
www.expresspowiatu.pl
W

E
J

H
E

R
O

W
O

 R
U

M
I

A
 R

E
D

A
 C

H
O

C
Z

E
W

O
 G

N
I

E
W

I
N

O
 Ł

Ę
C

Z
Y

C
E

 L
U

Z
I

N
O

 L
I

N
I

A
 S

Z
E

M
U

D
 G

M
 W

E
J

H
E

R
O

W
O

  

84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 225
tel/fax 058 736 16 92
expresspowiatu@wp.pl
www.expresspowiatu.pl

REDAKTOR NACZELNY
PIOTR RUSZEWSKI

ISSN 1897-7405

NAKŁAD 7500 EGZ.

Piątek, 11 stycznia 2008 r.

NR 2 (29)

 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Umowa stwarza wątpliwość: czy 
policjant ścigający przestępcę 
ma skupić się na tym, żeby go za-
trzymać, czy myśleć o tym, żeby 
np. nie zadrapać szyby w swo-
im aucie? Skontaktowaliśmy się 
z rzecznikiem puckiej policji, ko-
misarz Annę Rutkowską. Odpo-
wiedzi nie otrzymaliśmy od razu. 

Recznik stwierdziła, że musi skon-
sultować się z naczelnikami sekcji 
ruchu drogowego i prewencji oraz 
prawnikiem. Ostatecznie odpowie-
dzi na nasze pytania otrzymaliśmy 
od podinspektora Ryszarda Żural-
skiego, komendanta powiatowego 
puckiej policji. 

Czytaj dalej na str. 2

Policja. Gonić przestępców czy martwić się o sprzęt?

Jeździsz? To podpisz...
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Policjanci z Pucka otrzymali do podpisania 
umowy cywilno prawne dotyczące pokrywania 
kosztów związanych z uszkodzeniem 
służbowego sprzętu. W Wejherowie tego typu 
rozwiązań nie stosuje się. 

Czy policjanci będą niedługo bardziej uważać na samochodu niż na przestępców?
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Niezbędnik telefoniczny 
- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Dyżuruje radny Miasta Wejherowa
Arkadiusz Szczygieł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

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

arekszczygieł@poczta.fm
Serdeczne podziękowanie 
za pomoc w realizacji planów zawodowych 

Panu Dyrektorowi 
Urzędu Pracy w Wejherowie

 Leonidowi Lech 
oraz

Pani z pokoju nr 107 
za opiekę. 

Beata Piasecka

Wejherowo. Spotkanie seniorów rzemiosła

Aby utrzymać kontakt

Dzię
ku

ję

Starszy cechu Brunon Gajew-
ski wraz z Zarządem organizu-
ją spotkanie, podczas którego 
wspólnie śpiewają  kolędy, dzie-
lą się opłatkiem i rozmawiają. Co 
ważne w spotkaniu tym uczestni-
czą też władze Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej, władze powiatu 
i prezydenci miasta. W tym roku 
też odwiedzili rzemieślników: 
prezes Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej w Gdańsku - Wie-
sław Szajda i zastępca  prezesa 
Izby - Zbigniew Stencel , prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt i jego  
zastępca Bogdan Tokłowicz, sta-
rosta Józef Reszke z wicestaro-
stą Grzegorzem Gasztą. Obecny 

był też. Kapelan wejherowskie-
go rzemiosła ks. Tadeusz Resz-
ka. Kapelan obdarował seniorów 
i aktyw rzemieślniczy pamiątko-
wymi obrazkami - pamiątkami z 
kolędy i życzył wszystkim bło-
gosławieństwa Bożego w No-
wym Roku. Popołudnie upłynę-
ło przy muzyce i dźwięku kolęd.
- To miłe, że możemy się tu co 
roku spotykać, że nasza orga-
nizacja pamięta o nas - mówili 
emeryci. Bardzo lubimy się spo-
tykać, bo w ten sposób nie tra-
cimy ze sobą kontaktu, możemy 
tez porozmawiać do woli w mi-
łej atmosferze przy kawie i słod-
kościach.    (TA)

Święto Trzech Króli, to data kiedy co roku w 
Powiatowym Cechu Rzemiosł w Wejherowie 

spotykają się seniorzy rzemiosła. 

Podstawa prawna, o której mówi 
pucka policja to regulamin wyni-
kający z zarządzenia nr 1/01 z 18. 
stycznia 2001 roku pomorskiego 
komendanta wojewódzkiego po-
licji w Gdańsku w sprawie zasad 
i trybu powierzania mienia Skar-
bu Państwa. Trzy miesiące póź-
niej, 30. kwietnia 2001 roku wy-
dane zostało polecenie realizacji 
treści określonych regulaminem.
W Wejherowie podobnych roz-
wiązań nie stosuje się. Jeden z 
funkcjonariuszy wejherowskiego 
ruchu drogowego był zdziwiony 
samym pytaniem o istnienie ta-
kich umów. 
- A u nas z tego, co pamiętam były 
od zawsze - odpowiada zdziwio-
na kom. Rutkowska. 
- Jestem w policji od kilku lat, 
pierwszy raz dostałem taką umo-
wę – ripostuje jeden z naszych 
rozmówców. 
Zapytaliśmy sierz. Anettę Kwi-
dzińską, rzecznika wejherow-
skiej policji: – Jeśli policjant jeź-
dzi na interwencje, w patrolu, 
czy kontroluje prędkość na dro-
gach to radiowóz „pobiera na sie-
bie”. Jeśli coś się zdarzy, i pod-
czas interwencji ktoś wybije lam-
pę, to prowadzone jest wtedy – i 

tak jest w całej Polsce – postę-
powanie szkodowe. Nie przeciw 
policjantowi, ale żeby ustalić wy-
sokość strat i naprawić powstałą 
szkodę. Policjanci odpowiadają 
za popełnione szkody, gdy sami 
popełnią wykroczenie, m.in. jak 
spowodują kolizję, czyli tak jak 
każdy obywatel. Dodatkowych 
umów cywilno cywilno praw-
nych nie mamy.
- Dostaliśmy to do podpisania w 
grudniu, po tym jak w ubiegłym 
roku sprzęt musiał trafi ć do na-
prawy - dodaje funkcjonariusz z 
Pucka. 
Jaki sprzęt został uszkodzony? - 
zapytaliśmy rzecznika. 
- W 2007 roku uszkodzony zo-
stał jeden pojazd sekcji ruchu 
drogowego, motocykl kawasaki. 
Był uszkodzony w wyniku koli-
zji z pojazdem cywilnym, z winy 
kierowcy tego auta - informuje 
rzecznik. 
Policjanci są skonsternowani całą 
sytuacją, ale nie mają wyjścia. - 
Jeśli umowy byłyby niezgodne 
z prawem to stracą moc - podsu-
mowuje jeden z nich, ale jedno-
cześnie sugeruje zabezpieczanie 
się innymi umową cywilną, którą 
można podpisać z jednym z do-
stępnymi dla wszystkich ubez-
pieczycielami. 

Policja. Gonić przestępców czy martwić się o sprzęt?

Jeździsz 
to podpisz

Podinsp. Żuralski powołuje się na 
zarządzenie z 2001 roku, nadinspektora 
Stanisława Białasa, ówczesnego szefa 

pomorskiej policji. Tymczasem policjanci, 
z którymi rozmawialiśmy mówią, że dostali 

takie umowy po raz pierwszy. Jeden z 
naszych rozmówców zwrócił uwagę na inny 
aspekt sprawy: - W przypadku jakiejkolwiek 

szkody obligatoryjnie prowadzone jest 
postępowanie wyjaśniające. Jeśli choćby 
delikwent w trakcie sprawdzania uderzy 

nogą w samochód i jest jakaś szkoda to jest 
prowadzone postępowanie szkodowe. Może 

chodzi o to, żeby wszyscy dbali o sprzęt?

TOMASZ MODZELEWSKI

Po grudniowej sesji
Sesja  radnych  wejherowskich  która  miała  miejsce  przed  
świętami  przeszła  moje  oczekiwana. Nie dość, że   trwa-
ła  bardzo  długo to  nic  z  niej  właściwie  nie  wynikało, 
oprócz tego, że radni ustalili  budżet  jednogłośnie. A tak poza 
tym? Kłótnia , przepychana  tylko to mogliśmy zobaczyć - aż  
wstyd że mamy takich radnych  wybraliśmy.  Myślę, że przede 
wszystkim brakuje  radnym  poszanowania swoich kolegów – 
radnych opozycji i koalicji .  

Wydaje  mi  się  ze  obecna  władza  powinna  poddać  się  ze  
wszystkimi  radnymi  do  dymisji - to  byłoby  najkorzystniej-
sze dla  miasta.  Wydaje  mi  się, że  jedyna  radna  co  cos  tam 
robi  pozytywnego  to  Teresa  Skowrońska a  pozostali  do  
wymiany.  

A  zachowanie się  radnych  po tej  sesji  jak  przyszedł  ksiądz  
z  opłatkiem, aż zaskoczyło  mnie  kompletnie.  Większość  
radny  po prostu  uciekła  i  nie  podzieliło  się  opłatkiem. Za-
stanawiam  się  czy  tylko  paru  katolików  tam  jest  a  reszta  
to innowiercy?  

Wstyd  naszemu  miastu  przynoszą  i  jak  tu  żyć  z  takimi, 
więc  najlepsze  wyjście  poddać  się  do  dymisji  i  nowe  wy-
bory  radzę  zrobić  jak najszybciej.

Łukasz (nazwisko do wiadomości redakcji)



3 Piątek, 11 stycznia 2008 r.           Aktualności

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

www.expresspowiatu.pl

REKLAMA

REKLAMA

Przybyli na miejsce zdarzenia 
funkcjonariusze zauważyli kłębu 
dymu wydobywające się z dachu. 
Na miejsce wezwano więc Straż 
Pożarną. W międzyczasie funk-
cjonariusze, wiedząc, że w bu-
dynku tym przebywają bezdom-
ni, weszli do niego. W jednym z 
pomieszczeń natknęli się na czte-
ry osoby: kobietę i trzech męż-
czyzn, którzy nic nie wiedzieli 

o ogniu. Jak się później okazało, 
to oni rozpalili ogień w zniszczo-
nym piecu kafl owym wywołu-
jąc pożar –opowiada Zenon Hin-
ca, zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Wejherowie. 
Bezdomnych ewakuowano, a po-
nieważ istniało realne zagrożenie 
zawalenia się budynku, zapew-
niono im nocleg w schronisku dla 
bezdomnych w Gdyni.    (ALBI)

Wejherowo. Bezdomni spowodowali pożar

Nie wiedzieli, 
że się pali

6 stycznia czterech bezdomnych wznieciło 
pożar w opuszczonym budynku kolejowym 

przy ulicy Chopina w Wejherowie. Ogień 
zniszczył częściowo dach budynku.
Zawiadomienie o dymie „lecącym” 
z budynku PKP wpłynęło do Straży 

Miejskiej o godzinie 14.50. 
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Wejherowo. Na lodowisku

Można sobie 
pośmigać
Zrobiło się chłodniej, pora więc 
odwiedzić miejskie lodowisko 
przy ul. Nanickiej. W dni nauki do 
godz. 15:00 lodowisko zarezerwo-
wane jest dla uczniów szkół, zaś 
później dostępne jest dla wszyst-
kich. Godzinne wejścia na lód są o 
godz. 15:50, 16:55, 18:00, 19:45, 
20:50. Natomiast w niedziele i 
święta  oraz w okresie ferii zimo-
wych wejścia na lód następują o 
godz. 9:00, 10:05, 11:10, 12:15, 
14:15, 15:25, 16:35, 18:30, 19:35 
i 20:40. Normalny bilet wstępu na 
lodowisko kosztuje 5 zł, a ulgowy 
– 3 zł. Przy lodowisku działa tak-
że wypożyczalnia łyżew, w której 
parę można za 3 zł wypożyczyć 
na godzinę.                       (ALBI)

Rumia. Bez podatku za psa

Możesz płacić, 
a nie musisz
Urząd Miasta Rumi informuje, że 
zgodnie ze zmianą do Ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, 
od 1 stycznia br. roku wprowa-
dzono opłatę za psa, która zastę-
puje obowiązujący do 31 grud-
nia 2007 r. podatek od posiadania 
psa. Obecnie, opłata ma charakter 
nieobowiązkowy, a gminy mogą 
wprowadzić taką opłatę lub z 
niej zrezygnować. Gmina Rumia 
nie podjęła uchwały o wysoko-
ści opłaty, w związku z czym taka 
opłata nie obowiązuje.     (ALBI)

Rumia. Sprzedajesz alkohol?

Pamiętaj! Złóż 
oświadczenie
Urząd Miasta Rumi przypomina, 
że 31 stycznia br. upływa termin 
złożenia pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży alkoholu w 
roku 2007. Natomiast, przedsię-
biorcy, którym w roku 2008 ze-
zwolenia wygasa, zobowiązani są 
do jego opłacenia proporcjonal-
nie do okresu jego ważności. Do-
wód wpłaty należy dostarczyć do 
Urzędu M iasta Rumi, składając 
go w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców, stanowisko nr 3.           (TA)

Pojechałem po zakupy na świę-
ta do Auchan, bo reklamowa-
li się, że u nich najtaniej i najle-
piej. Zrobiłem duże zakupy, więc 
suma, jaką przyszło mi zapłacić 
również nie była mała. Jednak 
kiedy przyjechałem do domu o 
mało nie dostałem zawału – opo-
wiada nasz Czytelnik.

