl ag żółto-bia-
łych. Rodzaj materiału i kolory 
wykluczają raczej, by kradzieży 
dokonywano w celu przetworze-
nia fl ag na sukienki wieczoro-

we. Władze proszą mieszkańców 
miasta, by zgłaszali straży miej-
skiej fakt ściągania fl ag z ulic 
i gmachów publicznych przez 
osoby nie będące pracownikami 
ZUK. Wszak estetyka miasta to 
nasz wspólny interes.

(ALBI)

Wejherowo. Kradzież fl ag

Patriotyczni złodzieje?
Plagą świąt narodowych i kościelnych, w czasie których 

miasto jest odświętnie ofl agowane, są kradzieże fl ag.

Akcja odbywała się w poniedzia-
łek na terenie całego wojewódz-
twa pomorskiego. Funkcjona-
riusze sprawdzali stan technicz-
ny samochodów ciężarowych. 
- Szczególną uwagę policjanci 
zwracali na przestrzeganie prze-
pisów dotyczących czasu pracy 
i wypoczynku kierowców oraz 
trzeźwość kierujących - mówi 
mł. asp. Beata Domitrz-Borszew-
ska z KWP w Gdańsku. 
W Wejherowie ciężarówki spraw-
dzało 8 funkcjonariuszy z policji 
i żandarmerii wojskowej. Tym 

razem nie ustalono stałych punk-
tów kontrolnych i patrole jeździły 
po całym powiecie. W tym czasie 
skontrolowano 74 samochody. 
W efekcie 24 kierowców dostało 
mandaty, a 9 osób straciło dowo-
dy rejestracyjne swoich aut.
Statystyki zdarzeń drogowych 
wskazują, że w 2006 roku kie-
rowcy ciężarówek i autobusów 
byli sprawcami 18 proc. wszyst-
kich niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego.

(TM)

Województwo. Policjanci na ulicach

„TIR-oloty” pod kontrolą
24 mandaty i 9 zabranych dowodów rejestracyjnych 
to bilans akcji „Truck”, w ramach której kontrolowa-
no stan techniczny samochodów ciężarowych. 

- Jej pasażer, 19-letni chłopak z Redy, z ciężkimi obrażeniami cia-
ła został przewieziony do szpitala w Wejherowie - relacjonuje sierż. 
Anetta Kwidzińska z wejherowskiej policji. 
Nastolatek ma urazy głowy i połamaną nogę. Wstępna diagnoza leka-
rzy mówi też o złamanym kręgosłupie. 19-latek od razu trafi ł na inten-
sywną terapię. Kierowca ciągnika nie ma poważnych obrażeń. Sprawę 
wyjaśnia wejherowska policja.                                                     (TM)

Urząd Miasta Rumi będzie nie-
czynny w Wigilię 24 grudnia br. 
W zamian będzie pracował w so-
botę 15 grudnia br., w godz. 7.30 
do 15.30. Dodatkowo także w so-
botę 22 grudnia br. będzie czynne 
w godz. 8 do 13 stanowisko do-
wodów osobistych oraz okienko 
kasowe w Biurze Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta Rumi.                               
(ALBI)

Rumia. Zmiany w urzędowaniu

Czynny w 
ten weekend

Bożepole. Tragedia na drodze

Śmierć w Bożympolu
Był piątek. Zbliżała się godzina 14., gdy przez Bożepo-
le Wielkie jechała 40-letnia mieszkanka Redy. Na wysoko-
ści skrzyżowania z ul. Osiedlową z nieustalonej przyczyny 
zjechała peugeotem na przeciwny pas ruchu i zderzyła się 
czołowo z ciągnikiem. Kobieta zginęła na miejscu. 
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Mikołaj na motorze, albo na qu-
adzie? - Niemożliwe - krzycza-
ły dzieciaki w ostatnią sobotę. 
A jednak, już piąty rok z rzędu 
Mikołaje rozdawali słodycze 
dzieciom z całego Trójmiasta ja-
dąc do nich nieklasycznie - nie na 
saniach ciagniętych przez reni-
fery, a na motorach i quadach.W 
tym roku oprócz ogromnego za-
interesowania ze strony dzie-
ci, pobito rekord uczestniczą-
cych w rajdzie. Już o godz. 10, 
gdy Mikołaje spotkali się na Sk-
werze Kościuszki w Gdyni, wia-
domo było, że rozdawać cukier-
ki dzieciom będzie prawie 500 
Mikołajów. - Nigdy wcześniej 
nie widziałem czegoś takie-
go - mówił 10-letni Kuba, któ-
ry przyszedł na Skwer z mamą.
Cukierki, które rozdawali Mi-
kołaje, zostały kupione za pie-
niądze pochodzące ze “zrzutki”, 
jaką zrobili sami święci. Po prze-

Trójmiasto. Mikołaje zawładnęli Trójmiastem

Mikołaje na motorach

Sanie wyszły z mody, obecnie gwiazdor dostarcza prezenty na motorze.

Parafi alne Zespoły Caritas two-
rzą osoby, które angażują się w 
służbę chorym, biednym, opusz-
czonym w swoich parafi ach. Re-
alizują pomoc w środowisku lo-
kalnym, docierają gdzie pomoc 
jest najbardziej potrzebna. W 
Szkolnych Kołach Caritas swo-
ją dojrzałością służy młodzież i 
pedagodzy. Taka współpraca po-
zwala nieść mądrą pomoc dru-
giemu w różnych formach. Wo-
lontariusze w Świetlicach Śro-
dowiskowych pracują z dziećmi 
i młodzieżą szkolną. Pomagają 
im w odrabianiu lekcji, organi-
zują czas wolny i uczą jego do-
brego wykorzystania w zajęciach 
tematycznych. Wolontariusze w 
Placówkach Opiekuńczo-Me-
dycznych zajmują się bezpośred-
nią opieką nad chorymi na raka 
oraz niepełnosprawnymi. Peł-
nią rolę wspomagającą i towa-
rzyszącą. Statuetkę Samarytani-
na Roku 2007 otrzymały Zespół 
Caritas przy parafi i Św. Piotra i 
Pawła w Orlu oraz Koło Caritas 
z  Zespołu Szkół Architektury i 

Krajobrazu w Gdańsku. Wolon-
tariuszem Roku wybrano Kacpra 
Ptaszka, natomiast Samarytani-
nem Placówki została p. Elżbie-
ta Gorzejewska z hospicjum Ca-
ritas Sopot. Dyrektor gdańskie-
go Caritas ks. Ireneusz Bradt-
ke i ks. Krzysztof Sagan w tym 
roku wyróżnili p. Hannę Klimek-
Włodarczyk - wolontariuszkę in-
tegrującą osoby niepełnospraw-
ne w sekcji pływackiej. Honoro-
wymi gośćmi wieczoru byli ks. 
bp Ryszard Kasyna oraz polarnik 
Marek Kamiński. Zebrani obej-
rzeli „Świętoszka”- integracyjne 
przedstawienie w wyk. uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej im. S. Faustyny Kowalskiej i 
uczniów Gimnazjum nr 4 im. K. 
Wojtyły z Rumi. Przygotowały 
je dyrektor WTZ Marzena Pału-
bicka oraz terapeutki Aleksandra 
Wysoczańska, Beata Dzieciel-
ska, Maria Sobczyk i Agniesz-
ka Kozłowska. Pomagała grupa 
wolontariuszy z wejherowskiego 
„Medyka”. Po ofi cjalnej części 
spotkania odbył się pyszny po-
częstunek. 

Światowy Dzień Wolontariatu

SAMARYTANIE ROKU 2007

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza w Auli Jana Paw-
ła II przy Kurii w Gdańsku Oliwie wręczono nagrody Sama-
rytanina 2007 Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

„Świętoszek” w wykonaniu uczestników WTZ i gimnazjalistów z Rumi.

 FRANCISZEK SYCHOWSKI

Jej organizatorem jest stowarzy-
szenie „Pomóż sąsiadowi”. Ak-

cja odbędzie się 15 grudnia w 
godz. 10-18 oraz 16 grudnia w 

Rumia. „Serce w konserwie”

Pomoż najuboższym
Podobnie jak w ubiegłych latach zachęcamy rumian do 
udziału w akcji „Serce w konserwie”. 

godz. 10-14. W sklepach na te-
renie Rumi będzie można zro-
bić większe niż zwykle zakupy 
i część z nich wrzucić do koszy-
ka, z przeznaczeniem na pomoc 
dla najuboższych. Żywność w 
sklepach będą zbierać wolonta-
riusze oraz uczniowie rumskich 
szkół.                             (ALBI)
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jeździe całym Trójmiastem wró-
cili do Gdyni, gdzie na Skwe-
rze Kościuszki toczyła się za-

bawa z koncertami, konkursa-
mi i masą atrakcji. Organizato-
rem akcji jest Piotr Krachulec. 

