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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Kosakowo-Rewa. Bezprecedensowe porozumienie 12 gmin

RAZEM PO KASĘ DO UNII
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Podpisanie porozumień. Nz.(od lewej) Henryk Doering – wójt gminy Krokowa, Tadeusz Puszkarczyk – wójt gminy Puck, 
Jerzy Włudzik – wójt gminy Kosakowo, Elżbieta Rogala Kończak – burmistrz miasta Rumi, Zdzisław Jaroni – zastępca 
buirmistrza miasta Pucka, Krzysztof Krzemiński – burmistrz miasta Reda, Kzrysztof Hildebrandt – prezydent miasta 
Wejherowa i Jerzy Kepka – wójt gminy Wejherowo.

Trzy porozumienia dotyczące: rozwoju infrastruktury turystycznej, 
zwiększenia bezpieczeństwa wodnego wokół zatoki gdańskiej oraz 
odrestaurowania zabytków i pomników dziedzictwa kultury podpi-
sali 1 lutego w Rewie z inicjatywy władz gminy Kosakowo, przedsta-
wiciele miejscowości i gmin powiatu wejherowskiego i puckiego. 
Celem porozumienia jest wspólne ubieganie się o środki z funduszy 
pomocowych Unii Eureopejskiej.                  str. 6
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

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

arekszczygieł@poczta.fm

Złodziej – osoba roznosząca w 
szpitalu posiłki - wpadł w sobotę. 
Tego dnia roznosił pacjentom je-
dzenie. Z ustaleń policji wynika, 
że po wejściu do jednej z sal za-
brał nie tylko puste naczynia, ale 
i telefon komórkowy pacjenta. 
Gdy pacjent obudził się, zoba-
czył, że na stoliku brakuje jego 
komórki. Zapytał pracownika 
szpitala, czy kogoś tu nie widział. 
Ten odparł, że nie. Wtedy pacjent 
zawołał pielęgniarkę i poprosił, 

aby ktoś zadzwonił na jego nu-
mer. Po chwili rozległ się dźwięk 
dzwonka telefonu... w kieszeni 
pracownika szpitala. 
- Pielęgniarki złapały sprawcę i 
powiadomiły nas o zdarzeniu – 
informuje sierż. Anetta Kwidziń-
ska, rzecznik wejherowskiej po-
licji. 
Sprawca został zatrzymany. Do 
tego okazało się, że miał we krwi 
ponad 2 promile alkoholu. 

(TM)

29 – letni Roman D. pojawił się 
na stacji paliw w Redzie w pią-
tek po godz. 23. Groził pracow-
nikowi stacji, bił go po twarzy i 
ukradł mu 30 zł. Ostatecznie za-
rządał, aby dać mu butlę z gazem 
i... kabel. W tej sytuacji przestra-
szony pracownik dał mu gaz i 20 
metrów kabla trzyżyłowego. 
- Straty łącznie wyniosły 690 zł 

– mówi sierż. Anetta Kwidziń-
ska, rzecznik wejherowskiej po-
licji. 
Jeszcze tej samej nocy sprawca 
rozboju został zatrzymany przez 
policję. Grozi mu od 2 do 12 lat 
więzienia. - Jest to brutalne prze-
stępstwo i dlatego grozi mu wy-
soka kara – dodaje sierż. Kwi-
dzińska.                             (TM)