Podczas sprawdzania paragonu 
okazało się, że za zwykły chleb 
zapłacić ... bagatela 45 złotych. 
- jak zobaczyłem tą cenę na pa-
ragonie, myślałem, że to żart. 
Jednak po dokładnym podlicze-
niu okazało się, że chleb rzeczy-
wiście w Auchan jest drogi, chy-
ba najdroższy na świecie – mówi 
nasz Czytelnik. O sprawie poin-
formowaliśmy Dorotę Patejko, 

rzecznik prasową Auchan.
- Pomyłki na paragonie zdarza-
ją się czasami na skutek błęd-
nego skanowania przez kasjera, 
lub wprowadzeniu przez niego 
błędnego kodu danego artykułu 
– mówi Patejko. 
- Błędy, które wystąpiły najlepiej 
sprawdzić bezpośrednio w skle-
pie w Rumi, zgłaszając się do 
Punktu Obsługi Klienta. Jeżeli 

wina jest rzeczywiście po stronie 
sklepu, klientowi należą się prze-
prosiny oraz zwrot nadpłaconych 
pieniędzy – dodaje Patejko. 
Jak się dowiedzieliśmy, pomył-
ki się zdarzają, ale absolutnie nie 
jest to zamierzone ze strony skle-
pu, - Z góry przepraszam wiec 
klientów i doradzam kontrole pa-
ragonu podczas zakupów – mówi 
Patejko.

Rumia. Nieświadomy klient płaci...

Ceny z kosmosu
Chleb za bagatela ... 45 złotych, koperty 

zwykłe – sztuk 10 za 20 zł. Czy to 
nagły wzrost cen na początek roku? 

Nie, to sytuacja jaka dotknęła naszych 
Czytelników w hipermarkecie Auchan.

TOMASZ ALBECKI

W nocy z 5-6 stycznia około go-
dziny 2.00 w nocy dwóch spraw-
ców sprofanowało żłóbek. Jeden 
z nich, Polak na stałe mieszkają-
cy w Niemczech, wszedł do sta-
jenki, wyjął dzieciątko z kołyski 
i zaczął z nim pozować do zdję-
cia. Potem fi gurka spadła lub rzu-
cona została przez sprawcę na 
ziemię. Przy okazji zniszczył on 
drewnianą kołyskę oraz urwał 
ucho jednemu barankowi. Zaj-
ściu przyglądał się drugi z męż-
czyzn, mieszkaniec Wejherowa, 
który robił koledze zdjęcia.
- Straż Miejska podjęła interwen-

cję – mówi Zenon Hinca, zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej 
w Wejherowie. – Zatrzymaliśmy 
sprawców tego czynu. Okazało 
się, że jeden ze sprawców to 29-
letni Polak, na stałe mieszkający 
w Niemczech.
Bardzo żałuję tego co zrobiliśmy 
- powiedział dwa dniu po zdarze-
niu mieszkaniec Wejherowa. -Nie 
chcieliśmy dokonać profanacji fi -
gurek. Mam do siebie pretensje, 
że nie odciągnąłem od tego za-
miaru kolegi. Jestem przeciwni-
kiem niszczenia czegokolwiek. 
Chcemy wyrządzone zło moralne 
i materialne naprawić – napisali 
w oświadczeniu sprawcy – Po-

Wejherowo. Profanacja stajenki

Znów winny alkohol
Nie ma już chyba rzeczy świętych, którym należy 

się szacunek. Po ubiegłorocznej dewastacji 
kapliczki na kalwarii, teraz przyszedł czas na 
szopkę, która stoi na wejherowskim rynku.

stawa tych ludzi wskazuje na to, 
że nie była to dewastacja miejsca 
kultu religijnego, a wybryk chuli-

gański. Spowodowany, jak zwy-
kle w takch przypadkach alkoho-
lem – wyjaśnia Zenon Hinca.

Można by pomyśleć, że wszyscy mieszkańcy Wejherowa są z stajenki zadowoleni, 
komuś jednak stajenka zawadzała.
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REKLAMA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1.  Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Rekowska 36, 84-240 Reda.

2.  Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Redzie,  ul. Gniewowska 4 , 84-240 Reda.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium 

nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie 
pedagogiczne oraz kwalifi kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu 
lub szkole.

  2)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifi kacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;

  3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co 
najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole 
wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

 6)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne;

 7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;

 8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 
poz. 114 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub 

placówki;
 2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu 

pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku 
nauczyciela akademickiego;

 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 4)  dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6)  ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

 8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne;

 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) oświadczenie o złożeniu przez kandydata oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 
r. do dnia 31 lipca 1990 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, 
poz.1171) o zmianie ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy kandydata na stanowisko dyrektora 
szkoły, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs 
na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie” lub „Konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 w Redzie”, w terminie do 29 stycznia 2008 r. do godziny 12.00 na adres: 

     Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Redy. O terminie 
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

Wejherowo. Wystawa

Wernisaż 
muzyczny
11 stycznia o godz. 19.00 w 
WCK odbędzie się wernisaż prac 
Jerzego Stachury, Adama Matu-
szewskiego, Zygmunta Pałasza i 
Wojciecha Kostiuka. Na wysta-
wie znajda się prace malarskie, 
fotografi czne oraz grafi ki. Wer-
nisaż uatrakcyjni recital piosenek 
Edwarda Stachury w wykonaniu 
jego bratanka.                 (ALBI)

Wejherowo. Kino studyjne

Rembrandt
12 stycznia kino studyjne 
WCK zaprasza na dramat 
kostiumowy z 2007 r. pt. 
Nocna Straż.

W produkcję fi lmu zaangażowało 
się kilka państw europejskich 
(w tym Polska) a także Kanada. 
Film porusza sensacyjny wątek 
życia wielkiego niderlandzkiego 
malarza Rembrandta oraz historię 
powstania jego słynnego obrazu 
Nocna Straż. Seans zaczyna się o 
godz. 19.00, bilety w cenie 10 i 7 
zł (ulgowy).                     (ALBI)

„Aparat wykonawczy 
muzyki - skład orkiestry 
symfonicznej Bolero 
Maurycego Ravela” – taki 
jest tytul wykładu, który 
już dziś będzie okazja 
posłuchać w Wejherowskim 
Centrum Kultury.

Wykład wygłosi Elżbieta Kania, 
była dyrektorka Szkoły Muzycz-
nej w Wejherowie.

Tym wykładem zaczynamy II 
semestr roku akademickiego na 
Wejherowskim Uniwersytecie 
III Wieku – mówi Roman Białas, 
koordynator WUTW.
Mam nadzieję, że frekwencja do-
pisze i przyjdą na wykład osoby, 
które będą się chciały zapisać na 
nowy semestr nauki w naszym 
uniwersytecie, do czego serdecz-
nie zachęcam – dodaje Białas.

Wykład odbędzie się 11 stycznia 
(dziś)o godz. 16. Wstęp wolny.

(ALBI)

Edukacja. Wejherowski 
Uniwersytet III Wieku

Spotkania 
z muzyką

W piątek 4 stycznia tego roku 
o godz. 15 30  Straż Miejska w 
Rumi otrzymała wezwanie od 
mieszkanki ulicy Zawadzkiego, 
że nietrzeźwa kobieta awanturuje 
się na klatce schodowej. Przyby-
ły na miejsce patrol zabrał kobie-
tę z klatki schodowej i odwiózł 
do miejsca zamieszkania. Tam 
„zaopiekowała” się nią matka. To 
jednak nie był koniec interwencji 
na ten dzień, w tym bloku. 
Około godz. 20 dyżurny Stra-
ży Miejskiej otrzymał ponowne 
wezwanie z tego samego bloku. 
- Informacja brzmiała, że ta sama 
kobieta awanturuje się z konku-
bentem i niszczy wspólne mienie 
mieszkańców. Interwencja po-

twierdziła się w 100%, a ponad-
to na miejscu strażnicy usłyszeli 
od zgłaszającej, że oprócz kobie-
ty nietrzeźwy jest jej konkubent, 
a także jego dwunastoletni syn 
- mówi Roman Świrski, komen-
dant Straży Miejskiej w Rumi.. 
Natychmiast strażnicy powiado-
mili Policję, a kobietę ujęli. Przy-
były patrol Policji wezwał  po-
gotowie. - Stan chłopca wskazy-
wał na zagrożenie jego zdrowia, 
a może nawet życia. Kobieta i 
jej konkubent zostali zatrzymani 
przez Policję – opowiada Roman 
Świrski.
Chłopiec został odwieziony do 
szpitala, gdzie - jak się potem 
okazało, wykryta zawartość alko-
holu we krwi wynosiła 2,3 pro-
mila.

Rumia. Strażnicy Miejscy uratowali życie

Pijany 
nastolatek

Strażnicy miejscy i policjanci z Rumi 
prawdopodobnie uratowali życie dwunastolatka 

upojonego alkoholem przez ojca jego i 
konkubinę. Nawet nie ma co myśleć o tym, co by 

było, gdyby nie przybyli na miejsce na czas.

TOMASZ ALBECKI

Ze wstępnych ustaleń z władzami 
gminy wynika, że będę zajmo-
wać się przede wszystkim oświa-
tą oraz kulturą. Do moich zadań 
będą należały także inne obo-
wiązki, które zostaną wyznaczone 
przez wójta – mówi dla „Expres-
su” Bożena Szczypior, zastępca 
wójta Gminy Wejherowo.
Przed objęciem stanowiska wice-
wójta gminy pani Bożena Szczy-
pior zarządzała Gminną Oświa-

tą.- Będę pełnić tę funkcję do 
czasu wyboru w drodze konkur-
su nowego dyrektora Gminnego 
Związku Zarządzania Oświatą – 
mówi Bożena Szczypior.
Przypomnijmy, że wakat na sta-
nowisku wicewójta trwał od li-
stopada ubiegłego roku. Wtedy to 
Andrzej Gajewski zastępca wój-
ta gminy Wejherowo złożył rezy-
gnacje z zajmowanego stanowi-
ska, poprzez rozwiązanie umowy 
o pracę. Dla wszystkich była to 
zaskakująca decyzja. 

Gmina Wejherowo. Nie ma już wakatu na stanowisku

Pani wicewójt
Nie ma już wakatu na stanowisku wicewójta gminy 
Wejherowo. Od 2 stycznia funkcję tę objęła Bożena 

Szczypior, pełniąca do tej pory funkcję dyrektora GZZO.

TOMASZ ALBECKI
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Bożena Szczypior - Nowa Pani Wicewójt
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Oprócz konkretnych, dotykal-
nych problemów rozwiąza-
nych dzięki graniu Orkiestry, 
16 lat naszej działalności to tak-
że pokaz skuteczności i myśle-
nia z głową, czyli myślenia lo-
gicznego i konsekwencji przy-
noszącej wspaniałe rezultaty. 
Dzisiaj ogłaszamy przygotowa-
nia do Finału, a w wielu miej-
scach w Polsce szpitale stanęły 

przed ogromnymi problemami. 
Wielu z nich grozi zamknięcie, 
nie dlatego, że brakuje sprzętu, 
ale dlatego, że w wyniku nieroz-
wiązanych konfl iktów ze szpita-
li odeszli lekarze. Każdy nasz Fi-
nał to gra z milionami Polaków. 
Uciekamy od polityki i staramy 
się niczego nią nie tłumaczyć. 
Tak samo i dzisiaj możemy tyl-
ko zapewnić Was wszystkich, że 

kiedy za moment kupować bę-
dziemy sprzęt dla oddziałów chi-
rurgii urazowej (cel XIV i XV 
Finału), to zrobimy wszystko, 
aby sprzęt trafi ł do szpitali funk-
cjonujących i leczących dzieci. 
„Finał z głową” - czyli pospolite 
ruszenie nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie. To niezmien-
ne zasady, które panują od same-
go początku. Ty Wy, moi dro-

Akcja. XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Finał z głową”
oraz z sercemW tym roku chcemy pomóc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. 

Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i 
bezdechem u noworodków. To nasze trzy wiodące programy medyczne, których 

efekty plasują Polskę w światowej czołówce. Kiedy pochyliliśmy się nad 
laryngologią - między innymi schorzeniami gardła u noworodków i małych dzieci 

– określiliśmy spokojnie nasze działania jednym hasłem - gramy z głową! Tak 
więc i Finał możemy nazwać „Finałem z głową”! 

dzy, organizujący u siebie szta-
by, jesteście odpowiedzialni za 
zbiórkę. My już zabieramy się za 
druk ankiet, puszek, za przygo-
towywanie wszystkich elemen-
tów tej wielkiej, fi nałowej ukła-
danki. Będą licytacje - wraca zło-
te serduszko!!!, będą złote karty 
telefoniczne, będą aukcje Alle-
gro. Będą koncerty i Wy, którzy 
tworzycie ten niepowtarzalny 
klimat, począwszy od najmniej-
szych miejscowości, a skończyw-
szy na wielkich metropoliach. 
A gdzie będzie nas widać?  Oprócz 
swojej telewizji OTV (www.o-

tv.pl), która spełniać będzie rolę 
pełnego archiwum tego, co zare-
jestrujemy na taśmach, będziemy 
też fi nałowe granie przedstawia-
li na antenie TVN, a nie wyklu-
czone także, że i w Telewizji Pol-
skiej. Jesteśmy otwarci na udział 
wszystkich stacji telewizyjnych 
bez względu na ich rodzaj w tym 
narodowym graniu. Od dzisiaj - 
szczegóły same będą wpadały na 
stronę, bo jak zawsze, scenariusz 
piszemy na gorąco i oprócz zna-
nych elementów pojawią się też 
nowe.