Strumień pędzących do Gdyni świętych Mikołajów.
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Wszystko się zaczyna od listu 
ciotki biskupa, starej generałowej 
Tatiszczewej, utrzymującej, że 
ktoś dybie na życie jej ukoch-
anych białych buldogów. Pela-
gia udaje się zatem do majątku 
generałowej, gdzie poznaje 
“miłych ludzi”, których wszakże 
łączą zagadkowe powiązania. 
Wydaje się, że trwa ostra walka 

o spadek.
Wśród bohaterów dramatu jest 
też przybysz z Petersburga, ins-
pektor Świętego Synodu, Bubi-
encow. Niektórzy dostrzegają w 
nim wcielenie Zła, ponieważ pod-
czas jego pobytu w Zawołżsku 
dochodzi do morderstw i skan-
dalu. Bezwzględny urzędnik 
stara się skompromitować bisk-

Ze śledztwa, które przeprowad-
zili Rampal i Fernandez wyni-
ka, że makabryczny scenari-
usz wydarzeń pozostaje od lat 
niezmienny - dziewczynka lub 
młoda kobieta, najczęściej z 
biednej rodziny, pracująca w fab-
ryce (których w tym przygran-

icznym mieście jest mnóst-
wo ze względu na niskie kosz-
ty produkcji), zostaje uprowad-
zona w drodze do domu. Przed 
śmiercią, najczęściej zadawaną z 
bezwzględnym okrucieństwem, 
ofi ary są gwałcone i torturow-
ane. Ciała porzucane są gdzieś w 

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, 
jakby wyglądał obiad z Franzem 
Kafką, Jane Austen czy Ray-
mondem Chandlerem, macie 
teraz szansę zaspokoić waszą 
ciekawość. Literacki brzu-
chomówca Mark Crick przed-

stawia 14 przepisów kulinarnych 
głosami słynnych pisarzy od 
Homera po Irvine’a Welsha. 
Książeczka ta zachwyci wszyst-
kich miłośników dobrej kuchni 
i literatury; fi nezyjne pastisze 
tak was w kuchni rozbawią, że 

UWAGA KONKURSY
Do wygrania książki!

Polecamy. Tajemnice Juarez

W roku 1993 znaleziono w 
Ciudad Juarez pierwsze ciała 
kobiet. Do dziś naliczono ich 
około czterysta, zaś 500 kobiet 
ofi cjalnie uznaje się za zaginione.

miejskim zaułku lub na pustyni.
Książka napisana w sposób nie-
samowity - autorzy włoży-
li dużo pracy w odkryciu praw-
dy o tajemnicych morderstwach 
w Juarez. Ich reportaż porusza - 
“Miasto Juarez” to nie tylko wni-
kliwe dziennikarskie śledztwo, 
ale również cała prawda o mek-
sykańskiej kulturze macho i roli 
kobiety w tamtym świecie. Cóż 
chcieć więcej - świetny prezent 
na gwazdkę.

„Miasto Juarez – morderca kobiet”
Fernandez Marc, Rampal Jean-
Christophe 

Polecamy. Obiad z Kafką?

Pytanie z pozoru wydaje się nie 
na miejscu. Jednak po lekturze 
“Zupy Franza Kafki” można 
powiedzieć, że wszystko jest 
możliwe, nawet wspólna zupa.

nie będziecie potrzebowali już 
żadnych gości. Mark Crick jest 
fotografi kiem. Mieszka w Lon-
dynie. Zupa Franza Kafki jest jego 
debiutem literackim - świetnym i 
niezwykle ciekawym. Szkoda, że 
nikt wcześniej nie wpadł na taki 
pomysł - jest ciekawie i ... bardzo 
smacznie. Idą święta, więc jesli 
chcemy kogoś zaskoczyć zupa a 
la Kafka albo ciasteczkami jane 
Austen - musicie to przeczytać.

“Zupa Franza Kafki”
Mark Crick

Polecamy. Pelagia i biały buldog

Akcja rozgrywa się w 
niepowtarzalnej atmosferze XIX-
wiecznego Zawołża, a bohaterką 
jest młoda mniszka Pelagia, 
której pasją jest... rozwiązywanie 
zagadek kryminalnych. 

upa, twierdząc, że na podległym 
mu terenie praktykuje się okrut-
ne pogańskie obrzędy. Mitro-
faniusz jednak nie zamierza 
oddać pola bez walki. Z pomocą 
spieszy mu Pelagia, a śledztwo, 
które rozpoczęła w majątku 
generałowej, prowadzi do nieoc-
zekiwanych rozstrzygnięć także 
w sprawie Bubiencowa.
Borys Akunin pokazuje pazur - 
świetny kryminał, który trzyma 
w napięciu do ostatniej chwili. 
Rzadko mamy okazję czytać ta-
kie arcydzieła - teraz mamy taką 
okazję. Czekać tylko należy na 
kolejne tak ciekawe pozycje - 
mam nadzieję, że się doczekamy.

„Pelagia i biały buldog”
Borys Akunin

- Praca związana z tłumaczeniem 
znanych tekstów kolęd na 
język kaszubski  nie należy do 
łatwych. Oprócz trudności war-
sztatowych, wynikających z 
potrzeby właściwego doboru 
słownictwa (przy tekstach re-
ligijnych muszą  być dodat-
kowo poprawne teologicznie), 
konieczności dopasowania sy-
lab do dźwięków melodii, ak-
centów słowa i muzyki, dochodzi 
rzecz zupełnie  ludzka,  czyli 
przyzwyczajenie do istniejącego 
już tekstu. Tłumacz musi 
“wyłączyć się” i przestawić 
na zupełnie nowy tor, tak jak-
by nie znał  tej pieśni - mówi 
Tomasz Fopke. - Ten przekład 
sprawił mi wiele przyjemności. 
Czasem pozwoliłem sobie 

wpleść wątki nieco humorysty-
czne, co stawia taki utwór na 
granicy pastiszu. Przełożyłem 
na kaszubski łącznie 11 utworów 
bożonarodzeniowych. Pracuję 
obecnie nad tłumaczeniami z an-
gielskiego. Na tapecie są “White 
Christmas” i “Jingle Bells”. 
Tłumaczę w różnych ciekawych 
miejscach. Wiele czasu spędzam 
w drodze. Facet jedzący pizzę w 
przydrożnym barze i gryzmolący 
coś na kawałku  papieru - to mogę 
być ja - dodaje. Na CD znajdzie 
się także niespodzianka. Będą to 
wersje karaoke i będzie można 
śpiewać kolędy (pastorałki) same-
mu, w gronie przyjaciół lub rodz-
iny przy świątecznym stole czy 
spotkaniach opłatkowych. Na-
grania powstają w połczyńskim 
North Studio, a sama płyta ma 
być dostępna 19 grudnia. 

 W sumie 
kilkanaście 

utworów, całość 
zachowana 

w klimatach 
folklorystycznych, 

a wszystkim 
występującym 

przygrywa kapela 
Manijôcë. 

Powiat. Idą święta

Posłuchaj kolęd... 
w języku 

kaszubskim
Już niebawem ukaże 
się płyta świąteczna 
zespołu Manijôcë pt. 
,,Manijôcë i goście”. 
Znajdą się na niej znane 
kolędy i pastorałki, lecz 
zaśpiewane w 
języku kaszubskim. 
“Pójdzmy wszyscy 
do stajenki”, “Jezus 
malusieńki”, “Bóg się 
rodzi”, “Cicha noc”... ...

Ciekawostką jest bonus track - orkiestrowe dzieło w 
aranżacji Karola Nepelskiego, gdzie usłyszymy m.in. 
jeden z najlepszych klasycznych wokali Pomorza, a 
także towarzyszące mu głosy wszystkich występujących 
na płycie. To pionierskie w dziejach muzyki regionalnej 
przedsięwzięcie odbędzie się z udziałem znanych na are-
nie ogólnopolskiej solistów naszego regionu. Obok Rafała 
Potrykusa z zespołu Manijôcë na płycie zaśpiewają także 
Weronika Korthals, Bartłomiej Kunc, Łukasz Łysk i Rafał 
Rompca. Zadanie przetłumaczenia większości kolęd wziął 
na siebie Tomasz Fopke, poeta kaszubski, jeden z Arcymis-
trzów Kaszubskiej Pisowni, pomysłodawca i koordynator 
wielu akcji kulturalnych Pomorza. 

TOMASZ ALBECKI

Łukasz Łysk śpiewa kolędy w języku kaszubskim.

Cała impreza trwała 3 godziny, choć jak zaznaczają uczestnicy, 
mogłaby toczyć się bez końca. - Zabawa mikołajkowa bardzo się 
udała. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, szczególnie studenci, 
którzy przynieśli na zabawę dużo pozytywnej energii - opowiada 
Roman Białas, koordynator WUTW w Wejherowie. Animacją zabaw 
zajmowała się Ewa Ścieburko - wolontariuszka Wejherowskiego 
Uniwersytetu III Wieku. - Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku 
będziemy mogli bawić się tak świetnie, a może i jeszcze lepiej - mówią 
wejherowscy studenci.                                                              (ALBI)

Wejherowo. Uniwersytet III Wieku

Mikołajki dla studentów
Tańce, hulanki, swawole - tak w skrócie można powiedzieć 
o  tegorocznych Mikołajkach studentów Uniwersytetu III 
Wieku. Zabawa była wybitnie udana.

Natomiast pierwsze trzy osoby, które zadzwonią w poniedziałek 17 grudnia o 
godz. 12.00 otrzymają poniżej opisane książki.

Kiedy przed rokiem ukazał się 
album “Fot. Kosycarz - Niezwy-
kłe Zwykłe Zdjęcia” ze zdjęcia-
mi Zbigniewa i Macieja Kosyca-
rzów, spotkał się on z niezwykle 
dobrym przyjęciem przez czytel-
ników. Wielu już wtedy pytało 
się o kontynuację. 1 grudnia na 
rynek wydawniczy trafi ła kolej-
na część albumu. Już 20 grudnia 
o godz. 16 odbędzie się promo-
cja albumu w EMPiK-u w Cen-
trum Handlowym “Port Rumia”. 
Maciej Kosycarz nie tylko opo-
wie o historii zdjęć z albumu, ale 
również będzie podpisywał albu-

Rumia. Promocja niezwykłego albumu

Niezwykłe „zwykłe” zdjęcia

W którym roku morze tak przerwało Półwysep Helski:
 a) 1979  b) 1983  c) 1988

my, które na miejscu będzie moż-
na kupić w promocyjnej cenie.
Dla naszych czytelników mamy 
do wygrania 1 album. Co zrobić, 
by go mieć?                   (ALBI)

Wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytanie i zadzwonić w ponie-
działek 17 grudnia o godz. 13.00 do naszej redakcji.                                   
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Współpraca dwóch najważniej-
szych ośrodków władzy, z któ-
rych każdy znajduje się w rękach 
konkurencyjnego obozu politycz-
nego, nazywana jest kohabitacją 
(od francuskiego wyrazu cohabi-
tation - współzamieszkiwanie). 
We współczesnym świecie sytu-
acje tego rodzaju nie są znowu 
czymś wyjątkowym. Zdarzają 
się w demokracjach parlamentar-
nych dość często, co oczywiście 
rodzi pewne napięcia w polityce 
wewnętrznej, ale nigdy nie pro-
wadzi do paraliżu instytucji pań-
stwa. Dlaczego więc u nas miało-
by być inaczej?