- Co nowego w sprawie przecho-
walni zwierząt w Dąbrówce Mły-
nie?
- Tamtejsze schronisko zostanie 
defi nitywnie zlikwidowane. Zde-
cydowała tak Gmina Luzino. Może 
to potrwać kilka miesięcy, ale ko-
niec jest już przesądzony.
- Dlaczego tak się stało?
- Moim zdaniem podmiot prowa-
dzący, że tak powiem, zaniedbał 
pełnej legalizacji swej działalno-
ści, która powinna była nastąpić 
już dwa, a może trzy lata temu. 
Trzeba więc było rozwiązać umo-
wy i zdecydować o likwidacji tego, 
w cudzysłowiu „schroniska”. A fa-
talne warunki sanitarne, lokalowe i 
logistyczne, o których szeroko pi-
sała prasa, świadczyły tylko na nie-
korzyść tej inicjatywy. Dodatkowo 
protestowali też mieszkańcy.
- Mimo że placówka znajduje się 
na uboczu?
- Tak. Do mnie osobiście trafi ło 
ponad 20 protestów okolicznych 
mieszkańców, którym przeszka-
dzało to „ciapkowo”, a może ru-
szyło ich po prostu sumienie.
- Jak teraz będzie wyglądał pro-
blem bezpańskich zwierząt w 
gminie Luzino?
- Problem ten się ostatnio zmniej-
szył, także „dzięki” działaniom 
pani ze schroniska, ale oczywi-
ście nie znikł. Myślę, że powstanie 
nowe schronisko, takie z prawdzi-
wego zdarzenia, ale na pewno nie 
w tamtych „bunkrach”. Nie mo-
gliśmy pozwolić na takie metody. 

Wiadomo mniej więcej CO należy 
robić, ale ważne też jest JAK.
-  Gdzie jest więc tutaj ten przy-
słowiowy pies pogrzebany?
- Tu wiążą się sprawy czysto praw-
no-administracyjne z etyką i este-
tyką i trzeba je rozwiązywać łącz-
nie. Oczywiście to trudniejsze, bo 
wiadomo, że trzeba zacząć od lo-
kalizacji.
Ale podam przykład Anglii, gdzie 
niedawno oglądałem metody i pro-
cedury na naprawdę europejskim 
poziomie. Zwierzęta są rejestrowa-
ne, chipowane i kastrowane, chyba 
że ktoś prowadzi legalną hodowlę. 
Ze schroniska można psa wziąć za 
darmo, a ten z hodowli kosztuje. 
Ale w jednego i drugiego trzeba in-
westować, więc tam o psy się dba. 
Nie latają po ulicach samopas.
-  A zatem jest z nimi mniej pro-
blemów?
- Niewątpliwie tak, ale to nie zna-
czy, że mniej pracy. Weteryna-
rze tamtejsi również interweniują 
w przypadku znęcania się czy za-
niedbywania zwierząt. Poza tym 
pilnuje się obrotu zwierzętami, są 
kwarantanny, zdarzają się też zwie-
rzęta agresywne, chore i kłopotli-
we, np. egzotyczne.
-  Kiedy będziemy na tym pozio-
mie?
- Nie wiem. Samo prawo wszyst-
kiego nie załatwi; niektóre odruchy 
trzeba mieć w duszy i po prostu 
czuć co należy zrobić. A do tego 
nie na wszystko jest też paragraf.

rozm. Sławomir Cholcha

Konkurs skierowany jest do przy-
szłych przedsiębiorców, czyli osób 
zamierzających rozpocząć własną 
działalność gospodarczą lub za-
łożyć spółkę prawa handlowego i 
mają już skonkretyzowany pomysł 
na działalność. Może wziąć w nim 
udział także osoba prowadząca już 
działalność gospodarczą, o ile za-
trudnia w swojej fi rmie do 5 osób 
i ma pomysł na rozwój działalno-
ści. Konkurs składa się z trzech 
etapów, zadaniem pierwszego jest 
nadesłanie do 25 lutego 2007 roku 
wypełnionego „Arkusza informa-
cyjnego konkursu” wraz z „Pro-
jektem biznesowym”. Regulamin 

oraz arkusz zgłoszeniowy dostęp-
ne są na stronie www.wejherowo.
pl. oraz w biurach rad Wejherowa, 
Rumi i Redy. Projektem bizneso-
wym jest jednostronicowy opis po-
mysłu założenia fi rmy lub rozwoju 
małego przedsiębiorstwa. Projekt 
nie może dotyczyć inwestycji wy-
magającej fi nansowania w pierw-
szym roku działalności w kwocie 
powyżej 50.000 zł. Ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród 
fi nansowych za najlepsze projekty 
zaplanowano na 29 maja 2007 r. 
Więcej informacji pod nr telefonu 
058 672 93 00.