(WO)

Ktokolwiek widział...

Poszukiwany 
zaginiony
4 stycznia z Domu Pomocy 
Społecznej w Lubkowie wy-
szedł Wojciech Partyka. 85 - 
letniego mężczyznę poszukuje 
policja. Zaginiony był ubrany 
był jedynie w garnitur koloru 
szarego, eleganckie buty kolo-
ru czarnego. Ma około 160 cm 
wzrostu, jest krępej budowy 
ciała, ma krótkie brązowe wło-
sy, twarz pociągłą. Wojciech 
Partyka chorował na otępie-
nie starcze i nie był zdolny do 

samodzielnej egzystencji. Z 
relacji pracowników DPS Lub-
kowo wynika, że zaginiony - 
jak w poprzednich przypad-
kach -może kierować w stronę 
ostatniego miejsca zamieszka-
nia-do Lęborka.             (TM) 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie planuje w okre-
sie Ferii Zimowych cykl turniejów dla dzieci i młodzieży. - Sportowe 
emocje dla najmłodszych wzmocni na pewno fakt, że dla przybyłych 
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a relacja (zdjęcia, wyniki, skła-
dy drużyn, fi lmy) zamieszczane będą na stronie internetowej www.
moksir.reda.pl –mówi Jerzy Conradi, dyrektor MOKSiR w Redzie. 
Wszystkie Turnieje rozpoczynają się o godz. 10. Zapisy: w dniu zawo-
dów o godz. 9.40. Wszystkie turnieje odbywać się będą w Hali Spor-
towej ZS 1 w Redzie przy ul.Łąkowej 36/38 (wyjątkiem Turniej
Tenisa Stołowego, który odbędzie się w Hali ZSP w Redzie).Sys-
tem rozgrywek: będzie dopasowywany do ilości zgłoszonych drużyn. 
UWAGA! na zawody należy zabrać aktualną legitymację szkolną!
Więcej informacji dotyczących ferii znajdziecie na naszej stronie 
www.expresspowiatu.pl .                (ALBI)

Powiat. Ferie 2008

Nie siedź w domu
Choć ferie zaczynają się dopiero w poniedziałek – 14 

stycznia, już dziś dzieciaki z terenu całego powiatu cieszą 
się dwutygodniowym odpoczynkiem od szkoły. Jedni 

wybierają się za miasto, inni spędzają ferie w mieście. Jak 
dobrze wykorzystać ten czas?

Widzisz coś niebanal-
nego, coś, co naprawdę 
warto pokazać? Jesteś 
świadkiem szokującego 
wydarzenia albo wypad-
ku drogowego? 

Nie czekaj – wysyłaj zdję-
cie do nas – najlepsze, naj-
bardziej oryginalne będzie-
my nagradzać publikacją 
w naszej gazecie oraz na 
stronie internetowej www.
expresspowiatu.pl. 
Jako pierwsza debiutuje na 
naszych łamach Ludmiła 
Mroczkowska, która w do-
skonały sposób uchwyciła 
„syfi aste” miejsca naszego 
masta.Zapraszamy naszych 
Czytelników do udziału w 
„Fotoszopie”.Zdjęcia pro-
simy przesyłać na adres re-
dakcja@expresspowiatu.pl. 

(ALBI)

FOTOSZOPA

Zaśmiecone Wejherowo i okolice. Wstyd!

Fo
t. 

Fo
t. 

M
at

er
ia
ły

 p
ra

so
w

e



7 Piątek, 11 stycznia 2008 r.            Aktualności

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

REKLAMA

Tegoroczna, czwarta edycja ma 
nieco odmienną formułę od po-
przednich, gdyż po raz pierwszy 
konkursem objęto Małe Trójmia-
sto Kaszubskie. Dlatego tegorocz-
ny konkurs jest organizowany przy 
współudziale prezydenta Wejhero-
wa oraz burmistrzów Rumi i Redy. 
W konkursie mogą wziąć udział 
pełnoletni mieszkańcy MTK indy-
widualnie bądź grupowo, a także 
osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne, które zgłoszą pomysł zało-
żenia przedsiębiorstwa lub rozwo-
ju małego przedsiębiorstwa dzia-
łającego na terenie MTK. Za małe 
przedsiębiorstwo uważa się fi rmę 
zatrudniającą do pięciu osób. 
Konkurs składać się będzie z 
trzech etapów. Do pierwszego eta-
pu zostaną dopuszczeni uczestni-
cy, którzy zarejestrują się do 25 
lutego 2008 r. Zgłoszenie polega 
na przesłaniu organizatorowi listu 
poleconego zawierającego: pod-
pisane oświadczenie o przyjęciu i 
akceptacji regulaminu konkursu, 
prawidłowo wypełniony arkusz 
informacyjny oraz projekt bizne-
sowy. Projekt powinien zawierać 

krótki opis koncepcji założenia 
przedsiębiorstwa, nie może jednak 
dotyczyć inwestycji wymagającej 
fi nansowania w kwocie powyżej 
50.000 zł w pierwszym roku reali-
zacji przedsięwzięcia. Kopertę ze 
zgłoszeniem należy wysłać na ad-
res: Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Wejherowie, ul. 
I Brygady Pancernej W.P. 28, 84-
200 Wejherowo, kopertę należy 
opatrzyć dopiskiem „MTK - BIZ-
NESPLAN 2008”. 
Uczestnik konkursu może zgłosić 
więcej niż 1 projekt. Arkusz infor-
macyjny można pobrać ze stron 
www.izba.tkchopin.pl, www.wej-
herowo.pl, www.miasto.rumia.pl, 
www.reda.pl a także w sekretaria-
tach urzędów miejskich MTK. Za-
kończenie konkursu zaplanowano 
na 29 maja 2008 r. Na laureatów 
czekają nagrody rzeczowe lub fi -
nansowe, pomoc urzędów przy 
rejestracji działalności gospodar-
czej, nieodpłatne prowadzenie fi r-
mowego rachunku bankowego 
w Kaszubskim Banku Spółdziel-
czym w Wejherowie przez rok, 
oraz promocja przedsięwzięcia w 
mediach MTK. Więcej informacji 
pod nr telefonu 058 672 93 00.

Ten wzrost jest najlepszym wy-
nikiem w ciągu ostatnich 15 lat. 
W dużej części wynika to z przy-
rostu naturalnego, gdyż w 2007 
roku w Wejherowie urodziło się 
544 dzieci, zaś 406 obywateli 
zmarło. W głównej mierze jest 
jednak wynikiem przeprowadza-
nia się mieszkańców z innych te-

renów, bowiem Wejherowo co-
raz bardziej postrzegane jest jako 
dobre miejsce do zamieszkania. 
W minionym roku zawarto w 
naszym mieście także 541 mał-
żeństw. Systematyczne zwiększa-
nie liczby mieszkańców jest rów-
nież wynikiem powstawania wie-
lu nowych mieszkań.           (TA)

Rumia. Wystawy 

Otwarte do 
15 stycznia  
Miejska Biblioteka Publiczna 
przy ul. Pomorskiej 11 zaprasza 
do „Galerii u Bibliotekarek” na 
wystawę malarstwa olejnego An-
drzeja Sobieraja, a „Galeria Si-
gnum” w Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Jano-
wo”  – na wystawę fotografi czną 
„Irak, jakiego nie znacie”. Auto-
rem zdjęć jest Radosław Tyśle-
wicz, doradca ekonomiczny pol-
skiej misji wojskowej w Iraku.

(ALBI)

Wejherowo. Rok w statystyce

Znów nas przybyło
Minął kolejny rok. Co ciekawe, utrzymał się 

w nim przyrost mieszkańców. 31 grudnia 2007 r. 
w Wejherowie było zameldowanych 47.435 osób 
(46.147 na pobyt stały i 1.288 na pobyt czasowy), 

to o 467 osób więcej, niż przed rokiem.

Jedynym warunkiem jest, aby 
sprzęt był tego samego rodzaju. 
Do przyjęcia sprzętu zobowiąza-
ni są także przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych. 
Na terenie Rumi znajduje się kil-

kanaście punktów odbioru zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie 
internetowej miasta (zakładka: 
Informator/Ochrona środowiska)

(ALBI)

Powiat. Co ze starymi urządzeniami?

Czy wiesz, że sprzedawca 
musi przyjąć stary sprzęt?

Zgodnie z ustawą z lipca 2006 roku, przy 
sprzedaży sprzętu agd i rtv muszą przyjąć 

sprzęt stary. Jest to nieodpłatne, a urządzenia 
przyjmowane są w ilości nie większej 

niż nowo sprzedane. 

Rumia. Oddaj krew

Możesz 
uratować 
komuś życie
Burmistrz Miasta Rumi, Elżbie-
ta Rogala-Kończak, zaprasza 
wszystkich mieszkańców Rumi 
na Akcję Honorowego Oddawa-
nia Krwi.  która odbędzie się 13 
stycznia br. w Poradni Medycyny 
Rodzinnej „Panaceum” przy ul. 
Katowickiej 16. Rejestracja trwać 
będzie w godz.  8 – 14. Zgodnie 
z tradycją na krwiodawców cze-
kać będą upominki od rumskich 
sponsorów.             (ALBI)

Wejherowo. Biznesplan 2008

Zdobądź środki
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wejherowie Leszek Glaza zaprasza do udziału 

w konkursie na Biznesplan 2008. 

TOMASZ ALBECKI
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Wejherowo. Koncert kolęd

Śpiewali i grali u Chrystusa Króla
W Parafi i p.w. Chrystusa Króla pod patronatem ks. Prałata Daniela Nowaka 

i Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, wysłuchaliśmy 
Koncertu Kolęd w wykonaniu chórów z Chełmna, Rumi, Redy i Wejherowa. 

Piękne polskie kolędowa-
nie zainaugurował chór 
„Świętojański” z Rumi a 
następnie zaprezentowały 
się dziecięce wejherowskie 
chóry z Szkoły Muzycznej 
I st. im. Fryderyka Chopina 
oraz z Szkoły Podstawowej 
nr 9 i „Cantare” z Gimna-
zjum nr 1. Następnie wy-
stąpił Zespół Kameralny 
„Św. Wojciech” z Parafi i 
Reda-Ciechocino. Z wiel-
kim podziwem wysłucha-
liśmy męskich głosów na-
śladujących odgłosy natury, 
m.in. śpiew ptaków, szum 
morskich fal i powiew wia-
tru, wykonanych przez chó-
rzystów z wejherowskiej 
„Harmoni” w bardzo ory-
ginalnym utworze „Musica 

Nordica”, współczesnego 
kompozytora Henryka Czy-
żewskiego. Koncert zakoń-
czył chór „Collegium Can-
torum” z Parafi i św. Józefa 
z Chełmna. Zaprezentował 
m.in. piękną starosłowiań-
ską kolędę z wschodnimi 
akcentami muzyki cerkiew-
nej, wpisującej się tego 
dnia w Święto Objawienia 
Pańskiego. Nad całością or-
ganizacyjną, konferansjer-
ką i nagłośnieniem czuwała 
dyrektor WCK Jolanta Ro-
żyńska i Waldemar Czaja. 
Wejhwrowianie z wice pre-
zydentem Bogdanem To-
kłowiczem, podziękowali 
za piękny nastrojowy kon-
cert gospodarzom, dyry-
gentom i chórzystom grom-
kimi oklaskami i bukietami 
kwiatów.   

 FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Chórem Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina z Wejherowa dyrygowała Ewa Rocławska.

Chór „Świętojański” z Rumi.

Chór „Collegium Cantorum” z Chełmna.