Wyniszczająca wojna prezyden-
ta z premierem i popierającą go 
większością parlamentarną nie 
jest Polsce potrzebna. Mam na-
dzieję, że zdają sobie z tego spra-
wę obie strony. Wyobraźmy so-
bie, że prezydent będzie wetował 
co drugą ustawę wychodzącą z 
Sejmu. Nie tylko sparaliżuje tym 
prace rządu, ale  wywoła potęż-
ny kryzys polityczny o skutkach 

trudnych do przewidzenia. W po-
lityce, nie tylko polskiej, jest bo-
wiem tak, że na atak odpowiada 
się kontratakiem. Można więc so-
bie wyobrazić, że na zasadzie re-
wanżu koalicja rządząca zacznie 
utrudniać życie panu prezydento-
wi. Tylko co z takich gorszących 
przepychanek dobrego dla Polski 
wyniknie? Nic! Najemy się tylko 
wstydu i utrwalimy opinię o nas 
jako narodzie wyjątkowo kłótli-
wym i małostkowym. Współ-
działanie p. prezydenta i rządzą-
cego obozu jest konieczne. Wca-
le to nie znaczy, że oba ośrodki 
władzy muszą się we wszystkim 
zgadzać. Tak dobrze na pewno 
nie będzie. Powinny się jednak 
wzajemnie szanować, a wszę-
dzie tam, gdzie wymaga tego ra-
cja stanu i interes państwa, ściśle 
ze sobą współpracować. Czy to 
naprawdę jest niewykonalne?

Kohabitację w Polsce mieliśmy 
już dwukrotnie. W latach 1993-
95, kiedy prezydentem był L. 
Wałęsa, a władzę sprawowała 

Nie można obdarować kogoś 
wbrew jego woli. Przedmiotem 
darowizny mogą być pieniądze, 
rzeczy ruchome i nieruchomo-
ści, papiery wartościowe, a tak-
że usługi, praca i wszelkie inne 
świadczenia albo prawa mająt-
kowe. Darowiznami są także 
prezenty wręczane przy różnych 
okazjach (świętach, urodzinach, 
ślubach). Darowizny (w tym pre-
zenty) podlegają w Polsce opo-
datkowaniu podatkiem od spad-
ków i darowizn. Nie oznacza to 
jednak, że każdy otrzymany pre-
zent powoduje konieczność za-
płacenia podatku. Ustawa prze-
widuje kwoty wolne od opodat-
kowania, które w zależności od 
stopnia pokrewieństwa pomiędzy 
darczyńcą a obdarowanym wy-
noszą: 9.637 zł (najbliższa rodzi-
na - rodzice, dzieci, dziadkowie, 
wnuki, małżonek, teściowie, ro-
dzeństwo), 7.276 zł (ciotki, wu-
jowie, szwagrowie, bratankowie 
i siostrzeńcy), 4.902 zł (pozostali 

DAROWIZNY I PREZENTY
Zbliżają się Święta Bo-
żego Narodzenia, czyli 
czas wzajemnego obda-
rowywania. Przy tej oka-
zji warto przybliżyć prze-
pisy o opodatkowaniu 
darowizn. Darowizna jest 
bezpłatnym świadcze-
niem darczyńcy na rzecz 
obdarowanego kosztem 
swego majątku. Darowi-
zna jest umową i jak każ-
da umowa, wymaga zgo-
dy obu stron. darczyńcy). Dopiero przekrocze-

nie tych kwot powoduje obowią-
zek zapłacenia podatku. Sumuje 
się wartość darowizn od tej sa-
mej osoby w ciągu 5 lat. Zupełnie 
wolne od podatku, niezależnie od 
wartości, są darowizny doko-
nywane pomiędzy małżonkami, 
krewnymi w linii prostej (dziad-
kowie, rodzice, dzieci, wnuki, 
prawnuki itd.), rodzeństwem, oj-
czymem, macochą, pasierbami. 
Warunkiem skorzystania z takie-
go zwolnienia jest zgłoszenie ta-
kiej darowizny do urzędu skar-
bowego w terminie miesiąca, na 
odpowiednim formularzu. Jeżeli 
przedmiotem darowizny są pie-
niądze, to ich otrzymanie trzeba 
udokumentować dowodem prze-
kazania na rachunek bankowy 
nabywcy albo jego rachunek pro-
wadzony przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową lub 
przekazem pocztowym.

Radosław Skwarło
Radca prawny

KOHABITACJA
W minioną środę doszło wreszcie do roboczego 
spotkania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 
premierem Donaldem Tuskiem. Tuż po wyjściu 
premiera z Pałacu Prezydenckiego przyszedł 
minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 
Czy oznacza to ocieplenie bardzo chłodnych 
stosunków prezydenta z premierem i rządem? Za 
wcześnie na taką ocenę, ale już to, że niespecjalnie 
przepadający za sobą politycy, zaczęli ze sobą 
rozmawiać w cztery oczy, a nie za pośrednictwem 
mediów, dobrze rokuje na przyszłość.    

SLD z PSL, oraz w latach 1997-
2001, gdy prezydentem był A. 
Kwaśniewski, a rządziła koalicja 
AWS-UW. W pierwszym i w dru-
gim przypadku sielanki nie było. 
Za mało redakcja daje mi miej-
sca na łamach „Expressu”(coraz 
mniej!), żebym mógł przywołać 
przynajmniej najbardziej spekta-
kularne spory z tamtego okresu 
między „dużym” a „małym pała-
cem”. Mimo iż kohabitacja była 
wtedy zdecydowanie trudniejsza, 
bo ścierały się ze sobą ośrodki o 
krańcowo różnych opcjach poli-
tycznych i ideowych („postko-
muna” z „obozem posierpnio-
wym”, albo inaczej - lewica z 
prawicą), do żadnej katastrofy 
nie doszło. Dlaczego teraz mia-
łoby być gorzej, skoro po obu 
stronach barykady aż roi się od 
niedawnych kolegów z opozycji 
demokratycznej i Solidarności? 
Czy nic ich już nie łączy?

Jerzy Budnik
poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła  na 
stronie www.budnik.pl

Inwestycja została wykona-
na dzięki środkom fi nanso-
wym z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku, 
EkoFunduszu i wkładu własne-
go Gminy Łęczyce. Dzięki niej 
powinno się zmniejszyć zanie-
czyszczanie rzeki Łeby i jeziora 
Łebsko, które wchodzi w skład 

Słowińskiego Parku Narodowe-
go. - Realizacja przedsięwzię-
cia wpłynie bardzo korzystnie na 
ogólną poprawę stanu czystości 
wód powierzchniowych i wód 
podziemnych na terenie Gminy 
Łęczyce - mówi Bożena Chmie-
lewska, wójt Łęczyc.                                

(ŁB)

Łęczyce. Realizowane inwestycje

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
Uroczyście otwarto 10 grudnia nową oczyszczalnię w Łę-
czycach. Koszt realizacji projektu, w którego skład wcho-
dziła także modernizacja oczyszczalni w Bożympolu Wiel-
kim i rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w zlewniach 
obu oczyszczalni, wyniósł ponad 16 mln zł.

Od prawej starosta Józef Reszke, wójt Bożena Chmielewska oraz poseł Jerzy Budnik podczas otwarcia oczyszczalni w Łęczycach. 
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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

Możesz pomóc

Pomóż Natalii, Twoja 
złotówka pomoże w jej 

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

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 

0000 6543 2000 0120
Kaszubski Bank Spółdzielczy 

w Wejherowie.
Fundacja „Uśmiech dziecka”

ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

- Podczas sobotniej imprezy fre-
kwencja dopisała znakomicie, o 
fakcie tym może świadczyć ilość 
rozdanych balonów - 3.000 szt., 
które ginęły w zastraszającym 
tempie. Program urodzinowy 
obejmował program artystyc-
zny, tj. konkursy karaoke dla 
dzieci i dorosłych, quiz z wiedzy 
o historii „Jantara”, konkursy 
sprawnościowe dla dzieci, a 

także konkurs fotografi czny - 
„Jantar” w obiektywie przed i 
po.... Podczas imprezy zorgani-
zowano również konkurs plasty-
czny dla dzieci oraz konkurs 
na hasło reklamowe „Jantara”, 
w którym główną nagrodą był 
Telewizor LCD - mówi Aneta 
Kochanik, dyrektor „Jantara”.
Podczas uroczystości dużym 
zainteresowaniem gości cieszyła 
się wystawa „Historia Jantara 
w obiektywie” prezentująca 

Wejherowo. Jubileusz Jantara

Atrakcje dla klientów i pracowników
Niespodziewanie duża frekwencja oraz wystawa ukazują-
ca kolejne etapy rozbudowy centrum - to tylko niektóre z 
atrakcji, jakie czekały na klientów wejherowskiego „Janta-
ra” w ubiegłą sobotę podczas uroczystości z okazji jubile-
uszu budynku.

historię budynku od roku 1967 
aż po dzień dzisiejszy. Udało 
się zdobyć wiele cennych do-

kumentów z okresu budowy 
„Jantara”, które również 
można obejrzeć na wystawie. 