(ALBI)

Wejherowo. Szpital

Złapały złodzieja

Powiat. Konkurs na biznesplan

Przedsiębiorczy 2008 rok
Można się jeszcze zgłosić – nie zmarnuj szansy! Przypominamy 
osobom prowadzącym własną działalność lub chcącym ją prowa-
dzić o konkursie MTK Biznesplan 2008 organizowanym m. in. pod 
egidą Prezydenta Miasta Wejherowa oraz włodarzy Rumi i Redy 
przy współudziale Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej. 

Miasto. Rozbój na stacji paliw

Gazowy rozbójnik
Pobił pracownika stacji paliw, potem ukradł bultę z gazem i 
kabel. Jeszcze tej samej nocy wpadł w ręce policji. 

Pielęgniarki ze szpitala w Wejherowie złapały złodzieja, 
którym okazał się... pracownik szpitala. Mężczyzna ukradł 
pacjentowi telefon komórkowy. Do tego był w pracy pijany. 

Wracamy do sprawy. Schronisko w Dąbrówce

Koniec dramatu
Wygląda na to, że dramat zwierząt w schronisku w środku 
lasu dobiega końca. O najnowszych posunięciach w 
sprawie mówił „Expressowi” Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
mieszkaniec Luzina lek. wet. Wojciech Trybowski.

Panu

 Leonidowi Lech 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Matki 
składają

        Przewodniczący Rady              Starosta Wejherowski
     Powiatu Wejherowskiego            Józef Reszke

         Wiesław Szczygieł                                                      

Czcigodnemu Księdzu 

Henrykowi Hildebrandtowi,
proboszczowi parafi i p.w. św. Piotra i Pawła 

w Orlu
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Wójt Gminy Wejherowo       Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kepka                           Tadeusz Danilczyk
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9 lutego Kino Studyjne WCK 
zaprasza na fi lm animowany 
produkcji amerykańskiej pt. 
„I ty możesz zostać 
bohaterem”. 
Film, wyreżyserowany przez Co-
lina Brady i Christophera Reeve 
jest historią fana baseballu po-
szukującego magicznego, zwy-
cięskiego kija do gry. Projekcja 
zaczyna się o godz. 17.00, bilety 
w cenie 10 i 7 zł (ulgowy).

(ALBI)

Kino studyjne. O bohaterze

Zaproszenie

11 lutego przypada 70. rocz-
nica śmierci Aleksandra 
Majkowskiego. Wielkiego 
kaszubskiego pisarza i spo-
łecznika, którego imię nosi 
Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Wejhero-
wie. 
Z tej okazji biblioteka organizu-
je uroczyste obchody śmierci pa-
trona, które rozpocznie o godz. 
10.30 msza św. w konwikcie św. 
Leona. Po mszy zostaną złożo-
ne kwiaty pod tablicą pamiątko-
wą pisarza, zaś o godz. 12.00 w 
gmachu biblioteki przy ul. Ka-
szubskiej 14 odbędzie się wykład 
Edmunda Szczesiaka pt. „Życie i 
przygody Majkowskiego”. Na 
godz. 13.00 zaplanowano występ 
zespołu muzycznego, a na 14.00 
– otwarcie wystawy okoliczno-
ściowej w bibliotecznej auli.                           
             (ALBI)

Wejherowo. Rocznica śmierci 
Aleksandra Majkowskiego

Uroczyste 
obchody

Czas wolny. Na lodowisku

Można śmigać 
na łyżwach

Nie wiesz co robić a chcesz 
zdrowo spędzać czas - 
wstąp na lodowisko przy ul. 
Nanickiej. 
W dni nauki do godz. 15:00 
obiekt zarezerwowany jest dla 
uczniów szkół, ale później do-
stępny jest dla wszystkich. Go-
dzinne 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 ulgo-
wy – 3 zł. Przy lodowisku dzia-
ła także wypożyczalnia łyżew, w 
której parkę można za 3 zł wypo-
życzyć na godzinkę.       (ALBI)