W czasie koncertu męskim chórem „Harmonia” dygował Marcin Grzywacz.
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- Od 1. stycznia obowiązują 
nowe regulacje dotyczące cza-
su pracy lekarzy. Czy w wej-
herowskim szpitalu udało się 
„zamknąć” grafi k?
- Jest to trudna sytuacja dla 
szpitala i różnie na różnych od-
działach jest rozwiązywana. W 
pewnym stopniu zaowocuje to 
ograniczeniem dostępności do 
świadczeń, bo lekarzy w tej sy-
tuacji jest mniej. Ale staramy się 
- przynajmniej w podstawowym 
zakresie - pacjentów zabezpie-
czać. Bez wątpienia jest nam 
ciężko. Szpitale nie były przy-
gotowane, aby to unijne roz-
wiązanie zastosować z powodu 
braku kadr lekarskich.
- W niektórych placówkach 
lekarze godzą się, aby przez 
pierwsze tygodnie pracować 
powyżej 48. godzin bez dodat-
kowych wynagrodzeń. Czy w 
Wejherowie również?
- Na razie praca biegnie płynnie, 
więc w niektórych oddziałach 
tak jest, że koledzy pracują dłu-
żej. 
- A gdzie pacjenci mogą spo-
dziewać się problemów?
- Nie chciałbym jeszcze wywo-
ływać oddziałów, na których 
mogą być problemy, bo jesteśmy 
w trakcie rozmów i dogrywania 
grafi ków, oraz w trakcie proce-
dury zawierania umów cywilno 
prawnych, więc będzie to różnie 
na różnych oddziałach. 
- Czyli w chwili obecnej szpi-
tal utrzymuje „płynność”, a 
ewentualne problemy mogą 
pojawić się za jakiś czas.
- Będziemy starali się je rozwią-
zywać, ale niewykluczone, że 
mogą się pojawić. 
- Tymczasem pan sam zajmuje 
się pacjentami. Gdy rozma-
wialiśmy kilka dni temu był 
pan właśnie na bloku opera-
cyjnym...
- Grafi ki są tak ułożone, że 
przy naszym składzie personal-
nym, jeśli tylko ktoś wypadnie, 
choćby z powodu choroby, to 

wszystko może się posypać. Za-
stał mnie pan na bloku operacyj-
nym, bo właśnie taka sytuacja 
zaistniała. 
- A co zrobi pan, gdy pielę-
gniarki zaczną strajkować?
- Negocjacje płacowe będę pro-
wadził ze wszystkimi grupami 
zawodowymi reprezentowany-
mi przez Związki Zawodowe w 
naszym szpitalu, aby nie dopro-
wadzić do strajku. Oczywiście 
dobra wola musi być po obu 
stronach, również po stronie 
Związków Zawodowych.
- W wywiadzie dla „Expressu” 
dyrektor Pomorskiego Od-
działu NFZ zapowiedział, że 
świadczenia w 2008 roku będą 
lepiej opłacane, a limity ilości 
zabiegów będą wyższe. Czy 
tak jest w rzeczywistości?
- Zmieniło się o tyle, że wartość 
punktu za daną procedurę wzro-
sła z 10 do 12 zł. I jako, że mamy 
certyfi kat ISO NFZ dodaje nam 
jeszcze 10 gr do każdego punk-
tu. Tak więc wartość wzrosła do 
12 zł i 10 gr, ale w ramach tego 
wzrostu są określone oczeki-
wania płacowe, rośnie infl acja i 
rosną ceny. Muszę zabezpieczyć 
nie tylko oczekiwania płacowe, 
ale całe funkcjonowanie szpita-
la. Tutaj są określone trudności; 
oczekiwania płacowe są znacz-
nie wyższe niż szpital może 
zrealizować. Jednocześnie cały 
czas obciąża mnie wiedza, że 
nie mogę wszystkich środków, z 
różnicy wynikającej ze wzrostu 
wartości punku, przeznaczyć na 
płace, bo wtedy szpital nie bę-
dzie mógł funkcjonować. 
- Ale szpital otrzymał pod ko-
niec roku pieniądze z Urzędu 
Marszałkowskiego na nowy 
sprzęt.
- Wszystkie środki, które otrzy-
maliśmy zostały wykorzystane 
do końca roku, i zakupy zostały 
zrealizowane. 
- Proszę się pochwalić.
- Ze środków UM Wejherowo 

zakupiliśmy stację uzdatniania 
wody oraz myjnię - dezynfek-
tor. Ze środków samorządów 
powiatu wejherowskiego za-
kupiliśmy karetkę. Ze środków 
UM w Redzie kupiliśmy stół 
okulistyczny, z powiatu cyto-
wirówkę i kriostat. Ze środków, 
które otrzymaliśmy od Urzędu 
Marszałkowskiego zrobiliśmy 
zabudowę w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym, kupiliśmy 
lampy do aparartu rtg i do tomo-
grafu. Mamy też nowy gastro-
skop, sensytometr, densytometr 
i usg. Ze środków województwa 
pomorskiego również zmoder-
nizowaliśmy dział dezynfekcji i 
sterylizacji. Kupiliśmy również 
bronchofi beroskop i kolonofi be-
roskop, zmodernizowany został 
też system sygnalizacji pożaro-
wej i kupiliśmy dla anestezjolo-
gów aparat do znieczulania. 
- Czyli bardzo dużo.
- Ubiegły rok rzeczywiście za-
owocował większą ilością środ-
ków, i gdyby w tym roku udało 
uzyskać środki porównywane 
albo większe, to zrobilibyśmy 
kolejny krok do przodu. 
- W ubiegłym tygodniu NFZ 
ogłosił wyniki konkursu na 
rehabilitację ambulatoryjną. 
Środki na to trafi ą również do 
Wejherowa. To będzie konty-
nuacja wcześniejszego lecze-
nia, czy nowy zakres?
- Rehabilitację kontynuujemy, 
mieliśmy ją wcześniej.
- Czy udało się zwiększyć kon-
trakt, czy podobna liczba osób 
będzie mogła skorzystać z za-
biegów?
- Kontrakt, jeśli go wykonamy, 
bo to wszystko jest powiązane 
jest z wykonaniem, to rzeczy-
wiście jest większy, natomiast 
otrzymanie środków za nie jest 
związane z wykonaniem. A tutaj 
mamy czas pracy, który stwarza 
nam problemy i oczekiwania 
płacowe pracowników.
- Dziękuję za rozmowę. 

Z Andrzejem Zieleniewskim, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie rozmawia Tomasz Modzelewski

Muszę zabezpieczyć 
nie tylko płace

REKLAMA
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Sprzedam suknię ślubną 
( Na szczupłą i niską osobę)
500 716 964, 058 778 16 19

OGŁOSZENIA DROBNE:

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

Pierwszym proboszczem para-
fi i, który koordynował wielkie 
dzieło budowy strzebielińskie-
go kościoła był ks. Ryszard Raj-
ski. Obecnym proboszczem para-
fi i Strzebielino jest ks. Zbigniew 

Cichon. Uroczystą mszę jubile-
uszową odprawił Ks. Arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski. W uroczy-
stościach udział wzięli zaprosze-
ni goście – m.in. poseł Jerzy Bud-
nik, wicemarszałek wojewódz-

twa Mieczysław Struk, starosta 
wejherowski Józef Reszke, wójt 
gminy Łęczyce Bożena Chmie-
lewska, duchowni z okolicznych 
parafi i oraz licznie zgromadzeni 
wierni.               (ALBI)

Strzebielino. Jubileusz

25-lecie parafi i
Dokładnie pierwszego dnia 
nowego roku minęło 25 lat 
od momentu erygowania 
parafi i p.w. św. Maksymilia-
na Marii Kolbego w Strze-
bielinie Morskim (gm. Łę-
czyce). 

Zaproszeni goście wraz z ks. Cichoniem podczas obchodów jubileuszu parafi i.

To, że zdecydowana większość 
szpitali pracuje, nie znaczy, że 
problemy wynikające z tzw. klau-
zuli opt-out, która zaczęła u nas 
obowiązywać z początkiem roku 
jako konsekwencja przyjęcia jed-
nej z unijnych Dyrektyw, zosta-
ły już defi nitywnie rozwiązane. 
Związkowcy z OZZL nie ukry-
wają, że z efektów dotychczaso-
wych rozmów z resortem zdro-
wia nie są zadowoleni. Zwięk-
szono co prawda wartość punk-
tów, od których zależy wysokość 
środków, które szpitale dostaną 
w ramach kontraktów z NFZ, ale 
wciąż nie zabezpiecza to płaco-
wych żądań lekarzy (chcą trzy-
krotnej średniej krajowej). By je 
spełnić, potrzeba dodatkowych 6 
mld. Złotych.
Problem klauzuli opt-out nie spadł 
nam nagle z nieba. O tym, że po-
jawi się 1 stycznia 2008 roku i że 
trudno będzie go w polskich wa-
runkach rozwiązać wiedziano od 
dawna. Premier J. Kaczyński nie 

miał jednak pomysłu jak sobie z 
nim poradzić. Przepraszam, miał, 
ale ujawnił go dopiero tydzień 
przed wyborami. Sprowadza 
się on do corocznego podnosze-
nia składki zdrowotnej o 1 proc. 
tak, by w roku 2015 wynosiła 
ona 13 proc. Dzięki temu nakła-
dy na opiekę zdrowotną wzrosły-
by w tymże roku z dzisiejszych 
4 do 6 proc. PKB. To kontrower-
syjne propozycje, o czym świad-
czy fakt, że jeszcze kilka miesię-
cy temu zdecydowanie sprzeci-
wiał im się nawet minister Reli-
ga. Teraz zmienił zdanie potwier-
dzając, że punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia. 
Współczuję dzielnej minister 
Kopacz i współczuję premiero-
wi Tuskowi. Mają świadomość, 
że czas nagli, a lekarze ze swo-
ich postulatów nie zrezygnują. 
Już to zresztą zapowiedzieli. Pie-
lęgniarki, położne i technicy też 
upomną się o swoje. To, że teraz 
nie protestują, świadczy o ich od-

powiedzialności i dobrej woli. 
Przyzwoitość bowiem każe, by 
dać rządowi i resortowi czas na 
dopracowanie przedstawionych 
podczas dotychczasowych roz-
mów propozycji, które zawar-
te są w 5 rządowych projektach 
ustaw. Rzecz bowiem w tym, że 
służba zdrowia wymaga głębo-
kiej i kompleksowej reformy. Po-
trzebuje odważnych, być może 
ryzykownych i nie przez wszyst-
kich akceptowanych decyzji. 
Wszystkie poprzednie rządy o 
tym mówiły, ale na mówieniu się 
kończyło. Minister Kopacz twar-
do przekonuje, że dopóki się tego 
nie zrobi, podnoszenia publicz-
nych nakładów na opiekę zdro-
wotną nie będzie. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 

UZDRAWIANIE  
SŁUŻBY ZDROWIA

Zapowiadanej przez polityków PiS katastrofy nie 
było. 1 stycznia i w dniach następnych zdecydowana 
większość polskich szpitali pracowała normalnie. 
Nie wszędzie jednak lekarze dogadali się ze swoimi 
dyrekcjami w sprawie nowych zasad płacenie za 
dyżury. Gdy piszę ten felieton, w kilku szpitalach trwają 
jeszcze gorączkowe rozmowy „ostatniej szansy”. 
To dramatyczny wyścig z czasem, bo od efektów 
tych rozmów zależy to, czy niekiedy jedyny w danej 
miejscowości szpital, czy oddział szpitalny będzie 
istniał, czy nie...

Uroczystości wręczenia odzna-
czenia International Maritime 
Heritage Award odbyła się do-
kładnie w dniu, kiedy mija 70 lat 
od podniesienia biało-czerwonej 
bandery na ORP „Błyskawica”. 
W ceremonii udział wzięło kilku-
dziesięciu przedstawicieli Stowa-
rzyszenia The World Ship Trust 
oraz międzynarodowej organiza-
cji The Friends of ORP „Błyska-
wica” Society. 
The World Ship Trust jest mię-
dzynarodową organizacją, zrze-
szającą członków w ponad 40 kra-
jach na całym świecie. Stowarzy-
szenie działa na rzecz ratowania i 
upamiętnienia okrętów, statków i 
żaglowców, które wniosły znacz-
ny wkład w historię morską świa-
ta. Zajmuje się poszukiwaniem 
„zabytków” morskich, informacji 
na temat osiągnięć jednostek pły-
wających, jak również jest głów-
nym sponsorem Międzynarodo-
wego Rejestru Historycznych 
Jednostek Pływających. Najważ-
niejsza nagroda Stowarzyszenia  
- medal International Mariti-
me Heritage Award - przyzna-

wana jest od 1980 r. Każdorazo-
wo przyznaje się tylko jedno wy-
różnienie w roku. W gronie wy-
różnionych znajdują się tak zna-
ne okręty, statki i żaglowce, jak 
HMS „Victory” uczestnik bitwy 
pod Trafalgarem, najsłynniejszy 
szwedzki okręt wojenny „Vasa”, 
amerykańska fregata żaglowa 
USS „Constitution”, japoński 
pancernik z czasów wojny z Ro-
sją w 1904-1905 roku „Mikasa”, 
czy też „Mary Rose” - okręt fl a-
gowy Króla Anglii Henryka VIII.
Dokładnie 70 lat temu, 25 listo-
pada 1937 roku, po raz pierw-
szy podniesiono polską banderę 
na niszczycielu ORP „Błyskawi-
ca”, zbudowanym w angielskiej 
stoczni J. Samuel  White & Co. 
Ltd w Cowes. W czasie wojny 
okręt przepłynął 150 tysięcy mil 
morskich, eskortował 83 konwo-
je, uczestniczył w 108 patrolach i 
operacjach morskich, brał udział 
w zniszczeniu dwóch i uszkodze-
niu sześciu okrętów nawodnych 
oraz zniszczeniu dwóch statków 
handlowych przeciwnika.

(MW)

Wojsko. Orp „błyskawica” w gronie najważniejszych 
okrętów na świecie

Najwyższe wyróżnienie 
dla polskiego okrętu

W hołdzie zasług wojennych niszczyciela ORP 
„Błyskawica”, międzynarodowe stowarzyszenie 

„The World Ship Trust” przyznało polskiemu 
okrętowi najwyższe wyróżnienie – International 
Maritime Heritage Award. Oznacza to, że ORP 
„Błyskawica” wszedł do międzynarodowego 

grona okrętów, które wniosły  największy 
wkład w historię świata i zostały zachowane dla 

kolejnych pokoleń.
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REKLAMA

PRZYGOTOWANIE
do

MATURY
tel. 0 503 781 949

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

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

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

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

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

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

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

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

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt:

expresspowiatu@wp.pl
tel. 058 736 16 92

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

Wymagana krea
tywność

i za
pał d

o pracy.