- Zaś najbardziej interesującymi 
zdjęciami są fotografi e z roku 
1967, kiedy budowano obiekt, 
natomiast wiele emocji wywołały 
również zdjęcia obiektu z roku 
1996, kiedy obiekt został kupi-
ony przez obecnego zarządcę.
Klienci mieli okazję przekonać 
się jak wiele inwestycji oraz
modernizacji przeszedł budynek 
od tego czasu. W zasadzie poza 
zewnętrznym obrysem budynek 
nie przypomina zaniedbanych i 
zdewastowanych hal po byłych 
zakładach odzieżowych - mówi 
Aneta Kochanik. Wystawę 
można oglądać na holu głównym 
CH „Jantar” do końca grudnia.

TOMASZ ALBECKI

Fo
t. 

Fo
t. 

To
m

as
z A

lb
ec

ki

Szczęśliwcy, którzy wzięli udział w jubileuszowych konkursach i wygrali.
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16 drużyn uczestniczy 
w tegorocznej edycji 
Powiatowej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej. Pierwszym 
liderem został rumski 
ROBOCOP, który wysoko 
– 9:0 – pokonał Czarnych.
Aktualna tabela:
1.ROBOCOP Rumia
2.LAMBADA Ustarbowo                                                                   
3.BORHYD Wejherowo                                                                                          
4.RAKIETY Wejherowo 
5.AUTO Gościcino  
6.DWÓR Nowy Dwór Wejh.                     
6.POMARAŃCZOWI Luzino             
8.ELEKTRYK Reda              
8.HURAGAN Wejherowo                        
8.KASZUBY Wejherowo              
8.TĘCZA Wejherowo                                                        
12.MARGINES Wejherowo 
13.BUCZKI Reda                                        
14.BENDIKS  Wejherowo                          
15.KANAPOWCY Reda                               
16.CZARNI S                                                
Najlepsi strzelcy: 
Jarosław Wicki 
(Auto), 
Paweł Dybowski 
(Pomarańczowi) - po 4 bramki.

(ALBI)

Powiat. liga Futsalu

Pierwsze mecze - 
Robocop liderem

Reda. Sportowy kalendarz

Zagraj 
albo 

kibicuj
Ciekawie zapowiada 
się sportowy grudzień 
w Redzie - zarówno dla 
aktywnych sportowców, jak 
i wiernych kibiców. 
Oprócz kolejnej Rundy Redz-
kiej Ligi Siatkówki oraz Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjadę w Lekkoatletyce Halowej 
dla Redzkich Szkół MOKSiR 
organizuje Mistrzostwa w pił-
ce nożnej kategorii open. Za-
wody odbędą się 27 grudnia w 
Hali Sportowej Zespołu Szkół 
nr 1 w Redzie. Zapisy o godz. 
9.40 w dniu zawodów. Uroczy-
ste rozpoczęcie zmagań zapla-
nowano na godz. 10, natomiast 
zakończenie około 15. W za-
wodach wystartują drużyny 
5-osobowe (4 zawodników w 
polu plus bramkarz). Wpisowe 
od drużyny wynosi 30 złotych. 
Drużyny, w których wszyscy 
zawodnicy nie ukończyli 18 lat 
i zamieszkują w Redzie, grają 
bezpłatny (warunek: wylegity-
mowanie się legitymacją szkol-
ną Organizatorowi).

Dla najlepszych MOKSiR 
ufundował nagrody. Jest 
więc o co grać. Zaprasza-
my.

(ALBI) 

Urząd Miasta, Dinozaury, 
Astra, Squadra Sodro, Gim-
nazjum nr 1 i Jokery zagrają 
w Redzie w III Rundzie roz-
grywek w II Lidze 14 grudnia 
br. Co rundę 2 najlepsze ze-
społy z II Ligi awansują do I 
Ligi, analogicznie 2 najsłabsze 
z I Ligi „spadają” do II Ligi.
Rozgrywki zakończą się w po-
łowie marca 2008 roku. Dla 
najlepszych w końcowej kla-
syfi kacji MOKSiR ufundował 
nagrody.

Klasyfi kacja generalna po 
II Rundach Redzkiej Ligi 
Siatkówki prezentuje 
się następująco:
1. Absolwenty 40pkt
2. Potężne Kaczory 37 pkt
3. Luzino 35 pkt
4. H2O Puck 31 pkt
5. Urząd Miasta 30 pkt
6. Dinozaury 27 pkt
7. KS Strzebielino 26 pkt
8. Śledzie 23 pkt
9. Astra 22 pkt
10. Squadra Sodro 20 pkt
11. Gimnazjum nr 1 19pkt
12. UKS Rumia 17 pkt
13. Jokery 14 pkt

Siatkówka. Redzka Liga Siatkówki

„Absolwenty” na czele
7 grudnia  rozegrano zawody II rundy I Ligi Redzkiej Ligi 
Siatkówki. Absolwenty, Potężne Kaczory, Luzino, H2O, 
UKS Rumia oraz KS Strzebielino i Śledzie zagrają w III 
Rundzie w I Lidze 4 stycznia 2008 r.

TOMASZ ALBECKI
Piłkarze Gryfa Wejherowo w za-
wodach wygrali cztery mecze: z 
Gedanią Gdańsk, Lechią Gdańsk, 

Piłka nożna. Młode talenty

Sukces w Cisowej
Zakończył się Turniej Piłki 
Nożnej „Cisowa Cup 2007” 
dla 11-latków. Startowało w 
nim 16 drużyn z Dużego i Ma-
łego Trójmiasta oraz Kartuz i 
Wiślinek. Zwyciężyła drużyna 
UKS Jedynka Reda, która w 
fi nale wygrała z naszą jede-
nastką Gryfa tylko 1:0.

Cartusią Kartuzy i Arką Gdynia. 
Finałowy mecz w przepisowym 
czasie dał wynik bezbramkowy, a 
w dogrywce minimalnie lepsi byli 
redzianie. Skład: Milena Milew-
ska, Jakub Szulc, Radosław Czar-
necki, Mariusz Naczke, Przemy-
sław Szur, Maciej Borski, Kacper 
Ziętkowski, Paweł Dampc, Alek-
sander Świtała, Nataniel Prałat i 
Mateusz Wojtczak.

(SC)

UWAGA! DO 21 GRUDNIA Z „EXPRESSEM” UWAGA! DO 21 GRUDNIA Z „EXPRESSEM” 
5% RABATU NA ARTYKUŁY SPOZA PROMOCJI !5% RABATU NA ARTYKUŁY SPOZA PROMOCJI !
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05:30     Głogowskie powroty; dok.
05:55     Był taki dzień - 14 grudnia
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces 
08:55     Jak powstawał fi lm
09:20     Pettson i Findus - Cyrk 11
09:35     Sąsiedzi - Huśtawka
09:45     Byli sobie odkrywcy
10:15     Tam i z powrotem 
10:45     Sąsiedzi - serial 
11:15     Faceci do wzięcia - serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Wielkie sprzątanie
12:40     Plebania - odc. 973
13:05     Klan - odc. 1362
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Rosja - Polska - Bajka
14:30     Kobieta zaradna 
15:00     Wiadomości
15:05     Moda na sukces 
15:50     Klan - odc. 1367 
16:20     Puchar Świata 
 w skokach narciarskich 
17:20     Teleexpress 
17:35     Puchar Świata 
 w skokach narciarskich 
18:30     Plebania - odc. 978
19:00     Wieczorynka - Smerfy
19:30     Wiadomości
20:20     Wideo z Jezusem, cz. 1
22:10     Wideo z Jezusem, cz. 2 
24:00     Czerwona Róża - odc.2 
01:30     Tradycja - część 2
02:05     Szpital „Królestwo” - odc. 5 
02:50     Szpital „Królestwo” - odc. 6
03:30     Admirał Unrug; fi lm dok.
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05:35     Statek miłości - odc. 197/249
06:20     Statek miłości - odc. 198/249
07:05     TELEZAKUPY
07:25     Dwójka Dzieciom - Jak to
   działa? - odc 14/26
07:40     Dwójka Dzieciom - Jak to
   działa? - odc 15/26
08:00     M jak miłość - odc. 74
09:00     Pytanie na śniadanie
09:25     Pogoda
09:55     Panorama
10:25     Pogoda
11:05     Panorama
11:10     Święta wojna - (283), s. kom.
11:40     Mów mi Rockefeller - fabularny
13:15     Caracas - fi lm animowany
13:25     Dolina Kreatywna - co słychać?
13:30     Wojciech Cejrowski - boso  
   przez świat - U brzegów Sahary
14:00     Ryzykanci - s. 6 odc. 15/15
14:55     Flipper - odc. 26/44
15:50     Barwy szczęścia - odc. 33; oby.
16:20     Barwy szczęścia - odc. 34; oby.
16:50     Codzienna 2 m. 3 - odc. 68
17:25     Wyjechani - telenowela dok.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Pogoda
19:10     Wideoteka dorosłego
   człowieka - (15)
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie -
   Świąteczna Gala na Lodzie
21:55     Panorama
22:15     Pogoda
22:20     Sport Telegram
22:30     Sztuka kochania - kom.; Polska
00:10     Battlestar Galactica - odc. 1/13
01:00     Siódme piekło - fi lm sensacyjny
01:50     Sennik polski - felieton

 
 