- Mężczyzna jechał auto-
busem w stronę miejscowości 
Osiek - opowiada sierż. Anet-
ta Kwidzińska, rzecznik wejhe-
rowskiej policji. - Jadąc przez 
Kętrzyno, zobaczył na jezdni 
psa. Chcąc go ominąć, zjechał na 
przeciwległy pas  ruchu i uderzył 
w tył naczepy z kontenerem, 
która stała zaparkowana na lew-

ym poboczu drogi. 
Po zdarzeniu na miejsce wez-
wano policję. Kierujący zostali 
skontrolowani - obaj byli trzeźwi. 
- Sprawca ze złamaniem podud-
zia został przewieziony do Szpi-
tala Specjalistycznego w Wejhe-
rowie. Był to “zwykły” autobus, 
bez pasażerów - dodaje sierż. Kw
idzińska.                             (TM)

W piątek wieczorem wracali-
śmy z redakcyjnego spotkania. 
Czekając na zielone światło przy 
skrzyżowaniu Szopena i Wojska 
Polskiego zobaczyliśmy po dru-
giej stronie ulicy mężczyznę na 
rowerze. Chciał albo wjechać na 
skrzyżowanie, albo się zatrzy-
mać, ale skończyło się na tym, że 
wylądował na ziemi. Informację 
przekazaliśmy od razu do wejhe-
rowskiej policji. Kwadrans póź-
niej złapał go patrol – na ulicach 
będzie jednego potencjalnego 

sprawcy wypadku mniej. 
- Mężczyzna kierował rowerem 
po drodze publicznej, znajdując 
się pod wpływem alkoholu - pod-
sumowuje sierż. Anetta Kwidziń-
ska, rzecznik wejherowskiej po-
licji. - Badanie wykonane alkote-
stem wykazało 0.62 mg/l, co daje 
około 1,2 promila we krwi. Po 
wykonaniu czynności rowerzy-
sta został zwolniony. Postępowa-
nie prowadzi komisariat w Śmie-
chowie. 

(TM)

Wśród gości obecni byli ludzie 
biznesu i przedsiębiorczości, 
oświaty i kultury, działaczy sa-
morządowych i społecznych.  

Celem tegorocznego balu - mó-
wił Wójt - jest pozyskanie środ-
ków fi nansowych na letni wypo-
czynek dzieci z rodzin potrzebu-
jących wsparcia i na rehabilita-
cję dwójki dzieci niepełnospraw-

Gmina Wejherowo. V Bal Charytatywny

Dla dzieci potrzebujących pomocy
Taniec z różami, koncert życzeń oraz aukcja cennych przedmiotów - to tylko niektóre atrakcje V Balu Charytatywnego 
wójta Gminy Wejherowo. Uczestników zabawy przywitał organizator spotkania Jerzy Kepka. 

nych z terenu gminy Wejherowo. 
Z pieniędzy pozyskanych z po-
przednich balów zrodziło się już 
niemało pięknych dzieł. 
Tylko w ubiegłym roku za te 
środki zakupiliśmy kondensa-
tor tlenu dla 17-letniego chłopca 
z porażeniem mózgowym z Go-
ścicina i zorganizowaliśmy kolo-
nie letnie w Nowym Dworze dla 
40 dzieci z rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Powiem 
więcej, dzięki wspaniałemu ge-
stowi pana Wojciecha Gębarow-
skiego, jedna z wypoczywają-
cych tam utalentowanych dziew-
czynek otrzymała pieniądze na 
zakup gitary i może teraz dosko-
nalić swoje artystyczne zdolno-
ści. To są naprawdę chwytające 
za serce owoce naszych corocz-
nych inicjatyw charytatywnych - 