Resz
tę z

osta
w nam.

Szukamy stażysty
z terenu Rumi lub Redy

Kwiaciarnia Azalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

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

-zapraszamy-
wiązanki na każdą okazję 

w bardzo przystepnych cenach.
Zamówienie wiązanek na telefon, 

dowóz - gratis. 
Na ślubne wiązanki 30 procent ra-
batu w miesiacu styczniu i lutym.

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

Na pierwszym w nowym roku treningu pojawiło się dwudziestu zawodni-
ków. Wśród nich nie było napastnika Michała Wierzchołowskiego, który 
nie jest już zawodnikiem Gryfa Orlex Wejherowo. Przeszedł do Bałtyku 
Gdynia w zamian za napastnika Łukasza Króla, był to transfer wymien-
ny. Z zespołem trenowali także piłkarze, których przydatność dla zespo-
łu oceni Tomasz Unton- trener gryfi tów. – trener oceni, czy zawodnicy, 

2 najlepsze drużyny awansowały do I ligi, a 2 spadły 
do II ligi. - Po zawodach, miejsce w „czubie” Klasy-
fi kacji Generalnej umocniły zespoły  Absolwentów 
Wejherowo oraz Luzino, które to spotkały się w fi -
nale  Turnieju dla I Ligi dnia 5.01.2008. Mimo kil-
ku meczowych piłek dla Absolwentów w drugim se-
cie, siatkarze z Luzina odrobili straty i w  tie-breaku 
odstawili rywali z kwitkiem. W ten oto sposób, gra-
jąc bez  swojego kapitana Piotra Sonnenberga, Luzi-
no okazało się niepokonane, awansując na 2 miejsce 
w Klasyfi kacji Generalnej – relacjonuje rozgrywki dla 
„Expressu” Konrad Wargin, menadźer sportu MOKSiR.
Rozgrywki IV Rundy Redzkiej Ligi Siatkówki  odbędą 
się 11 stycznia (wtedy zagra II liga). Natomiast 1 lutego 
będzie okazja obejrzeć w akcji najlepsze zespoły I ligi. 
Zapraszamy wszystkich do kibicowania.                (TA)

Sitakówka. Redzka Liga

Absolwenci oraz Luzino 
umocniły prowadzenie
Za nami rozgrywki III Rundy Redzkiej Ligi 
Siatkówki organizowanej przez  Miejski 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie 
– tradycyjnie „rozbitej” na dwa terminy 

– dla I i II Ligi. 

Takie zapowiedzi mogliśmy usłyszeć podczas pierwszego ofi cjalnego treningu Gryfa Orlex Wejherowo, 
który odbył się w ubiegłą sobotę na Wzgórzu Wolności.

Piłka nożna. Pierwszy trening piłkarzy Gryfa

„Będziemy walczyć o piątkę”
którzy z nami trenują mogą pomóc drużynie w wal-
ce o wyznaczone cele i ostateczną decyzję podejmie 
pod koniec lutego.Nie wykluczamy jednak dalszych 
transferów – mówi Rafał Szlas, prezes wejherowskie-
go klubu.
Wśród nowych twarzy można było zobaczyć Piotra 
Tuska (Orkan Rumia) oraz Sebastiana Letniewskiego 
(Murkam Przodkowo). W treningu uczestniczyli tak-
że bracia Wrzeszyńscy z Orła Choczewo. 
Do treningu wrócił niegrający z powodu kontuzji 
przez ostatni rok wychowanek Gryfa – Binek oraz 
wychowanek wejherowskiej drużyny, grający w Bał-
tyku – Jakub Przybylski. 
Pełne przygotowania ruszają od poniedziałku – 7 
stycznia. Nie jedziemy nigdzie na zgrupowanie, obóz 
będzie dochodzeniowy – wyjaśnia Rafał Szlas, pre-
zes Gryfa Orlex Wejherowo. Drużyna ma w planach 
także rozegranie sparingów. Pierwszy mecz gryfi ci 
rozegrają u siebie z 12 drużyną rundy jesiennej - TKP 
Tczew. Mecz odbędzie się 15, 16 marca.            (TA)

Podopieczni trenera Untona już teraz ćwiczą intensywnie.
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Z „EXPRESSEM”       Z „EXPRESSEM”       RABATURABATU  
na wszystkie artykułyna wszystkie artykuły 5%5%Wejherowo. Grali oldboje

Ustarbowo 
mistrzem 
powiatu

Osiem drużyn startowa-
ło w otwartych mistrzo-
stwach powiatu wejhe-
rowskigo w halowej piłce 
nożnej oldbojów. Puchar 
Starosty Wejherowskie-
go i tytuł mistrzowski 
zdobyła LAMBADA Ustar-
bowo. Zwycięzcy,  w gru-
pie fi nałowej zremisowali 
2:2 z BORHYDEM Wejhe-
rowo. Bramkę decydują-
cą o tytule mistrzowskim 
zdobył Leszek Szulc na 
20 sekund przed zakoń-
czeniem meczu z BOL-
SZEWINKĄ Bolszewo.
W ramach mistrzostw, rozegrano 
24 mecze. Najlepszym strzelcem 
został Zbigniew Jantowski (Bor-
Hyd) - 7 bramek, a najlepszym 
zawodnikiem wybrano Krzysz-
tofa Szczygła (Bolszewianka).
Organizatorem mistrzostw było 
Wejherowskie TKKF.
Mistrzowie powiatu wystąpili 
w składzie:
Andrzej Sychowski (najlepszy 
bramkarz mistrzostw), Wojciech 
Baranowski, Piotr Brojak, Janusz 
Słowy, Dariusz Dosz, Ryszard 
Kostuch, Leszek Szulc.     (TA)

Futsal. Futsalowa liga powiatowa 

Lambada wciąż prowadzi
Po piątej serii spotkań  Powiatowej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej liderem jest ustarbowska Lambada, która o 2 

punkty wyprzedza Robocop i Tęczę. 
W klasyfi kacji na najlepszego strzelca prowadzi Jarosław 

Wicki ( Auto) – 13 bramek.
Wyniki V serii:
Robocop – Huragan 6:1 ( 2:1) 
(Jacek Stawiarz 2, Tomasz twaróg 2, Maciej Mielewczyk 2 – Dawid Steffke)
BorHyd- Dwór 6:6 ( 2:3)  
(Ryszard Westphal,  Bartosz Żywiecki, Włodzimierz Dawidowski, Mateusz Piask 2, Tomasz 
Koliński – Adam Stuba, Krzysztof Kurkowski, Marcin Mariański 3, Artur Konkol )
Auto – Kaszuby 3:3 ( 2:2) 
(Adrian Klawikowski 2, Jacek Paszki – Marcin Sulkowski, Adam Lubelski 2)
Rakiety-Luzino 6:1 ( 3:1) 
(Andrzej Stawiarz 4, Krzysztof Grith, Filip Schornak – Maciej Zielonka)
Bendiks – Gladiator 8:5 ( 4:2) 
(Jakub Beckier 4, Maciej Żółkłoś 4 – Adrian Leser, Krystian Żyła 2, Maciej Alfuth 2) 
Lambada-Czarni 7:0 ( 2:0) 
(Krzysztof Klempert 2, Przemysław Parchem,  Piotr Brojak 2, Wojciech Baranowski 2)
Tęcza-Margines 7:2 ( 3:0) 
(Dawid Bogucki 3, Wojciech Kwidziński 2, Michał Wściubiak 2 - Paweł  Hryckowian 2 )
Elektryk-Buczki 7:0 ( 2:0) 
( Jarosław Duda 2, Sławomir Nadolski 3, Sławomir Barański 2)

- Mecz był wyrównany, mimo że 
byliśmy faworytem, bo u siebie 
zdecydowanie wygraliśmy mecz, 
ale cieszy zwycięstwo i to, że da-
lej utrzymaliśmy przodownictwo 
w tabeli – ocenia Jacek Bagnec-
ki, trener zespołu z Łęczyc. 
Następny mecz podopieczni 
Bagneckiego rozegrają z UKS 
Ósemka Wejherowo. - Tez jeste-
śmy faworytem o postaramy się 
nie zawieść pokładanych w nas 
nadziei – zapowiada trener i za-
wodnicy.
UKS I LO Wiking Rumia, UKS 
MCH System Łęczyce – 76-83  
(16 – 28, 23 – 13, 22-21, 16-21)

(ALBI)

Rozpoczęła się runda 
rewanżowa III ligi 
koszykówki, w której 
biorą udział zespoły z 
naszego powiatu – w 
tym faworyt rozgrywek – 
zespół z Łęczyc, któryw  
ostatnią niedzielę 
zmierzył się z UKS I LO 
Vikingiem Rumia. 

Koszykówka. III Liga

Runda 
rewanżowa 
na start
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05:15     Wszystko jest muzyką; dok.
05:55     Był taki dzień - 11 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Fifi  - Dzień wolny Fifi 
08:45     Sąsiedzi - odc. 46
08:50     Świnka Peppa; odc. 38
09:00     Domisie
09:25     Świnka Peppa; odc. 45
09:30     Tam i z powrotem; odc. 6
09:55     Zagrajmy; cykl dok.
10:10     Program edukacyjny
10:20     Sąsiedzi
10:45     Faceci do wzięcia; serial
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Wielkie sprzątanie
12:35     Plebania - odc. 993
13:00     Klan - odc. 1382
13:30     Jaka to melodia? -odc. 1554
13:50     Smaki polskie; kulinarny
14:05     Kandydat - odc. 1; magazyn
14:30     Kobieta zaradna; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi 
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1387
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Determinator - odc. 2/13
21:15     Nie ma mocnych; komedia
23:00     Dom na Przeklętym
               Wzgórzu; fi lm fab. USA 
00:35     Szpital “Królestwo” 
01:55     Był taki dzień - 11 stycznia 
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05:40      Statek miłości - odc. 231/249
07:15      TELEZAKUPY
07:35      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
 Marcina Ranka - odc 8/52 
07:50      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
 Marcina Ranka - odc 9/52 
08:05      M jak miłość - odc. 91
09:00      Pytanie na śniadanie 
11:20      Święta wojna - Hanys airlines (237)
11:50      Złota foka, fi lm fabularny kraj  
 prod.USA (1983); reż.:Frank  
 Zuniga; wyk.:Michael Beck,  
 Steve Railsback
13:20      ...z Mazurskiej Nocy Kabaretowej 
13:35      Dolina Kreatywna - co słychać? (59)
13:40      Wojciech Cejrowski
14:10      Duże dzieci - (76); talk-show
15:00      Flipper - odc. 37/44 
 Spotkanie z Rhondą serial 
15:50      Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 - odc. 47; serial obyczajowy 
16:50      Zmiennicy - odc. 4/15 Typowa  
 logika damsko-męska 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
18:59      Pogoda
19:05      Wideoteka dorosłego człowieka
20:05      Scena Dobrego Humoru
 „Wespół w zespół” 
21:00      Ostatni kontrakt, fi lm akcji kraj  
 prod.Niemcy (2005); reż.:Axel  
 Sand; wyk.:Drew Fuller, Ken  
 Bones, Alison King
22:40      Panorama
22:55      Trudna miłość dramat kraj prod. 
 USA (2001); wyk.:Adrien Brody
00:45      Battlestar Galactica - odc. 5/13
01:30      Ryzykanci - s. 6 odc. 4/15, show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.45      Sztukateria 
06.05       Instynkt tropiciela
06.30       Gram.Tv 
06.55       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
08.00       TV Market
08.30       mała Czarna
09.30       Zbuntowani (odc. 55) 
 serial obyczajowy 
10.30       Big Brother 4.1
12.25       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc.56) 
 serial obyczajowy
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill, serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Antykiller 2 – Antyterroryści 
 (odc.2), serial, Rosja, 2003
21.05       24 godziny (odc. 3) serial, USA
22.00       24 godziny (odc. 4) serial, USA
23.05       Zdążyć do Malibu, 
 dramat erotyczny, USA, 2000
 reżyseria: Kelley Cauthen  
 scenariusz: Leland Zaitz zdjęcia:  
 Harry C. Box  muzyka: Nicolás  
 Rivera, od lat: 18 czas trwania: 
 94 min.
01.00       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.35       Muzyczne listy 
02.30       koncert
03.50       mała Czarna – talk show
04.35       Sztukateria 
05.00       Drogówka
05.25       Komenda
05.50       Zakończenie programu

05:00      Music Spot, odc.243
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.445
06:10      Adam i Ewa, odc.26
07:15      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.53
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze, serial
10:30      Rodzina zastępcza, odc.165
11:30      Samo życie, odc.1016
12:00      Zostać miss II, odc.23
13:00      Tylko miłość, odc.18
14:00      Pierwsza miłość, odc.622
14:45      Mamuśki, odc.8
15:15      Świat według Bundych, odc.237
15:45      Wydarzenia
16:15      Interwencja, odc.1004
16:30      Graczykowie, odc.45
17:00      Rodzina zastępcza, odc.166
18:00      Pierwsza miłość, odc.623
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1017
20:00      PREMIERA - Liga Najgłupszych  
 Dżentelmenów, komedia.
 r. Javier Fesser; w. Benito  
 Pocino, Alvaro Duart,  
 Dominique Pinon.   
 Zwariowana komedia. Ze
 sztabu T.I.A ( Totalnej   
 Agencji Wywiadowczej) ktoś  
 skradł najniebezpieczniejszy  
 wynalazek profesora Bacterio.  
 Przyrząd trafi a do rąk  
 karzełkowatego i dość  
 niezrównoważonego dyktatora... 
21:55      Studio Lotto
22:20      Turbulencja 2 : Strach przed lataniem 
00:25      Belferr. reż.Robert Mandel; fi lm sens.
02:30      Nagroda gwarantowana
03:30      Nocne randki, odc.287

05:00      Uwaga!
05:20      Telesklep
06:20      Wykręć numer 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Superniania 2 - reality show 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (4/23) - serial sensacyjny
15:20      Marina (89/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi 
 - serial fabularno-dokumentalny
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga!
20:00      Nagła śmierć - fi lm sensacyjny,  
 USA 1995, reżyseria: Peter 
 Hyams, obsada: Jean-Claude  
 Van Damme Raymond J.  
 Barry, Whittini WrightDorian  
 Harewood 
22:20      Krytyczna terapia - fi lm   
 sensacyjny, USA/Wielka  
 Brytania 1996, reżyseria:  
 Michael Apted, obsada: Hugh  
 Grant, Gene Hackman, Sarah  
 Jessica Parker, David Morse
00:40      Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy 
02:35      Nocne igraszki
03:35      Telesklep
03:55      Uwaga!
04:15      Nic straconego

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Tydzień  z  TV
TVN

12 stycznia
godz. 21.05

TV 4
11 stycznia
godz. 19.00

Dramat, Sci-Fi. Sztuczna inteligencja ma uczucia?