 06.00       FIFA Futbol Mundial 

06.15       Gram.Tv 
06.40       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.45       TV Market
08.20       Lingo
09.20       Zbuntowani (odc. 38) 
 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.16) 
 – serial komediowy
14.25       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.25       Gram.Tv 
15.55       Dharma i Greg (odc.6)
 - serial komediowy
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Big Brother 4.1 – prosto z domu
19.00       Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny program   
 rozrywkowy 
20.00       Big Brother 4.1
21.00       Wzór (odc. 45) 
 serial 
23.00       Big Brother 4.1 Extra
23.30       Playboy 
01.30       Akademia seksu (odc. 9) 
 program erotyczny 
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
05.25       Drogówka
05.50       Zakończenie programu

04:45      Music Spot, odc.235
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.429
06:30      Adam i Ewa, odc.10
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.145
08:45      Łowcy skarbów, odc.38
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, 
odc.90
10:45      Tango z aniołem, odc.17
11:30      Samo życie, odc.1001
12:00      Zostać miss I, odc.10
13:00      Tylko miłość, odc.10
14:00      Pierwsza miłość, odc.607
14:45      Świat według Bundych, odc.214
15:50      Wydarzenia
16:20      Interwencja, odc.988
16:45      Graczykowie, odc.37
17:15      Tango z aniołem, odc.18
18:00      Pierwsza miłość, odc.608
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1002
20:00      Fałszywy senator
21:55      Studio Lotto
22:30      Premiera - Godzilla kontra  
 Mechagodzilla,
 reżyseria: Jun Fukuda   
 scenariusz: Jun Fukuda,  
 Hiroyasu Yamamura, zdjęcia:  
 Yuzuru Aizawa, muzyka:  
 Masaru Satô.
 Mechagodzilla, Kosmici próbują 
 przejąć kontrolę nad Ziemią.  
 W razie gdyby Godzilla miał  
 się im przeciwstawić budują  
 mechaniczną wersję stwora -  
 Mechagodzillę. Ludzie wzywają  
 legendarnego Seesara by  
 pomógł Godzilli w walce.
00:25      Nożyczki

05:05       Uwaga! 
05:25        Telesklep
06:20        Wykręć numer 
08:00        Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30        Dzień dobry TVN 
11:00        The Cut 
12:05        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05        Fabryka Gry
14:05        W-11 Wydział Śledczy 
14:45        Detektywi ;
15:15        Marina - telenowela (72/169)
16:15        Rozmowy w toku 
17:25        Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25        Detektywi 
19:00        Fakty 
19:30        Sport 
19:40        Pogoda 
19:50        Uwaga! 
20:00        Matrix  - fi lm s-f
 reżyseria: Lana Wachowski,  
 Andy Wachowski, scenariusz:  
 Lana Wachowski , Andy  
 Wachowski zdjęcia: Bill Pope,  
 muzyka: Don Davis.
 Thomas Anderson wiedzie  
 podwójne życie - na co dzień  
 pracuje w koncernie Meta  
 Cortechs jako programista,  
 prywatnie jest genialnym  
 hackerem, działającym pod  
 nickiem Neo.
22:45        Wirus  - fi lm horror, Japonia,  
 1999, reżyseria: John Bruno  
 scenariusz: Dennis Feldman ,  
 Chuck Pfarrer.
 Na podstawie: komiksu 
 Chucka Pfarrera.
00:45        Nocne igraszki 
01:45        Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Tydzień  z  TV Cztery oscary
dla Matrixa

Thomas Anderson (Keanu Reeves) wiedzie po-
dwójne życie - na co dzień pracuje w koncernie 
Meta Cortechs jako programista, prywatnie jest 
genialnym hakerem, działającym pod pseudo-
nimem Neo. Pewnego dnia nawiązuje z nim 

kontakt tajemniczy Morfeusz (Laurence Fishburne) - człowiek, 
który obiecuje, że odkryje przed nim prawdę o rzeczywistości, 
w której żyją. Neo przystaje do grupy Morfeusza i powoli sam 
dostrzega, że w jego dotychczasowym życiu coś było nie tak, że 
cały czas ktoś nim kierował. „Matrix” był nominowany i nagra-
dzany przez wiele organizacji fi lmowych. Najważniejsze nagro-
dy - Oscary zdobył w czterech kategoriach; za montaż, dźwięko-
we efekty specjalne, wizualne efekty specjalne i za dźwięk.

TVN
14 grudnia
godz. 20.00

Robin Monroe, energiczna dziennikarka z Nowe-
go Jorku (Anne Heche) wraz z narzeczonym (David 
Schwimmer) wyjeżdża na wakacje na malutką tropi-
kalną wysepkę. Sielankowy urlop przerywa wiado-
mość z redakcji: Robin musi natychmiast lecieć na 

Tahiti i przygotować kolejny artykuł. W tym celu wynajmuje prywat-
ny samolot pilotowany przez Quinna Harrisa (Harrison Ford). Przy-
musowe lądowanie na bezludnej wyspie jest początkiem masy przy-
gód, począwszy od spotkania z piratami, aż po romantyczne zakoń-
czenie…  
„Six Days, Seven Nights”; USA, 1998; r. Ivan Reitman; w. Harrison Ford, Anne Heche, David 
Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison Komedia przygodowa.
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Sześć dni, siedem nocy
Polsat
17 grudnia
godz. 21.00

Związek Radziecki w oczach Badera
Jacek Hugo-Bader, reporter „Gazety Wyborczej”, 
znany autor wielu reportaży, po raz pierwszy w te-
lewizji. „Korespondent z Polszy” w reżyserii Pawła 
Łozińskiego i Jacka Hugo-Badera to dwuodcinkowy 
pilot serialu dokumentalnego o podróżach reportera 

po krajach byłego Związku Radzieckiego. Filmy opowiadają o Don-
basie, czyli wschodniej Ukrainie rządzonej przez niebieskich, proro-
syjskich przeciwników prezydenta Juszczenki.               

TVN
17 grudnia
godz. 23.55
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05:30     Statek miłości - odc. 199/249
06:15     Statek miłości - odc. 200/249
07:05     EUROexpress; magazyn
07:15     TELEZAKUPY
07:30     Przystanek praca
07:45     Dwójka Dzieciom - Jak to
   działa? - odc 16/26
08:05     M jak miłość - odc. 75
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     SpełniONA w biznesie - mag.
11:35     Dr Quinn s. IV odc. 14/28
12:25     Złotopolscy - odc. 11 Wizyta
12:55     Weterynarz na safari - odc. 6
13:25     Między nami seniorami
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:05     Smaczne Go! - mag. kulinarny
15:00     Flipper - odc. 27/44 - serial
15:45     Dla niesł. - Na dobre i na złe
16:45     Dwie strony medalu - odc. 114
17:15     Co ludzie powiedzą? - odc.31/40
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny - odc. 15
19:35     Anna Dymna - spotkajmy się
20:00     M jak miłość - odc. 544; serial
20:50     Kulisy serialu “M jak miłość”
21:00     Magazyn Ekspresu Reporterów
21:30     Panorama
21:55     Sport Telegram
22:00     Brzydula Betty - odc. 15
22:55     Warto rozmawiać
23:50     Kryminalne zagadki Las Vegas
00:40     Kryminalne zagadki Las Vegas
01:20     Włodzimierz Nahorny w hołdzie

05.50       Drogówka
06.10       Wielkie Happy Hour
06.55       Muzyczne listy
08.00       TV Market
08.30       Lingo
09.30       Zbuntowani (odc. 39) 
                      serial obyczajowy 
10.30       Big Brother 4.1 Omnibus
11.30       Big Brother Show - skrót
12.00       Big Brother 4.1 
                      – Najlepsze z najlepszych
12.50       Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
13.50       Cienka niebieska lini (odc. 14)
 – serial komediowy 
14.30       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny 
15.30       Piotruś Pan i piraci (odc.61) 
16.00       Skrzydła (odc.17) serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc. 40) 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Odkrywanie Ameryki 
 – prog. Mariusza Maxa Kolonko
19.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
20.00       Czy to prawda? – „Stygmaty”  dok
21.00       Big Brother Show – 1 część
21.45       Big Brother Show – 2 część
22.30       Rajdowe Mistrzostwa 
 Świata - podsumowanie
23.30       Wydarzenia, Sport, Pogoda
00.10       Czułe dranie - tragicznie satyryczny  
 magazyn rozrywkowy 
01.10       Muzyczne listy

04:45      Music Spot, odc.238                             
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.430
06:30      Adam i Ewa, odc.11
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.146
08:45      Łowcy skarbów, odc.39
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.91
10:45      Świat według Kiepskich, odc.96
11:30      Samo życie, odc.1002
12:00      Zostać miss I, odc.11
13:00      Tylko miłość, odc.11
14:00      Pierwsza miłość, odc.608
14:45      Świat według Bundych, 
 odc.216
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja, odc.989
16:40      Graczykowie, odc.31
17:15      Świat według Kiepskich, odc.97
18:00      Pierwsza miłość, odc.609
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1003
20:00      Z archiwum X, odc.179
21:00      MEGAHIT - Sześć dni, siedem nocy
 reżyseria: Ivan Reitman  
 scenariusz: Michael Browning.  
 Dziennikarka z Nowego Jorku i 
 jej narzeczony postanawiają  
 spędzić wakacje na Wyspach  
 Południowego Pacyfi ku...
21:55      Studio Lotto
23:15      Nieustraszeni, odc.23
00:15      Nagroda gwarantowana
01:15      Nocne randki, odc.264

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-dok
13:05       Fabryka Gry 
14:10       Hela w opałach
 - serial komedia 
14:45       Detektywi 
15:15       Marina - telenowela (73/169)
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 
20:55       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
21:30       Szymon Majewski Show
22:35       Teraz my!
23:20       Superwizjer
23:55       Jacek Hugo-Bader, Korespondent 
 z Polszy - fi lm dokument (2/2)
00:55       Wydanie drugie poprawione 
01:25       Uwaga! 
01:45       Nocne igraszki 
02:45       Telesklep