dodał wójt Kepka.
Środki na pozyskanie funduszy 
na tegoroczne cele balu pocho-
dziły nie tylko z opłat za udział 
w zabawie, ale i z tradycyjnej au-
kcji, na której licytowane były 
między innymi: pióro wójta Gmi-
ny Wejherowo, udział w letniej 
armadzie żaglowców we Francji, 
produkty fi rm-sponsorów, dzie-
ła lokalnych twórców ludowych; 
aukcja stała się okazją do prezen-
tacji fi rm z gminy i powiatu wej-
herowskiego. 
Uczestnicy wzbogacili także fun-
dusz charytatywny biorąc udział 
w tzw. tańcu  z różami i koncer-
cie życzeń. 
Z pewnością będziemy uczestni-
czyli w takich akcjach częściej, 
gdyż są one bardzo potrzebne - 
zadeklarowali uczestnicy balu.

Bal charytatywny przyciągnął uwagę wielu wrażliwych osób, których pomoc jest 
nieoceniona dla potrzebujących.

TOMASZ ALBECKI

Kętrzyno. Uwaga na drodze

Wypadek autobusu
Kierowca autobusu, chcąc ominąć psa znajdującego się na 
jezdni, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w tył naczepy z 
kontenerem. Do zdarzenia doszło w piątek w Kętrzynie (gm. 
Linia). Na szczęście nikt nie zginął. 

Wejherowo. Na jednym promilu, ale na dwóch kołach

Pijany rowerzysta
Pijany rowerzysta wpadł w piątek w ręce policjantów w 
Wejherowie. Miał we krwi 1,2 promila alkoholu. Wpadł po 
telefonicznym zawiadomieniu od redakcji “Expressu”.  
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Modernizacja i adaptacja...
Koszt renowacji wyniósł 220 tys. 
zł. z czego 150 tys. zł. przyzna-
no muzeum w ramach dotacji  Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Realizacja tego projektu łączy-
ła się m.in. z wyremontowaniem 
skrzydła wschodniego wraz z za-

Kultura. Muzeum w Wejherowie

W PRZYSZŁOŚĆ
Z NOWYM SKRZYDŁEM

Dokonano uroczystego otwarcia wschodniego skrzydła Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Przy tej okazji Radosław Kamiński p.o. Dyrektora 
Muzeum podsumował realizację projektów dotowanych ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. - Oba projekty zostały złożone jeszcze przez dyrektora 
Bogusława Brezę, a mi przypadło w udziale dopilnowanie ich realizacji. 
– Powiedział Radosław Kamiński.

bytkową, drewnianą klatką scho-
dową. Co ciekawe, przy oka-
zji tych prac odkryto dodatkowe 
pomieszczenie tzw. piecowisko, 
czyli zbiorczy piec grzewczy z 
kilkoma paleniskami do ogrze-
wania pałacu, który na otwarciu 
cieszył się dużym powodzeniem 
wśród samorządowców. Chyba 
nie było osoby, która by się nie 
przespacerowała po jego obszer-
nym wnętrzu. - Dzięki renowa-
cjom zbieramy coraz więcej in-
formacji o przebudowach, które 
miały miejsce w pałacu w XIX 

w., przy okazji renowacji klatki 
schodowej znaleźliśmy ślady po-
przedniej. Przy każdej okazji prac 
w takich miejscach, zawsze coś 
nowego można odkryć, o czym 
nie miało się wcześniej wiedzy. 
- Mówi Jan Wiśniewski, główny 
wykonawca prac.

Ochrona, waloryzacja 
i wspieranie dziedzictwa 

kulturowego...
W ramach realizacji drugiego 
projektu zakupiono m.in. stylowe 
krzesła do sali balowej, lampy-
żyrandole,wieszaki oraz ekran do 
prezentacji multimedialnych. Od-
restaurowano nowo pozyskany w 
formie darowizny zegar szafkowy 
z 1788 r. (dar rodziny Łysakow-
skich) Dokonano także renowacji 
zabytkowego lustra, które zosta-
ło zawieszone w korytarzu wej-
ściowym. Natomiast do magazy-
nu druków przy ul. Wałowej za-
kupiono tzw. regały jezdne, któ-
rych zamontowanie spowodo-
wało dużą oszczędność miejsca 
i przede wszystkim funkcjonal-
ność. Zamontowano balustrady i 
poręcze przy schodach wejścio-
wych do Pałacu o co postulowało 

podczas ostatnich wyborów wielu 
mieszkańców.
Otwarcie wschodniego skrzydła 
wykorzystano także jako oka-

zję do przekazania darów 
dla muzeum.