A.I. Sztuczna inteligencja

Świat zmienił się nie do po-
znania. Pod wodą znalazły się 
położone na wybrzeżach mia-
sta, brakuje bogactw natural-
nych, zaawansowana tech-                                                      
nika ingeruje we wszystkie 
dziedziny życia. W tych trud-

nych czasach, inteligentne 
roboty stanowią nieoce-
nioną pomoc. David (Ha-
ley Joel Osment) jest jed-
nym z nich. Jest robotem, 
który zastępuje dziecko 
pewnej nieszczęśliwej ro-
dzinie. Gdy przestaje być 
potrzebny - trafi a na wysy-
pisko. Taki sam los spoty-
ka wszystkie myślące ma-
szyny, które znudziły się 
ludziom. Wokół tego fi l-
mu narosło wiele legend. 
O zrealizowaniu go marzył 
przez wiele lat wielki reży-
ser i bliski przyjaciel Ste-
vena Spielberga, Stanley 
Kubrick. 

On i Spielberg zaczęli już nawet czynić przygotowa-
nia do produkcji i opracowywać scenariusz. Śmierć 
Kubricka położyła kres ich wspólnym planom. W 
hołdzie dla przyjaciela Spielberg postanowił zreali-
zować jego artystyczny testament. Na podstawie tre-

atmentu przygotowanego przez Kubricka, Spielberg sam napisał sce-
nariusz, czego nie robił osobiście od czasów Bliskich spotkań trzecie-
go stopnia. Monica i Henry Swintonowie (Frances O’Connor, Sam 
Robards) mają ciężko chorego synka. Muszą poddać go hibernacji, 
dopóki lekarze nie znajdą lekarstwa na jego chorobę. Ich tęsknota za 
dzieckiem jest ogromna. W tej sytuacji z pomocą przychodzi im kon-
cern produkujący inteligentne roboty. Wkrótce w domu Swintonów 
pojawia się David, robot-dziecko, prototypowy model maszyny, która 
potrafi  kochać. Kiedy prawdziwy synek Swintonów powraca do zdro-
wia, David zostaje wyrzucony na złomowisko. Po latach spędzonych 
z przybraną rodziną zostaje mu tylko jedna pamiątka, inteligentna za-
bawka, miś, który potrafi  go pocieszyć i wyratować z opresji. Tułający 
się bez celu David trafi a do miejsca, skąd ludzie wybierają roboty do 
zniszczenia w spektakularnych walkach, przypominających pojedynki 
gladiatorów. Bezradny, nieprzystosowany do funkcjonowania w świe-
cie pełnym zła, David ucieka przed okrutnym przeznaczeniem, dzięki 
pomocy Gigolo Joe (Jude Law), robota, którego zaprogramowano tak, 
aby był miłym towarzystwem dla kobiet. Odtrącony przez ludzi, wy-
posażony w uczucia robot David nie potrafi  znaleźć swego miejsca w 
świecie, chociaż bardzo tego pragnie.

reżyseria: Steven Spielberg, scenariusz: Ian Watson , Steven Spielberg, zdjęcia: 
Janusz Kamiński, muzyka: Paul Barker , Al Jourgensen, na podstawie: opowiada-
nia Briana Aldissa pt. „Supertoys Last All Summer Long” od lat: 12 czas trwania: 
145 dyst.: Warner Bros.
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Thriller. Jak daleko może się posunąć lekarz? Gdzie są granice moralności?

Krytyczna terapia
Symptomy dziwnej, nie znanej choroby, 
na którą umiera bezdomny pacjent no-
woczesnego szpitala w Nowym Jorku, 
przykuwają uwagę doktora Guya Lutha-
na. Zawodowa ciekawość szybko przera-

dza się w podejrzenia, że w szpitalu dzieje się coś nie-
pokojącego. Słuszność tych obaw potwierdzi prywat-
ne śledztwo Luthana, które naprowadzi go na trop ta-
jemniczej afery. Wybitny neurolog, dr Lawrence Myrick 
przeprowadza pod osłoną FBI eksperymenty medycz-
ne na ludziach, które z punktu widzenia etyki lekarskiej 
wydają się co najmniej dwuznaczne, gdyż ratując jed-
nym pacjentom życie, odbierają je innym. Luthan ma 
w związku z tym dylematy moralne, zaś Myrick niszczy 
bez skrupułów jego karierę, próbując również odebrać 
mu życie.

reżyseria: Michael Apted, scenariusz: Tony Gilroy, zdjęcia: John Bailey, mu-
zyka: Danny Elfman na podstawie: książki Michaela Palmera, od lat: 15 czas 
trwania: 118 dyst.: Vision Film Distribution

TVN
11 stycznia
godz. 22.20

Program popularno-naukowy. Ciekawe pytania

„Galileo” odpowiada
Jedyny program popularnonauko-
wy w polskiej telewizji, przybliża-
jący największe atrakcje i tajemni-
ce współczesnego świata. „GALI-
LEO“ to cotygodniowy program 

dla całej rodziny, pełen pasjonujących, często zwario-
wanych wiadomości podanych w atrakcyjnej formie. 
Gospodarzem programu jest – doskonale znany wi-
dzom Czwórki – Paweł Orleański. „GALILEO“ pro-
dukowany jest w oparciu o format emitowany od kil-
ku lat z niesłabnącym powodzeniem w telewizji Pro-
sieben.

Film dokumentalny. Przepowiednie

Efekt Nostradamusa
Michel de Nostredame był XVI-
wiecznym francuskim lekarzem, 
astrologiem, matematykiem i 
okultystą. Zasłynął jako autor 
proroctw. Swoje przepowiednie 

spisał w formie blisko tysiąca czterowierszy, które 
po raz pierwszy ukazały się w druku w 1555 roku. 
Od tego czasu jego wyznawców wciąż przybywa. 
Współcześni zwolennicy Nostradamusa utrzymują, 
że przepowiedział on takie wydarzenia jak dojście 
Hitlera do władzy czy zamachy 11 września. Scep-
tycy twierdzą, że bzdura...

TV 4
12 stycznia
godz. 22.25
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05:25      Statek miłości - odc. 233 telenowela 
07:20      EUROexpress; magazyn
07:30      Przystanek praca
07:45      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki  
 Marcina Ranka - odc 10/52
08:05      M jak miłość - odc. 92
09:00      Pytanie na śniadanie 
09:20      Pogoda
09:45      Kącik poradnikowy
10:10      Pogoda
10:35      Kącik poradnikowy
11:20      SpełniONA w biznesie; magazyn
11:40      Dr Quinn - seria IV, odc. 25/28 serial
12:35      Złotopolscy - odc. 15
13:05      Weterynarz na safari - odc. 8 serial
13:40      Między nami seniorami
13:50      Program katolicki
14:15      Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
15:05      Flipper - odc. 38/44
16:00      Dla niesłyszących 
 - Na dobre i na złe - odc. 315 
16:30      Dla małoletnich od lat 12
16:55      Czterej pancerni i pies - odc. 1/21
18:00      Program lokalny
19:05      Koło fortuny - odc. 19
19:40      Olimpijczycy - Pekin 2008
20:10      M jak miłość - odc. 551
21:00      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10      Brzydula Betty - odc. 17 serial kom.
22:00      Kryminalne zagadki Las Vegas 
22:55      Warto rozmawiać
23:55      Panorama
00:10      Esencja nastroju 
01:05      Maleńczuk śpiewa songi Kurta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.35       Sztukateria
06.00       Wielkie Happy Hour
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 56) 
 - serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Galileo 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 57) 
 - serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Operacja  Francja, 1991; reż.: 
 Jean-Marie Poiré; wyst.:  
 Christian Clavier, Jean Reno,  
 Isabelle Renauld, Jacques  
 François, Valerie Lemercier; 
 Komedia sensacyjna. Doskonała 
 parodia fi lmów szpiegowskich.  
 Tajna jednostka rządowa ma na 
 celu zebranie dowodów w 
 sprawie przemytu broni,  
 przy pomocy nieświadomej  
 niczego pracownicy ambasady. 
22.15       Happy Hour – informacyjny 
                     program rozrywkowy
23.15       Big Brother 4.1
01.50       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.25       Muzyczne listy

05:00      Music Spot, odc.244
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.446                  
06:15      Adam i Ewa, odc.27
07:15      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.54
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.166
11:30      Samo życie, odc.1017
12:00      Zostać miss II, odc.24
13:00      Świat według Kiepskich, odc.35
13:30      Świat według Kiepskich, odc.36
14:00      Pierwsza miłość, odc.623
14:45      Mamuśki, odc.9
15:15      Świat według Bundych, odc.238
 - serial komediowy
15:45      Wydarzenia
16:15      Interwencja, odc.1005
16:30      Graczykowie, odc.46
17:00      Rodzina zastępcza, odc.168
18:00      Pierwsza miłość, odc.624
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1018
20:00      Z archiwum X, odc.181
21:00      MEGA HIT - Szklana pułapka 2 
 Film akcji, r. Renny Harlin; w.  
 Bruce Willis, Bonnie Bedelia, 
 William Sadler, William  
 Atherton, Franco Nero,  
 Reginald Veljohnson 
21:55      Studio Lotto
00:00      Nieustraszeni, odc.27
01:00      Nagroda gwarantowana
02:00      Nocne randki

05:00      Uwaga!
05:20      Telesklep
06:20      Wykręć numer
08:00      Pascal: po prostu gotuj  
 - program rozrywkowy 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dokumentalny 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (5/23) 
 - serial sensacyjny
15:20      Marina (90/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial fabularno-dokumentalny 
18:25      Detektywi - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga!
20:15      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Krok od domu (2/22) 
 - serial kryminalny
22:30      Teraz my! 
23:15      Superwizjer 
23:50      Rozmowy z mistrzem 
00:20      Co za tydzień
00:45      Uwaga!
01:05      Nocne igraszki 

05:15     Notacje - Ks. Józef Wójcik
05:25     Serce z węgla - odc. 6
05:55     Był taki dzień - 14 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Gumisie - Przez żołądek do
09:00     Budzik
09:30     Rozgadana Farma-odc.1
09:55     Teleferie - Nie przegap zimy
10:20     Jaka to melodia?
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro; cykl rep.
12:40     Plebania - odc. 994
13:05     Klan - odc. 1383
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Byli sobie odkrywcy-odc.11
14:30     Szkoda gadać; rozryw.
15:00     Wiadomości
15:10     Serial fabularny
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1388
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 999
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji - Brat Elvis
22:05     Bracia i siostry odc. 2
23:00     Mocne kino nocne - Lista
               zabójstw; sens. USA
00:40     Kojak seria 3 - Biała śmierć
01:25     Kojak seria 3 - Życie...