05:20     Notacje - Gustaw Holoubek
05:30     Serce z węgla - odc. 4
05:55     Był taki dzień - 17 grudnia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces 
09:20     Tom - odc. 16
09:45     Budzik - Idzie zima
10:15     Coś z niczego - odc. 13
10:30     Jaka to melodia? 
11:20     Wielki świat małych...
11:35     ZUS dla ciebie - odc. 80
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro
12:40     Plebania - odc. 974
13:05     Klan - odc. 1363
13:35     28.Lidzbarskie Wieczory...
13:55     Zwierzęta świata -odc. 2/4
14:25     Szkoda gadać - odc. 15
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 4 
16:05     Moda na sukces
16:55     Rajd Dakar 2008
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:30     Klan - odc. 1368
18:00     Jaka to melodia? - odc. 1541
18:30     Plebania - odc. 979
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Teatr Telewizji 
21:40     Forum - wydanie 534
22:35     Igraszki z losem; fi lm 

05:45     Sukces 
06:40     Był taki dzień - 15 grudnia
06:45     Smaki polskie; magazyn 
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:35     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Dotknij życia, dok.
08:45     Nowy Testament 
09:15     Kuchcikowo 
09:30     Ziarno ; magazyn
10:00     Magiczne drzewo - odc. 4 
10:30     Siódme niebo, ser. VII
11:20     Szkoła złamanych serc 
 - odc. 143
12:10     Podróżnik 
 - Belize San Ignacio
12:30     Kuchnia z Okrasą 
13:00     Wiadomości
13:10     Słomiany wdowiec,  
 komedia 
15:00     Sąsiedzi - serial komediowy
15:35     Śmiechu warte - odc. 605
16:05     Mistrzostwa Europy 
 w pływaniu 
17:00     Teleexpress 
17:20     Mistrzostwa Europy 
 w pływaniu 
17:55     Złota sobota cz. 1
18:45     Złota sobota cz. 2
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę – Patriota,  
 dramat
23:05     Oddział Delta 3: Śmiertelna  
 gra, fi lm fabularny 
00:45     Psy 2. Ostatnia krew; fi lm  
 sensacyjny 
02:30      Wysoka cena, dramat 
03:55      Był taki dzień - 15 grudnia

05:45     Sukces 
06:40     Był taki dzień - 16 grudnia
06:40     Nowa rodzina
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie
08:25     Angielski z Jedynką
08:40     Teleranek - magazyn
09:10     Opowieść z życia lwów
10:45     Pod prasą; program  
 publicystyczny
11:10     Tydzień
11:35     Budzimy do życia
11:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich
13:55     Wiadomości
14:05     Anioł Pański
14:30     Mocne uderzenie; komedia
15:50     Szkoda gadać - odc. 15
16:25     Mistrzostwa Europy w  
 pływaniu 
17:35     Teleexpress 
17:55     Jaka to melodia?
18:45     Ranczo Wilkowyje
19:00     Wieczorynka - Gumisie
19:30     Wiadomości
20:15     Zakochana Jedynka - Kate  
 i Leopold
22:20     Uczta kinomana -  
 Okrucieństwo nie do  
 przyjęcia, komedia
00:05     Kinematograf; magazyn
00:30     Kolekcja kinomana - Czysta  
 formalność, 
 fi lm fabularny

05:25     Sennik polski - felieton
05:30     Dla niesł. - Echa Panoramy
06:05     Dwójka Dzieciom - Gwiezdny
   Pirat - Żywodąb odc. 2/7; serial
06:30     Spróbujmy razem - magazyn
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:25     Poezja łączy ludzi - “Cisza”
07:35     M jak miłość - odc. 542; serial
08:30     Pytanie na śniadanie
08:55     Pogoda
09:25     Panorama
10:30     Wielcy odkrywcy - Benedykt
   Polak; cykl reportaży
10:40     Tetris - z serdecznymi
   pozdrowieniami z Rosji - dok.
11:45     Na dobre i na złe - odc. 310
12:35     Egzamin z życia - odc. 97; serial
13:25     Święta wojna - (284); s. kom.
14:00     Familiada - odc. 1465
14:30     Złotopolscy - odc. 905
15:10     Smaczne Go! - magazyn kulin.
16:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
16:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
17:50     Mecz towarzyski - Bośnia i
   Hercegowina - Polska (studio)
18:00     Mecz towarzyski - Polska -
   Bośnia i Hercegowina (mecz)
18:50     Panorama - (w przerwie)
20:00     Kabaretowa sobota w Dwójce
20:55     Na dobre i na złe. kontra
   “Barwy szczęścia” - teleturniej
21:20     Słowo na niedzielę
21:30     Panorama
21:50     Pogoda
21:55     Sport Telegram
22:00     Weekendowe Kino Dwójki 
   Ukryta prawda - fabularny
00:10     Weekendowe Kino Dwójki - W
   cieniu podejrzeń - fabularny

05:35     Dla niesł. - Słowo na niedzielę 
05:40     Dla niesł. - Kopciuszek - odc. 1
06:05     Dla niesł. - Kopciuszek - odc. 2
06:30     Złotopolscy - odc. 904
06:55     Złotopolscy - odc. 905
07:25     M jak miłość - odc. 543; serial
08:15     Sto tysięcy bocianów - dok.
08:45     Z Dwójką bezpieczniej
08:55     Zacisze gwiazd - Jan Pietrzak
09:25     Jesteś tym co jesz (seria III)
09:55     Wielcy odkrywcy - Benedykt   Polak
10:00     Wojciech Cejrowski - boso  
  przez świat - Miasto w dżungli
10:30     Jubileusz serialu “Złotopolscy”
10:35     Rodzinne oglądanie - Kobra, dok.
11:30     Podróże kulinarne
12:10     Gwiazdy w południe 
14:00     Familiada - odc. 1466
14:30     Złotopolscy - odc. 906
15:05     Mini szansa - Tercet Egzotyczny
16:05     Na dobre i na złe - odc. 311
17:05     Egzamin z życia - odc. 98; serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:45     Pogoda
19:10     Podróże z żartem
20:10     Duże dzieci - (83); talk-show
21:05     Królowa Syjamu - biografi czny
23:30     Panorama
23:50     Pogoda
23:55     Sport Telegram
23:55     EUROexpress; magazyn
00:05     Golden Horn - dokumentalny
00:55     Telewizyjne Wiadomości   

05.50       FIFA Futbol Mundial
06.10        Kinomaniak
06.35       VIP – London Calling
07.00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.15       Ronja - córka zbójnika fi lm 
 fabularny, Szwecja/Norwegia,  
 1984; reż.: Tage Danielsson;  
 wyst.: Hanna Zetterberg, Dan  
 Hafström, Börje Ahlstedt, Lena  
 Nyman, Per Oscarsson; 
11.00       Galileo (odc. 28) 
 – program popularno-naukowy
12.00       Kinomaniak
12.30       Dekoratornia – magazyn wnętrzarski
13.00       Roswell (odc.14)(„Roswell”) serial
14.00       VIP – London Calling 
14.30       Cienka niebieska linia, odc.14
15.00       Polska Liga Siatkówki: ZAK  
 Kędzierzyn-Koźle - Asseco  
 Resovia Rzeszów (na żywo)
17.00       Big Brother 4.1 – Omnibus
18.00       Pogromcy hitów 
 – program publicystyczno-satyr.
19.00       Galileo (odc.29) 
 – program popularno-naukowy 
20.00       Big Brother 4.1 – Finał, cz. 1 
21.00       Big Brother Show – skrót
21.30       Big Brother 4.1 – Finał, cz. 2 
22.30       Big Brother 4.1 
 – Najlepsze z najlepszych 
23.00       Big Brother 4.1 – Finał, cz. 3
00.00       Włatcy móch (odc. 13) pełna wersja 
01.00       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       VIP – London Calling
10.00       FIFA Futbol Mundial
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. 45) serial USA
15.00       Liga Siatkówki Kobiet: 
 Winiary Bakalland Kalisz -  
 Centrostal Pałac Bydgoszcz 
 (mecz siatkówki na żywo)
17.00       Czy to prawda? – Stygmaty
 – fi lm dok
18.05       Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy 
19.05       Zamiana Żon-reality-show
20.05       Switch fi lm fabularny, USA, 1991;
 reż.: Blake Edwards; wyst.:  
 Ellen Barkin, Jimmy Smits,  
 Jobeth Williams, Lorraine  
 Bracco, Tony Roberts; 
22.15       Big Brother Show – część 1 
23.00       Big Brother Show – część 2
23.45       Desperaci fi lm fabularny, USA, 
 2000; reż.: Christopher   
 McQuarrie;  wyst.: James Caan,  
 Benicio Del Toro, Ryan Phillippe,
02.10       Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.45       Big Brother Show – 1 część
03.55       Cecilia Bartoli Odkrywając 
 przeszłość” - koncert