Tadeusz Fiszbach, były Ambasa-
dor Polski na Łotwie przekazał 
dla muzeum książkę – O Marci-
ku Kaszubie (z 1904 r). Natomiast 
rodzina Kamińskich przekazała 
zabytkowe instrumenty, piecząt-
ki do odbijania nut oraz kaszub-
skie czcionki po Janie Trepczyku. 
– Dzięki panu Tadeuszowi to mu-
zeum jeszcze istnieje - powiedział 
Edmund Kamiński i zwrócił uwa-
gę, że w swoim czasie, gdyby nie 
interwencja Tadeusza Fiszbacha, 
muzeum zostałoby zamknięte. 

Muzeum z roku na rok wygląda 
coraz lepiej. - W tym roku złożyli-
śmy już kolejne cztery projekty – 
na komputeryzację i digitalizację 
zbiorów, na konserwację spuści-
zny po Aleksandrze Makowskim, 
na działalność oświatową oraz na 
dalsze prace merytoryczne typu 
wystawy oraz wyposażenie.

ŁUKASZ BIESZKE
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Tadeusz Fiszbach wręcza książkę dla wejherowskiego muzeum.

Dar dla muzeum - zegar szafkowy.
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Zorganizowano w Luzinie do-
roczną „choinkę” oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Rozpoczęła ją msza św., w cza-
sie której język kaszubski za-
brzmiał w kazaniu ks. Zbigniewa 
Neumullera. O godz. 18.00 zaś, 
w sali luzińskiej Straży Pożarnej, 
rozpoczęła się okolicznościowa 
biesiada. Wystąił chór „Lutnia” 
pod kierunkiem Tomasza Fop-
kego, który zaskoczył zebranych 
swym poziomem oraz repertu-
arem. Sukcesem była też fre-
kwencja, bo na spotkanie przy-
było ponad sto osób. Zorganizo-

wano mini-kiermasz książek, a 
przede wszystkim wyborną kon-
sumpcję. W przerwach grała ka-
pela rodzinna Klasów z Luzina. 
Spotkanie przeciągnęło się długo 
poza planowane dwie godziny. 
Tydzień później uroczyście za-
kończono okres świąteczny, i to 
naprawdę mocnym akcentem. W 
luzińskiej podstawówce odbył 
się koncert kolęd, połączony z 
wystawą sztuki.
Zaczął tercet Eweliny Pobłockiej 
i braci Jaskułków, po czym za-
śpiewał wyjątkowo dobrze dys-
ponowany chór „Lutnia” pod 

kier. Tomasza Fopkego. Napię-
cie rosło, odbyła się część arty-
styczno-ofi cjalna, a potem wy-
stąpiła Orkiestra Dęta luzińskich 
strażaków p. dyr. Jana Suchec-
kiego.
Całą imprezę bardzo bogato 
ozdobiono artystycznie - swo-
je ceramiki przedstawiła Łucja 
Włodek-Jabłońska. Za wystrój 
zadbała szkoła, konsumpcję za-
pewniła piekarnia Kazimierza 
Meyera, a całe przedsięwzięcie 
odbyło się z inicjatywy Genowe-
fy Kasprzyk.                       (SC)

ŚMIEJ SIĘ Z „EXPRESSEM” Po kaszubsku i polsku
W Luzinie zadziałała lokalna komórka zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Odbyła 
się jego pierwsza tegoroczna impreza. Kolejną niedzielę wypełnił luzinianom 
wieczór kolęd, zorganizowany w Szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego.
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Inicjatorem, tego szczególne-
go wydarzenia, były władze le-
żącej w powiecie puckim gmi-

ny Kosakowo. Celem porozu-
mienia jest wspólne ubieganie 
się o środki z funduszy pomo-