05:55     Fitness club - odc. 3/26
06:45     Był taki dzień - 12 stycznia;
06:45     Smaki polskie; kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:35     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Dotknij życia 
 - fi lm dok.
08:45     Nowy Testament - serial
09:15     Kuchcikowo - gotowanie
09:30     Ziarno; magazyn
09:55     Baranek Shaun - odc. 2
10:05     Scooby, gdzie jesteś?
10:30     Siódme niebo, seria VIII
11:15     Kandydat; magazyn
11:40     Zwierzęta świata
12:10     Podróżnik - Belize San
12:30     Kuchnia z Okrasą
13:00     Wiadomości
13:10     Skąpiec
15:10     Sąsiedzi
15:40     Śmiechu warte - odc. 610
16:18     Puchar Świata w skokach
               narciarskich - Predazz
17:20     Teleexpress
17:35     Puchar Świata w skokach
               narciarskich - Predazzo
18:25     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę-Znamię;  
 sensacyjny
22:05     Męska rzecz...
 -Aleksander Wlk.
00:25     Kino nocnych marków - 
 W cieniu słońca; dramat 
01:55     Zabić każdy może; kom.
03:15     Był taki dzień - 12 stycznia;
03:25     Zakończenie dnia

05:50     Fitness club
06:40     Był taki dzień - 13 stycznia
06:40     Jestem wolna; fi lm dok.
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie 
08:25     Serial dla dzieci
08:35     Angielski z Jedynką - odc. 7
08:45     Kadra 2012; magazyn
09:00     Teleranek
09:30     Kłamstwo ma krótkie nogi
10:55     Pod prasą; pr. publicyst.
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem; 
mag.
13:00     Wiadomości
13:35     Puchar Świata w skokach
               narciarskich - Predazzo
15:45     Kyle XY - odc. 2; serial
17:00     Teleexpress
17:20     Jaka to melodia?
18:10     Szkoda gadać!
19:00     Wieczorynka - Gumisie
19:30     Wiadomości
20:15     Zakochana Jedynka -  
 Powiedz tak; kom.  
 romantyczna USA
22:00     Uczta kinomana 
 - Jackie Brown
00:40     Kolekcja kinomana 
 Idiota, odc.3
01:35     Kolekcja kinomana
 Idiota, odc.4

06:00      Sennik polski; felieton
06:05      Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:35      Dwójka Dzieciom - Gwiezdny Pirat -  
 Na ratunek odc. 6/7; serial TVP
07:00      Spróbujmy razem; 
 magazyn dla niepełnosprawnych
07:25      Poezja łączy ludzi - „Prawa i  
 obowiązki” (Tadeusz Różewicz)
07:35      M jak miłość - odc. 549
08:30      Pytanie na śniadanie 
10:30      Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak;  
 cykl reportaży
10:40      Rafa koralowa - Rozmowa z rybami  
 cykl dokumentalny
11:40      Na dobre i na złe - odc. 314 
12:30      Egzamin z życia - odc. 91
13:25      Święta wojna - Brad Dworniok  
 (238); serial komediowy 
14:00      Familiada - odc. 1478 teleturniej
14:30      Złotopolscy - odc. 917 Konfrontacja
15:05      Duże dzieci - (86); talk-show
16:00      Miłość na antypodach - cz. 2/2
17:40      Na wyłączność; wywiad
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:50      Sport Telegram
18:55      Pogoda
19:10      Europa da się lubić 
20:00      Kabaretowa sobota w Dwójce -  
 Miesięcznik Moralnego   
 Niepokoju - (3)
20:55      Weekendowe Kino Dwójki -  
 Dziewczyny z wyższych sfer,  
 komedia kraj prod.USA (2003)
22:30      Słowo na niedzielę 
22:40      Weekendowe Kino Dwójki -  
 Niebezpieczny przeciwnik  
 dramat kraj prod.USA (1994)
00:10      Sylwester z Dwójką - Wrocław 

05:40      Dla niesłyszących - Słowo na.... 
05:45      Dla niesłyszących-Kopciuszek odc.9
06:10      Złotopolscy - odc. 916 Co z tą ciążą
07:05      M jak miłość - odc. 550; serial 
07:50      Sto tysięcy bocianów; serial dok.
08:20      Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak;  
 cykl reportaży
08:25       Wyjechani telenowela dokumentalna
09:00      XVI Finał Wielkiej Orkiestry  
 Świątecznej Pomocy
09:15      Z Dwójką bezpieczniej
09:30      Zacisze gwiazd - Maryla Rodowicz 
09:55      Wojciech Cejrowski
10:30      XVI Finał Wielkiej Orkiestry  
 Świątecznej Pomocy
11:30      Gwiazdy w południe 
 - Doktorze do dzieła! komedia
13:15      XVI Finał Wielkiej Orkiestry  
 Świątecznej Pomocy
13:55      Familiada - odc. 1479 
14:25      Złotopolscy - odc. 918 
15:00      Mini szansa - Golec uOrkestra
16:00      XVI Finał Wielkiej Orkiestry  
 Świątecznej Pomocy
17:00      Na dobre i na złe - odc. 315 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:50      Sport Telegram
19:00      Podróże z żartem 
19:55      XVI Finał Wielkiej Orkiestry  
 Świątecznej Pomocy
21:10      Cudowne ocalenie dramat kraj 
 USA (1990); reż.:Dick Lowry
22:40      EUROexpress; magazyn

05.50       Instynkt tropiciela
06.10        Kinomaniak
06.35       VIP – London Calling 
07.00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.10       Powrót Arabeli (odc. 23) 
 serial familijny 
08.55       Mój tata jest psem, RPA/Niemcy,  
 2001; reż.: Britta Krause; wyst.:  
 Axel Milberg, Birge Schade, 
 Maximilian Köster
11.00       Galileo 
 – program popularno-naukowy
12.00       Kinomaniak 
12.30       Dekoratornia 
13.00       Roswell (odc.18), serial 
14.00       VIP – London Calling
14.30       Zakochane gwiazdy(odc. 4)
 – serial dokumentalny, USA
15.00       Wielka Stopa w Hongkongu,  
 Komedia sensacyjna.
 Włochy, 1975
17.25       Życie oceanu, fi lm dok.
18.15       Drogówka
18.30       Pogromcy hitów 
 – p. publicystyczno-satyryczny
19.00       Galileo 
 – program popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 21)- serial
20.30       SEX FM (odc. 3) serial komediowy; 
21.05       Aniol zemsty, Wielka Brytania/ 
 Kanada, 2001; thriller reż.:  
 John Irvin;  wyst.: Jeremy Irons, 
23.05       Big Brother 4.1 

05.50       Instynkt tropiciela 
06.10       Kinomaniak  
06.35       VIP – London Calling
07.00       Gram Tv
07.30       V-max
08:00       Kasa Na Bank– program interaktyw.
09.00       Dekoratornia
09.30       Instynkt tropiciela
10.00       V-max
10.30       Gram Tv
11.00       Big Brother 4.1
13.05       Max rządzi: Przygody   
 superszpiega reż.: Robert Karl  
 Burke; wyst.: Andrew C. Maier,  
 William B. Davis, Jennifer  
 Lancheros, Spencer Esau, Paul  
 Eenhoorn; Film przygodowy  
 o trójce przyjaciół, których  
 niezwykłe umiejętności   
 szpiegowskie sprawiają, że ze  
 zwykłych nastolatków potrafi ą 
 przemienić się w tajnych  
 agentów. 
14.45       Lot w kosmos Niemcy/USA, 2001;  
 reż.: Sean McNamara; wyst.:  
 James Woods, Annabeth   
 Gish, Alex D. Linz, Wesley Mann
16.55       Big Brother 4.1
19.00       Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
20.00       Czułe słówka USA, 1983; reż.:  
 James L. Brooks; wyst.: Shirley  
 MacLaine, Debra Winger, Jack  
 Nicholson, Jeff Daniels
22.55       Czy to prawda? – Efekt   
 Nostradamusa, fi lm dok.
00.00       Big Brother 4.1
02.50       Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.25       Zakochane gwiazdy (odc. 4) 

06:00      Pierwsza miłość, odc.555
06:45      Jesteśmy, odc.229
07:15      Power Rangers, odc.294
07:45      Hugo, odc.134
08:15      Dotyk anioła, odc.66
09:15      Ewa gotuje, odc.4
09:45      Eureko, ja to wiem, odc.39
10:45      Zakochany Pingwin,  r. Don  
 Bluth, Gary Goldman  
 Animacja dla całej rodziny.  
 Rozkoszny ale zamknięty w 
 sobie pingwin imieniem Hubie  
 planuje przynieść zaręczynowy  
 kamyk do dziewczyny swoich  
 snów zanim okres godowy  
 skończy się, albo straci szansę  
 na zawsze. Gdy Hubie zamierza  
 wręczyć swój kamyk, zły  
 Drake strąca go z lodowca  
 wprost do wody. 
12:15      Jaś Fasola
12:45      Czarodziejki, odc.81
13:45      Dom nie do poznania, odc.98
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.45
15:15      Daleko od noszy
15:45      Tylko miłość, odc.18
16:45      Trzeci bliźniak, część 2
18:50      Wydarzenia
19:30      Miodowe Lata, odc.10
20:00      Córka d’Artagnana r. Bertrand  
 Tavernier; w. Sophie Marceau,  
 Philippe Noiret, Claude Rich,  
 Sami Frey, Jean-Luc Bideau  
 Komedia przygodowa 
21:55      Studio Lotto
23:00      Halo, Hans!, odc.7
00:00      Tajny projektr, reż Marc S. Grenier; 
03:35      Nagroda gwarantowana
04:35      Nocne randki, odc.288

06:00      Pierwsza miłość, odc.556
06:40      Pierwsza miłość, odc.557
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.18
07:45      Tutenstein, odc.10
08:15      Power Rangers , odc.295
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
09:45      Słoneczny patrol, odc.206
10:45      Mój przyjaciel niedźwiedź
12:45      Eryk Wiking, r. Terry Jones; w.  
 Tim Robbins, Mickey Rooney, 
 Eartha Kitt, Imogen Stubbs,  
 Terry Jones, Gary Cady, John  
 Cleese Komedia przygodowa,  
 prezentująca humor rodem z  
 fi lmów Monty Pythona. 
14:45      Piotr Bałtroczyk
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45      Świat według Kiepskich, odc.35
17:15      Świat według Kiepskich, odc.36
17:45      Rodzina zastępcza, odc.167
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.11
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:55      Studio Lotto
22:00      Afera naszyjnikowar, reż Charles  
 Shyer; w. Hilary Swank, Adrien 
 Brody, Brian Cox, Christopher 
 Walken, Jonathan Pryce
00:30      Sposób użycia, odc.2
01:00      ROZMOWY NOCĄ - TALK SHOW
01:15      Magazyn sportowy

05:40      Uwaga!
06:00      Telesklep
08:00      Hela w opałach (27) 
 - serial komediowy
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Pascal: po prostu gotuj  
 - program rozrywkowy 
11:25      Na Wspólnej Omnibus 
13:00      Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy 
14:35      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
16:15      Siłacze  - Strongman - magazyn 
17:25      Policjantki z FBI - fi lm   
 sensacyjny, USA 1988,   
 reżyseria: Dan Goldberg,  
 obsada: Rebecca De Mornay,  
 Mary Gross, Ken Marshall,
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga!
20:00      Niania (48) - serial komediowy
20:35      Niania (49) - serial komediowy
21:05      A.I.: Sztuczna inteligencja - fi lm  
 S-F, USA 2001, reżyseria:  
 Steven Spielberg, obsada:  
 Haley Joel Osment, Frances  
 O’Connor, Jude Law
00:00      Autostrada grozy - fi lm sensacyjny,  
 Kanada 2004, reżyseria: Robert  
 Harmon, obsada: James   
 Caviezel, Rhona Mitra, Frankie  
 R. Faison, Colm Feore
01:35      Kryminalni 7 (81) 
 - serial
02:30      Telesklep
02:50      Uwaga!
03:10      Nic straconego

05:40      Uwaga!
06:00      Telesklep
08:00      Niania (48) - serial komediowy
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Kawa na ławę 
11:45      Wiedźmy - fi lm przygodowy,  
 Wielka Brytania 1990,  
 reżyseria: Nicolas Roeg,  
 obsada: Anjelica Huston, Mai 
 Zetterling, Jasen Fisher,  
 Rowan Atkinson, Bill Paterson,
13:30      Wielka Orkiestra 
 Świątecznej Pomocy
13:45      Niania (48) - serial komediowy
14:20      Wielka Orkiestra 
 Świątecznej Pomocy
16:20      Co za tydzień
16:55      Niania (49) - serial komediowy
17:30      Superniania  - reality show 
18:30      Hela w opałach 3 (28) - serial  
 komediowy, Polska
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga!
20:05      Odwróceni (9/14) - serial 
21:05      Odwróceni (10/14) - serial
22:00      Kuba Wojewódzki  - talk show 
23:00      Tajemnice Smallville (10/22) 
 - serial S-F, USA/Kanada
23:50      Wielka Orkiestra 
 Świątecznej Pomocy
00:15      Podwójna pułapka - fi lm sensacyjny
02:00      Telesklep
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05:00      Uwaga!
05:20      Telesklep
06:20      Wykręć numer 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show 
  - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (8/23) 
 - serial sensacyjny
15:20      Marina (93/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi - serial fabularno-dok. 
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga!
20:15      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Zabójczy sekret - fi lm  
 sensacyjny, USA 1997,   
 reżyseria: Colin Bucksey,  
 obsada: Gregory Harrison, 
 Roxanne Hart, Lacey   
 Chabert, Timothy Busfi eld
23:25      Odwróceni (9/14) - serial 
00:30      Odwróceni (10/14) - serial 
01:30      Multikino

05:35      Statek miłości - odc. 239/249
07:25      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - odc 13/52
07:45      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe 
 ranki Marcina Ranka - odc 14/52 
08:05      M jak miłość - odc. 95
09:00      Pytanie na śniadanie 
09:45      Kącik poradnikowy
10:35      Kącik poradnikowy
11:10      Święta wojna -Hanys Biusthalter(239)
11:45      Dr Quinn - seria IV, odc. 28/28
12:35      Koło fortuny - odc. 20; teleturniej
13:10      Klucz do Rebeki - Cz. 1/2 fi lm  
 fabularny kraj prod.USA (1985); 
14:55      Flipper - odc. 41/44 Porachunki na  
 plaży serial 
15:50      Dla niesłyszących - Barwy szczęścia -  
 odc. 49; serial obyczajowy 
16:55      Zmiennicy - odc. 6/15  
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Jeden z dziesięciu - odc. 4/LVI
19:40      Młodzi twórcy
20:05      Barwy szczęścia - odc. 51
21:05      Od miłości do szczęścia
21:10      Dr House - odc. 19/22 serial
22:00      Pitbull - odc. 15; serial policyjny 
22:55      Magazyn kryminalny 997
23:25      Panorama
23:45      Czy świat oszalał? - Wojenne matki,   
 fi lm dokumentalny 
00:40      Życie jako śmiertelna choroba  
 przenoszona drogą płciową, fi lm 
02:20      Miasteczko Twin Peaks - odc. 3/32 

05:20     Notacje - Ks. Józef Wójcik
05:30     Domy; magazyn
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Tom - Tom w Niemczech
08:55     Świnka Peppa - odc.39
09:05     Kuchcikowo - gotowanie
09:15     Kocham muzykę - odc. 14
09:25     Scooby, gdzie jesteś?
09:50     Teleferie - Nie przegap zimy
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:20     Wójt roku 2007 - sylwetki
12:40     Plebania - odc. 997
13:05     Klan - odc. 1386
14:00     To fantastyczne światło
14:30     My Wy Oni; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Serial fabularny
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1391
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1002
19:00     Wieczorynka - Przyjaciele
19:30     Wiadomości
20:20     4400 seria III - odc. 1 
21:55     Sprawa dla reportera
22:35     Serwis TV
23:00     Pogoda dla kierowców
23:05     Spirala - odc. 3; ser. 