05:00      Music Spot, odc.236
06:00      Pierwsza miłość, odc.536
07:15      Power Rangers, odc.526
07:45      Hugo, odc.130
08:15      Dotyk anioła, odc.62
09:15      Pasjonaci, odc.102
09:45      Eureko, ja to wiem, odc.35
10:45      Druga księga dżungli. 
 Mowgli i Baloo,
  fi lm przygodowy
 reżyseria: Duncan McLachlan  
 scenariusz: Bayard Johnson  
 zdjęcia: Adolfo Bartoli muzyka:  
 John Scot.
 Mowgli, chłopiec żyjący w  
 dżungli, jest ścigany przez ludzi,  
 którzy chcą go skrzywdzić. W  
 ucieczce towarzyszą mu wierni  
 przyjaciele - pantera Bagheera,  
 niedźwiedź Baloo i wąż KA.
12:45      Czarodziejki, odc.77
13:45      Dom nie do poznania, odc.94
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.40
15:15      Daleko od noszy
15:45      Tylko miłość, odc.14
16:45      Piotr Bałtroczyk Przedstawia II.  
 Ryjek-XII Rybnicka Jesień  
 Kabaretowa, odc.31
17:45      Dzień kangura, odc.17
18:50      Wydarzenia
19:30      Miodowe Lata, odc.3
20:00      Jak oni śpiewają, odc.26
21:55      Studio Lotto
23:00      Halo Hans, odc.3
00:00      BOKS - Gala z udziałem 
 Kosteckiego i Włodarczyka
01:00      Niezwykła prawda
02:40      Nagroda gwarantowana
03:40      Nocne randki, odc.262

05:00      Music Spot, odc.237
06:00      Pierwsza miłość, odc.537
06:40      Pierwsza miłość, odc.538
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.7
07:45      Tutenstein, odc.2
08:15      Power Rangers, 
 odc.527
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.32
09:45      Słoneczny patrol, 
 odc.202
10:45      Asterix kontra Cezar
12:20      Asterix w Brytanii
14:00      Premiera - Justin i Kelly
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.11
16:45      Świat według Kiepskich, odc.276
17:15      I kto tu rządzi?, odc.2
17:45      Rodzina Zastępcza Plus, 
 odc.273
18:50      Wydarzenia
19:30      Miodowe Lata, odc.4
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.55
21:20      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.57
21:55      Studio Lotto
22:25      Sopot TOPtrendy Festiwal 2007,  
 odc.6
23:25      Sopot TOPtrendy Festiwal 2007,  
 odc.7
00:25      Magazyn sportowy
02:25      Nocne randki, odc.263
04:30      TV MARKET

05:55        Uwaga! 
06:15        Telesklep
08:00        Automaniak Max 
08:30        Dzień dobry TVN 
10:55        Pascal: po prostu gotuj 
11:30        Superniania 
12:25        Na Wspólnej Omnibus 
 - serial obyczajowy (225/0
14:15        You can dance - Po prostu tańcz! 
15:20        Siłacze  - Strongcup, 2007
16:30        Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia (13/13)
17:00        Szczeniackie wojsko 
 - fi lm komedia, USA, 1995
19:00        Fakty 
19:25        Sport 
19:35        Pogoda 
19:45        Uwaga! 
20:00        Niania  -
  serial komedia (75/0)
20:45        Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm  
 sensacyjny, reżyseria: Steven  
 Spielberg, scenariusz: Jeff  
 Nathanson, Ed Walsh zdjęcia:  
 Janusz Kamiński, muzyka:  
 John Williams. Na podstawie:  
 książki Franka Abagnale’a  
 Jr.’a i Stana Reddinga, Film 
 jest oparty na prawdziwej  
 historii Franka Abagnale’a,  
 najmłodszej osoby w historii,  
 która znalazła się na liście  
 najbardziej poszukiwanych  
 przestępców FBI
23:20        Tajniak 
 - fi lm sensacyjny
01:10        Kryminalni 7 - serial kryminalny  
 (79/0) 
02:10        Telesklep

05:55       Uwaga!
06:15       Telesklep
08:00       Niania  - serial komedia (75/0)
08:30       Dzień dobry TVN;
10:55       Kawa na ławę
11:45       Niania  - serial komedia (75/0)
12:20       Stalowy rycerz  - fi lm przygodowy,  
 USA, 1997
14:20       Studio Złote Tarasy
17:30       Superniania 
18:30       Hela w opałach
 - serial komedia (24/0)
19:00       Fakty
19:25       Sport 
19:35       Pogoda 
19:45       Uwaga! 
20:00       Odwróceni 
 - serial sensacyjny (1/14)
21:05       Odwróceni 
 - serial sensacyjny (2/14)
22:10       Kuba Wojewódzki 
23:10       Magazyn Orange Ekstraklasa 
00:10       Bez pamięci  
 - fi lm komedia, USA, 2001
 reżyseria: Mark Waters  
 scenariusz: David Kidd , Ron 
 Burch zdjęcia Mark Plummer  
 Amanda czeka na tego, kto 
 będzie ją kochał i nigdy nie  
 okłamie. Pewnego dnia spotyka  
 mężczyznę - Jima Winstona,  
 który wydaje się być tym  
 wybranym.
02:05       Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:05       Uwaga
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer
08:00       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy (896/0)
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Proste życie (Proste życie) 
 - serial (8/57)
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 
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 
21:30       Skradziony cud - fi lm   
 obyczajowy, Kanada, 2001
23:30       Odwróceni - serial sensacyjny
00:35       Multikino 
01:00       Uwaga! 
01:20       Nocne igraszki 
02:20       Telesklep

05:25     Statek miłości odc. 205/249
06:15     Statek miłości odc. 206/249
07:05     TELEZAKUPY
07:20     Poczta polowa Dwójki
07:45     Dwójka Dzieciom - Jak to
   działa? - Odc 19/26 - anim.
08:05     M jak miłość - odc. 78
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - odc. 3 - serial
11:45     Dr Quinn - s. IV odc. 17/28
12:35     Koło fortuny - odc. 16
13:10     Powrót w rodzinne strony
14:50     Flipper - odc. 30/44 - serial
15:40     Barwy szczęścia - odc. 35
16:10     Barwy szczęścia - odc. 36
16:45     Alternatywy 4 - odc. 6/9
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Pogoda
19:00     Jeden z dziesięciu - odc. 24/LV
19:35     Kulisy - Wigilia Gwiazd
   Tańczących na lodzie
20:00     Barwy szczęścia - odc. 37
20:25     Barwy szczęścia - odc. 38
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. 15/22 - obycz.
22:55     Pitbull - odc. 11 - s. policyjny
23:50     Ulice Kultury - magazyn
00:05     Czy świat oszalał? - Ręce Che
   Guevary - fi lm dokumentalny

05:20     Notacje
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     Tom - odc. 17
09:50     Budzik - Trąbka
10:20     Nastoletni geniusze -odc. 15 
10:50     Zagrajmy - odc. 1; cykl dok.
11:00     Przyjaciele
11:20     Laboratorium XXI wieku  
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - odc. 977
13:05     Klan - odc. 1366
13:35     Jaka to melodia? - odc. 1543
14:00     To fantastyczne światło
14:30     My Wy Oni ; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 7
16:05     Moda na sukces 
16:55     Rajd Dakar 2008
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik; magazyn
17:30     Klan - odc. 1371
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 982
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Zagubiony pokój - odc. 2
21:55     Sprawa dla reportera
22:35     Na własne oczy 

05:25     Notacje - Alina Janowska
05:30     Przedszkolandia - odc. 16
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Moda na sukces - odc. 3631 
09:20     Smocze opowieści 
09:50     Domowe przedszkole
10:20     Świnka Peppa - Śnieg
10:25     Atlantis High - odc. 6
10:55     Moliki książkowe
11:05     Zwierzowiec
11:25     Zdrowo z Jedynką;magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - odc. 975
13:05     Klan - odc. 1364
13:30     Jaka to melodia?
13:55     Średniowieczna Europa. 
14:30     Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie..
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 5 
16:05     Moda na sukces 
16:55     Rajd Dakar 2008
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik; magazyn
17:30     Klan - odc. 1369
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 980
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20      Zaręczyny na śmierć; 
 fi lm fabularny
22:00     Misja specjalna; magazyn
22:35     Gorzkie gody; dramat 
00:55     Ekonomiczny kalejdoskop 

05:35     Statek miłości - odc. 201/249 
06:20     Statek miłości - odc. 202/249 
07:05     TELEZAKUPY
07:25     O władzy; reportaż
07:45     Dwójka Dzieciom - Jak to
   działa? - odc 17/26
08:05     M jak miłość - odc. 76
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - odc. 1
11:40     Dr Quinn s.IV odc.15/28 - serial
12:35     Złotopolscy - odc. 12
13:05     Dzikie bagna Ameryki Pn.
14:05     Podróże z żartem
15:00     Flipper - odc. 28/44
15:50     Dla niesł. - M jak miłość
16:45     “M jak miłość” kontra “Na dobre
   i na złe” - teleturniej
17:15     Co ludzie powiedzą? - odc.32/40
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Pogoda
19:00     Koło fortuny - odc. 16
19:35     Kocham Kino - magazyn
20:00     M jak miłość - odc. 545; serial
20:50     Kulisy serialu “M jak miłość”
21:00     Magazyn Ekspresu Reporterów
21:30     Panorama
21:50     Pogoda
21:55     Sport Telegram
22:00     Wieczór Filmowy Kocham Kino
22:05     Wieczór fi lmowy Kocham Kino -
   Intermission - fi lm fabularny
24:00     Hutnik; fi lm dokumentalny
00:30     Na jedwabnym szlaku - dok.
01:20     Wielcy odkrywcy - Benedykt
   Polak; cykl reportaży
01:30     Z Dwójką bezpieczniej
01:35     Noc Zagadek
02:50     Zakończenie programu

05:25     Notacje - Jan Karski
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 
09:50     Domisie 
10:20     Lilli czarodziejka, odc.3
10:50     Angielski z Jedynką
11:05     Borem, lasem...; magazyn
11:25     Kwadrans na kawę
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - odc. 976
13:05     Klan - odc. 1365
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i 
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Najlepsze lata - odc. 6
16:05     Moda na sukces 
16:55     Rajd Dakar 2008 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik; magazyn
17:30     Klan - odc. 1370
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 981
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia
21:55     Autografy; widowisko
22:50    Opowieść młynarza