Kapituła pod przewodnictwem 
wiceburmistrz Iwony Romanow-
skiej przyznała także dwa wyróż-
nienia specjalne dla: Klubu Or-
kan Rumia za 30-letnią działal-
ność sportową na terenie Rumi i 
Damaiana Damaszka, za zdoby-
cie tutułu Mistrza Świata Jach-
tów Syterowanych Radiem Na-
viga. Pięć fi rm: Elektrociepłow-

nia Wybrzeże S.A. Gdańsk , SE-
MEKO Grupa Inwestycyjna  sp. 
z o o Przedsiębiorstwo Budow-
lane z Siedzibą w Gdyni, Firma 
Budowlano – Drogowa „MTM” 
S.A. Gdynia, Bank Rumia Spół-
dzielczy i „FAKO” Fabryka Ko-
tłów S.A. Rumia otrzymało wy-
różnienia dla sponsorów roku. 
Najpopularniejszego sportowca 

Kosakowo-Rewa. Bezprecedensowe porozumienie 12 gmin

Razem po kasę do Unii
Trzy porozumienia dotyczące: rozwoju infrastruktury turystycznej, zwięk-
szenia bezpieczeństwa wodnego wokół zatoki gdańskiej oraz odrestauro-
wania zabytków i pomników dziedzictwa kultury podpisali 1 lutego w Rewie 
przedstawiciele miast i gmin powiatów puckiego i wejherowskiego.

Ponieważ nastał nowy rok, 
przypominamy o atrakcyjnej 
ofercie zakładu gospodaro-
wania odpadami Eko Dolina 
w Łężycach, którego współ-
właścicielem jest Gmina Mia-
sta Wejherowa. 
Każde gospodarstwo domowe w 
Wejherowie może wywieźć na 
wysypisko 1 tonę odpadów na 
rok. Zakład przyjmuje za darmo 
posortowane odpady określone-
go typu, np.  opakowania z papie-
ru, tektury, szkła, metali, tworzyw 
sztucznych, metale, urządzenia 
elektryczne czy odpady ulegające 
biodegradacji. Odpady należy do-
starczyć na własny koszt, bezpłat-
ny jest ich odbiór. Więcej informa-
cji podaje Biuletyn Informacji Pu-
blicznej, ww.bip.wejherowo.pl w 
dziale Komunikaty.          (ALBI)

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa

- Wejherowo 
posiada co 
raz lepiej roz-
winiętą sieć 
ścieżek rowe-
rowych. Budu-
jąc nowe ulice 
staramy się, 
by przynaj-
mniej po ich 
jednej stro-

nie znalazł się 
pas dla rowerzystów. Jednak realiza-
cja projektu połączy sieć dróg rowe-
rowych miasta z większą trasą, obej-
mującą obszar dwóch powiatów. W 
ramach projektu zamierzamy m.in. 
zbudować w Wejherowie trakt rekre-
acyjny wzdłuż rzeczki Cedron biegną-
cy do śródmieścia. Trakt ten obejmie 
ścieżkę rowerową oraz aleję space-
rową dla pieszych. Dzięki podpisane-
mu Porozumieniu jest szansa uzyskać 
duże wsparcie fi nansowe na to zada-
nie z funduszy europejskich.