05:20     Notacje 
05:30     Aniołki - odc. 1; fi lm dok.
05:55     Był taki dzień - 15 stycznia
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści - anim.
09:00     Moliki książkowe; magazyn
09:10     Zagrajmy - odc. 5
09:30     Rozgadana Farma - odc. 2
09:55     Teleferie 
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:20     Wójt roku 2007 - sylwetki
12:40     Plebania - odc. 995
13:10     Klan - odc. 1384
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wyprawa do Arktyki
14:30     Wyjeżdżam - zostaję?
15:00     Wiadomości
15:10     Serial fabularny
16:05     Moda na sukces 5
16:55     Rajd Dakar 2008
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1389
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1000
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     W krainie dreszczowców -
               14 godzin; katastrof. 
21:55     Misja specjalna; 
 mag. śledczy
22:30     Złapać mordercę cz. 1; 
00:05     Ekonomiczny kalejdoskop
00:35     Wszystko albo nic;dramat
02:35     Był taki dzień - 15 stycznia; 

05:25      Statek miłości - odc. 235/249 
07:20      Kryste, dniu naszej świętości
07:45      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki  
 Marcina Ranka - odc 11/52 
08:05      M jak miłość - odc. 98
09:00      Pytanie na śniadanie
10:35      Kącik poradnikowy
11:20      Sąsiedzi - odc. 8 Ukryty talent; serial 
11:50      Dr Quinn - seria IV, odc. 26/28 serial 
12:40      Złotopolscy - odc.16 
13:15      Ściana śmierci, fi lm dokumentalny 
14:15      Sylwester z Dwójką - Wrocław
15:10      Flipper - odc. 39/44 
16:05      Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 551; serial 
16:55      Czterej pancerni i pies - odc. 2/21 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
18:55      Pogoda
19:05      Koło fortuny - odc. 20; teleturniej
19:40      Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej 
20:05      M jak miłość - odc. 552
20:55      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00      Wieczór fi lmowy Kocham Kino  
 - Zło, dramat kraj prod. 
 Szwecja (2003); reż.:Michael  
 Hafstrom; wyk.:Andreas  
 Wilson, Henrik Lundstrom,  
 Gustaf Skarsgard 
24:00       Panorama
00:15      Dzięki za wspomnienia, fi lm  
 dokumentalny kraj prod.Wielka  
 Brytania (2006)
01:10      Korespondent - odc. 14; cykl dok.
01:40      Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak;  
 cykl reportaży

05:20     Notacje - A. Ciechanowiecki
05:30     Uciec z Zagórowa; fi lm dok.
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Łatek - Pies, który ...
09:00     Domisie
09:30     Rozgadana Farma - odc. 3
09:55     Teleferie - Nie przegap zimy
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - odc. 996
13:10     Klan - odc. 1385
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i
14:30     Raj; magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Serial fabularny
16:05     Moda na sukces
16:55     Rajd Dakar 2008 
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - odc. 1390
18:00     Program rozrywkowy
18:30     Plebania - odc. 1001
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia 
 - Wybór Gracie
22:00     Program rozrywkowy
22:40     Osiem głów w torbie
00:20     Na własne oczy -Rosyjscy...

05:20      Statek miłości - odc. 237/249
07:20      Kalendarz Żydowski; reportaż
07:45      Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki  
 Marcina Ranka - odc 12/52
08:05      M jak miłość - odc. 94
09:00      Pytanie na śniadanie 
09:20      Pogoda
09:45      Kącik poradnikowy
09:50      Pytanie na śniadanie
10:10      Pogoda
10:35      Kącik poradnikowy
11:05      Sąsiedzi - odc. 9 Handlowa żyłka
11:35      Dr Quinn - seria IV, odc. 27/28 serial 
12:30      Koło fortuny - odc. 19; teleturniej
13:00      Dolina Śmierci fi lm dokumentalny 
14:05      Europa da się lubić 
15:00      Flipper - odc. 40/44 serial 
15:55      Dla niesłyszących - M jak miłość
16:50      Zmiennicy - odc. 5/15 Safari; serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
18:55      Pogoda
19:05      Jeden z dziesięciu - odc. 3/LVI;  
 teleturniej
19:40      S. O. S. Dzieciom!; telenowela dok.
20:05      Barwy szczęścia - odc. 49; serial
21:05      Od miłości do szczęścia
21:15      Alibi na środę - Upadek, dramat  
 kraj prod.Francja, USA (1993)
23:10      Panorama
23:25      Korespondent 
00:25      Kurs na kolizję, fi lm dokumentalny  
 kraj prod.Wielka Brytania (2005) 

05.35   Sztukateria
06.00   Kinomaniak
06.25   V Max
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 57) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.25       Galileo 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 58) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Czy to prawda? –fi lm dok. 
21.10       Regina  (odc. 5), serial fabularny
22.10       Okręt, serial sensacyjny, Niemcy,
                    1985, reż. Wolfgang Petersen;       
                    wyst.:        
                    Jürgen Prochnow (kapitan  
                    („Stary”)), Herbert  
                    Grönemeyer (porucznik  
                    Werner), Klaus Wennemann   
                    (główny inżynier), Hubertus   
                    Bengsch (pierwszy ofi cer),     
                    Martin Semmelrogge(drugi  
                    ofi cer), Erwin Leder(Johann),  
                    Uwe Ochsenknecht(szef),  
                    Bernd Tauber(nawigator),              
                    Martin May (Ullman),  
                    Heinz Hoenig (Hinrich), Uwe  
                    Ochsenknecht (Bosun)
23.20       Big Brother 4.1
02.25       Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.00       Muzyczne listy

05.35    Sztukateria
06.00   Pogromcy hitów
06.25   Dekoratornia
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
  – talk show 
09.25       Zbuntowani (odc. 58)
  serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1 – informacyjny 
 program rozrywkowy
12.25       Happy Hour 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 59) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 22)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30       SEX FM (odc. 4), serial komediowy
21.05       Antykiller 2 – Antyterroryści 
 (odc.3), serial
22.10       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
23.10       Big Brother 4.1
00.10       Big Brother Show
02.05       Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.40       Muzyczne listy
03.30       Big Brother 4.1
04.00       Big Brother Show
05.35       Zakończenie programu

05.35   Sztukateria
06.00   Pogromcy hitów
06.25   VIP – London Calling
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
 – talk show   
09.25       Zbuntowani (odc. 59)
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
11.05       Big Brother Show
12.25       Galileo – program 
 popularno-naukowy
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother 4.1
15.05       Big Brother Show
16.25       Zbuntowani (odc. 60)
  serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna 
 – talk show
18.25       Benny Hill 
 - serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00       Honor Prizzich USA, 1985;  
 Czarna komedia, 
 reż.: John Huston;   
 wyst.: Jack Nicholson, Kathleen  
 Turner, Anjelica Huston,  
 William Hickey, Robert Loggia,  
 John Randolph
22.40       Regina
23.40       Big Brother 4.1
01.00       Zakończenie programu

05:00      Music Spot, odc.245
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.447
06:15      Adam i Ewa, odc.28
06:45      Adam i Ewa, odc.29
07:15      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.55
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.168
11:30      Samo życie, odc.1018
12:00      Zostać miss II, odc.25
13:00      Miodowe Lata, odc.10
13:30      Miodowe Lata, odc.11
14:00      Pierwsza miłość, odc.624
14:45      Mamuśki, odc.10
15:15      Świat według Bundych, odc.239
 - serial komediowy
15:45      Wydarzenia
16:15      Interwencja, odc.1006
16:30      Graczykowie, odc.47
 - serial komediowy
17:00      Rodzina zastępcza, odc.169
 - serial komediowy
18:00      Pierwsza miłość, odc.625
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1019
20:00      Piotr Bałtroczyk
21:00      Charlie cykor, r. Eric Blakeney;  
 w. Liam Neeson, Oliver Platt, 
 Sandra Bullock, Mary   
 McCormack, Mitch Pileggi,  
 Jose Zuniga, Andrew Lauer, 
 Richard Schiff Komedia  
 sensacyjna. 
21:55      Studio Lotto
23:15      Chirurdzy, odc.51
00:15      Millenium, odc.47
01:15      Nagroda gwarantowana
02:15      Nocne randki

05:00      Music Spot, odc.236
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.448
06:15      Adam i Ewa, odc.30
06:45      Adam i Ewa, odc.31
07:30      TV Market
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.56
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.169
11:30      Samo życie, odc.1019
12:00      Zostać miss II, odc.26
13:00      I kto tu rządzi?, odc.18
13:30      I kto tu rządzi?, odc.19
14:00      Pierwsza miłość, odc.625
14:45      Mamuśki, odc.11
15:15      Świat według Bundych, odc.240
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1007
16:30      Graczykowie, odc.48
17:00      Rodzina zastępcza, odc.170
18:00      Pierwsza miłość, odc.626
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1020
20:00      Świat według Kiepskich, odc.37
20:30      Świat według Kiepskich, odc.38
21:00      Bad Boy, r. Victoria Hochberg;  
 w. Denis Leary, Elisabeth  
 Hurley, Steffani Brass, Eddie  
 Adams, komedia romantyczna.
21:55       Studio Lotto
22:00      Rejs w nieznane reż. Guy Ritchie
00:00      Nagroda gwarantowana
01:00      Nocne randki

05:00      Music Spot, odc.237
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.449
06:15      Adam i Ewa, odc.32
06:45      Adam i Ewa, odc.33
07:30      Wielka wygrana
08:30      Łowcy skarbów, odc.57
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.170
11:30      Samo życie, odc.1020
12:00      Dzień kangura, odc.1
13:00      Halo, Hans!, odc.3
14:00      Pierwsza miłość, odc.626
14:45      Mamuśki, odc.12
15:15      Świat według Bundych, odc.241
 - serial komediowy
15:45      Wydarzenia
16:15      Interwencja, odc.1008
16:30      Graczykowie, odc.49
17:00      Rodzina zastępcza, odc.171
18:00      Pierwsza miłość, odc.627
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1021
20:00      Tylko miłość, odc.19
21:00      Fala zbrodni, odc.100
21:55      Studio Lotto
22:00      CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.41
23:00      Lista,  reż. Sylvain Guy; w. Ryan  
 O’Neal, Ben Gazzara, Catherine 
 Blythe, Romano Orzari,  
 Maedchen Amick, Roc   
 Lafortune, dramat kryminalny. 
01:00      Nagroda gwarantowana
02:00      Nocne randki

05:00      Uwaga!
05:20      Telesklep
06:20      Wykręć numer 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok. 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno-dokumentalny 
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (6/23)
  - serial sensacyjny
15:20      Marina (91/169) 
 - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi 
 - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga!
20:15      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Kryminalni 7 (82) 
 - serial kryminalny
22:35      Uwaga, faceci! (7/22) 
 - serial obyczajowy
23:30      Szymon Majewski Show 
  - program rozrywkowy 
00:30      You can dance - Po prostu tańcz!
  - program rozrywkowy 
02:05      Nocne igraszki 
03:05      Telesklep
03:25      Uwaga!
03:45      Nic straconego

05:00      Uwaga!
05:20      Telesklep
06:20      Wykręć numer 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show 5
  - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
13:40      Telesklep
14:25      Bez śladu (7/23) 
 - serial sensacyjny
15:20      Marina (92/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku - talk show 
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial fabularno-dok.
18:25      Detektywi 
 - serial fabularno-dok.
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga!
20:15      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dok.
20:55      Na Wspólnej 
21:30      Zdążyć przed północą- komedia,  
 USA 1988, reżyseria: Martin  
 Brest, obsada: Martin Brest,  
 Robert De Niro, Charles  
 Grodin, Yaphet Kotto
00:00      Szymon Majewski Show 
01:00      Siłacze  - Strongman - magazyn 

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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