05:25     Statek miłości - odc. 203/249
06:15     Statek miłości odc. 204/249
07:05     TELEZAKUPY
07:20     Znaki czasu - magazyn
07:45     Dwójka Dzieciom - Jak to działa?
08:05     M jak miłość - odc. 7709:00     
Pytanie na śniadanie
11:05     Sąsiedzi - odc. 2
11:35     Dr Quinn - s. IV odc. 16/28
12:25     Koło fortuny - odc. 15
12:55     Liguria; fi lm dokumentalny
13:50     Danuta Rinn; reportaż
14:25     Europa da się lubić-Tajemnicza
15:15     Flipper - odc. 29/44 - serial
16:00     Dla niesł. - M jak miłość
16:55     Alternatywy 4 - odc. 5/9
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Pogoda
19:00     Jeden z dziesięciu - odc. 23/LV
19:35     S. O. S. Dzieciom! - odc. 15
20:00     Barwy szczęścia - odc. 35
20:25     Barwy szczęścia - odc. 36
21:00     Od miłości do szczęścia
21:00     Korespondent; cykl dok.
21:30     Panorama
21:50     Pogoda
21:55     Sport Telegram
22:05     Alibi na środę - Wieczorny spacer  
 - fi lm fabularny
23:45     50 - lecie Hybryd (reportaż)
00:15     Na jedwabnym szlaku -    
 Kazachstan - odc.4 - serial
01:10     Naddniestrze: Raj handlarzy bronią 

05.45       Drogówka 
06.05       Kinomaniak 
06.30       V Max
06.55       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
08.00       TV Market 
08.30       Lingo
09.30       Zbuntowani (odc. 40)
10.30       Odkrywanie Ameryki 
 – progr. Mariusza Maxa Kolonko
11.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
12.00       Rajdowe Mistrzostwa Świata
13.00       mała Czarna  - talk show
14.00       Skrzydła (odc. 17) 
 – serial komediowy
14.30       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.30       Piotruś Pan i piraci (odc.62) 
 - serial animowany 
16.30       Zbuntowani (odc.41) 
 - serial obyczajowy 
18.30       Odkrywanie Ameryki 
 – program Mariusza 
 Maxa Kolonko
19.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
20.00       Big Brother 4.1 – Finał, część 1
21.00       Big Brother 4.1 – Finał, część 2
22.00       Big Brother 4.1 – Finał, część 3 
23.00       Pogromcy hitów 
 – p. publicystyczno-satyryczny 
23.30       Wydarzenia, Sport, Pogoda
00.10       Czułe dranie - tragicznie satyryczny  
 magazyn rozrywkowy 
01.10       Muzyczne listy 
02.10       Lingo
03.00       Odkrywanie Ameryki 
03.25       mała Czarna 

05.45       Drogówka 
06.05       Pogromcy hitów 
06.30       Dekoratornia 
06.55       Muzyczne listy– magazyn muzyczny 
08.00       TV Market
08.30       Lingo
09.30       Zbuntowani (odc.41)
 - serial obyczajowy 
10.30       Odkrywanie Ameryki 
 – program Mariusza 
 Maxa Kolonko
11.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
12.00       Rajdowe Mistrzostwa Świata
13.00       mała Czarna - talk-show
14.00        Skrzydła (odc.18) 
 – serial komediowy
14.30       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.30       Piotruś Pan i piraci (odc. 63) 
 serial animowany USA, 1990
16.00       Skrzydła (odc. 19)
 – serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc. 42) 
 - serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Odkrywanie Ameryki 
19.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
20.00       Tok2SZOK - program rozrywkowy
21.00       Włatcy móch (odc. 39)
 - serial animowany dla dorosłych
21.30       Przerwa 
22.00       Drogówka – magazyn policyjny

05.45       Drogówka 
06.05       Pogromcy hitów 
06.30       VIP – London Calling
06.55       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
08.00       TV Market
08.30       Lingo  
09.30       Zbuntowani (odc.42) 
 serial obyczajowy 
10.30       Odkrywanie Ameryki 
11.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
12.00       Rajdowe Mistrzostwa Świata
13.00       mała Czarna - talk-show
14.00        Skrzydła (odc.19serial komediowy
14.30       Wygraj fortunę 
 – program interaktywny
15.30       Piotruś Pan i piraci (odc.64) 
 serial animowany USA, 1990
16.00       Skrzydła (odc. 20) serial komediowy
16.30       Zbuntowani (odc. 43) 
 serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Odkrywanie Ameryki 
19.00       TiVi Sekcja – talk show 
 Małgorzaty Kościelniak
20.00       Tok2SZOK – program rozrywkowy
21.00       Bezsenność, fi lm fabularny 
23.25       Wydarzenia
00.05       Czułe dranie 
01.05       Muzyczne listy
02.05       Lingo
02.55       Odkrywanie Ameryki
03.25       Tok2SZOK 

04:45      Music Spot, odc.239                            
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.431
06:30      Adam i Ewa, odc.12
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.147
08:45      Łowcy skarbów, odc.40
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:45      Świat według Kiepskich, odc.97
11:30      Samo życie, odc.1003
12:00      Zostać miss I, odc.12
13:00      Tylko miłość, odc.12
14:00      Pierwsza miłość, odc.609
14:45      Świat według Bundych, odc.218
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja
16:40      Graczykowie, odc.32
17:15      Świat według Kiepskich, odc.129
18:00      Pierwsza miłość, odc.610
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1004
20:00      Halo Hans, odc.3
21:00      Kolekcjoner
 reżyseria: Gary Fleder   
 scenariusz: David Klass,
 W miasteczku studenckim  
 Uniwersytetu Północnej  
 Kalifornii, znika w   
 niewyjaśnionych   
 okolicznościach siostrzenica 
 Alexa. Nie czekając na   
 działania miejscowej policji  
 Alex samotnie podejmuje się  
 wyjaśnienia tej sprawy.
21:55      Studio Lotto
23:40      Chirurdzy, odc.49
00:40      Nasze Dzieci, odc.110
01:40      Nagroda gwarantowana
02:40      Nocne randki, odc.265

04:45      Music Spot, odc.240                           
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.432
06:30      Adam i Ewa, odc.13
07:30      Tv Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.148
08:45      Łowcy skarbów, odc.41
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, odc.93
10:45      Świat według Kiepskich, 
 serial komediowy odc.129
11:30      Samo życie, 
 odc.1004
12:00      Zostać miss I, odc.13
13:00      Tylko miłość, odc.13
14:00      Pierwsza miłość, odc.610
14:45      Świat według Bundych, 
 serial komediowy odc.220
15:50      Wydarzenia
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja
16:45      Graczykowie, odc.33
17:15      Świat według Kiepskich, 
 serial komediowy odc.133
18:00      Pierwsza miłość, odc.611
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1005
20:00      I kto tu rządzi?, odc.26
20:30      Świat według Kiepskich, 
 serial komediowy odc.277
21:00      Gra dla dwojga
21:55      Studio Lotto
23:00      Parcie na tarcie
01:00      Nagroda gwarantowana
02:00      Nocne randki, odc.266

05:00      Music Spot, odc.241
05:45      Wstawaj! Gramy!, odc.433
06:30      Adam i Ewa, odc.14
07:30      TV Market
07:45      Wielka Wygrana, odc.149
08:45      Łowcy skarbów, odc.42
09:45      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, 
 serial, odc.94
10:45      Świat według Kiepskich, 
 serial komediowy odc.133
11:30      Samo życie, odc.1005
12:00      Zostać miss II, odc.14
13:00      Tylko miłość, odc.14
14:00      Pierwsza miłość, odc.611
16:15      Pogoda
16:20      Interwencja
16:40      Graczykowie, odc.34
17:15      Świat według Kiepskich, 
 serial komediowy odc.136
18:00      Pierwsza miłość, odc.612
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1006
20:00      Tylko miłość, odc.15
21:00      Blackjack
21:55      Studio Lotto
23:15      PREMIERA - Gangster numer  
 jeden; reżyseria Paul McGuigan  
 scenariusz: Johnny Ferguson
01:20      Czego się boją faceci czyli Seks w  
 mniejszym mieście, odc.3
02:00      Nagroda gwarantowana
03:00      Nocne randki, odc.267

05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Szymon Majewski Show 
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 (74/169)
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
21:30       Kryminalni  
 - serial kryminalny
22:35       Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny (21/23)
23:35       Bez śladu 
 - serial sensacyjny (16/24)
00:35       Uwaga! 
00:55       Nocne igraszki 
01:55       Telesklep

05:05       Uwaga! 
05:25       Telesklep
06:20       Wykręć numer 
08:00       Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Perfekcyjna Pani Domu 
12:05       Sędzia Anna Maria Wesołowska
13:05       Fabryka Gry 
14:05       W-11 Wydział Śledczy 
14:45       Detektywi 
15:15       Marina- telenowela (75/169)
16:15       Rozmowy w toku 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25       Detektywi 
19:00       Fakty 
19:30       Sport 
19:40       Pogoda 
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy
20:55       Na Wspólnej (Na Wspólnej) 
 - serial obyczajowy (896/0)
 21:30       Oko za oko - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1996, reżyseria John  
 Schlesinger scenariusz   
 Amanda Silver, Rick Jaffa.
 Po brutalnym morderstwie  
 swojej córki Karen McCann 
 niezadowolona z działań  
 policji postanawia sama  
 wymierzyć sprawiedliwość  
 zabójcy.
23:35       Odwróceni - serial sensacyjny
00:40       Siłacze  - Strongcup

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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