Jerzy Włudzik 
Wójt Gminy Kosakowo

- Jestem nie-
zwykle szczę-
śliwy zbudo-
wany sytu-
acją – powie-
dział Expre-
sowi Jerzy 
Włudzik, wojt 
gminy Ko-
sakowo, -  w 
której kilka-

naście podmiotów potrafi ło się bardzo 
sprawnie porozumieć i pomagać sobie 
nawzajem w imię rozwoju naszej ma-
łej – kaszubskiej ojczyzny. Zaprosiłem 
do współpracy Zarząd powiatu puc-
kiego12 gmin z  powiatów puckiego i 
wejherowskiego oraz Zarząd Nadmor-
skiego Parku Krajobrazowego. 

cowych Unii Eureopejskiej W 
spotkaniu udział wzięli pomor-
scy parlamentarzyści, przedsta-
wiciele Agencji Rozwoju Pomo-
rza, Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego, Straży Pożarnej, 
Zarząd Powiatu Puckiego, wój-
towie, burmistrzowie oraz pra-
cownicy merytoryczni urzędów 
gmin i starostw. Podpisane poro-
zumień to szansa na rozwój In-
frastruktury Turystycznej, a w 
szczególności szlaków i ścieżek 
rowerowych, zwiększenie Bez-
pieczeństwa Wodnego wokół 
Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz 
rewitalizacja pomników kultu-
ry dbanie o ich dobrą kondycję 
w ramach projektu „Nordowe 
Dziedzictwo”. Liderem w opra-
cowaniu wymienionych projek-
tów projektów jest Gmina Kosa-
kowo.
Po raz pierwszy zaproponowa-
no partnerstwo na tak dużą ska-
lę. Daje to większą siłę przebicia 
a co za tym idzie większe szanse 
na pozyskaniu środków z fundu-
szy zewnętrznych.  (ajg)

Ożywiona dyskusja przedstawicieli samorządów powiatu wejherowskiego.
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Wejherowo. Skorzystaj

Za darmo

Rumia. XIV Bal Sportu 

Wybrańcy kapituły
Kolarz Paweł Poljański  został wybrany najlepszym sportowcem Rumi roku 2007. Najlepiej 
zapowiadającym się sportowcem młodego mokolenia została 14-letnia tenistka – Magdalena Stencel, 
a najlepszym trenerem Jerzy Skrobecki, szkoleniowiec siatkarek EC Wybrzeże – TPS Rumia. 
Sportową osobowością roku został Andrzej Głąbała, zawodnik i trener armwrestlingu. 

Rumi 2007 wybrali czytelnicy 
Gońca Rumskiego, a został nim 
Michał Pasieczny - zawodnik 
Rugby Club Arka Rumia.
Nagrody - tradycyjnie już - wrę-
czono podczas gali przed Brzed 
Sportu i Samorządowca w Ho-
telu Falko. 
Rumska galę sportu rozpoczął 
recital gwiazdy wieczoru Ewy 
Kuklińskiej. Znana m. in. z fi l-
mu „Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste” aktorka i piosenkar-
ka zaśpiewała przeboje wiel-
kich gwiazd światowej estrady. 
Wielkim aplauzem publiczność 
przyjęła występ znanej także 
występy grupy tanecznej SPIN-
MOSiR, która od lat uświetnia 
najważniejsze rumskie imprezy, 
a za kilka dni obchodzić będzie 
10-lecie swego istnienia.
Po pierwszej części programu 
artystycznego rozpoczęło się 
rozdanie statuetek i nagród dla 
sportowców. Wręczali je spor-
towcom przedstawiciele władz 
miasta, sponsorów oraz go-

spodarza imprezy – Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Rumi. Nie wszyscy wyróżnieni 
sportowcy odebrali nagrody oso-
biście. Magdalenę Stencel repre-
zentował jej trener dawny An-
drzej Degórski, a przebywające-
go na obozie kondycyjnym Paw-
ła Poljańskiego ojciec Krzysz-
tof.
- Uważam wybór kapituły za 
bardzo trafny – mówi Jan Zdzi-
sław Nowicki, jeden z jej człon-
ków i  dyrektor rumskiego MO-
SiRu. - Staraliśmy nie kierować 
się popularnością dyscypliny, ale 
faktycznymi osiągnięciami spor-
towców nominowanych do tutu-
łu.
O Magdalenę Stencel zapytali-
śmy odkrywcę jej talentu An-
drzeja Degórskiego:
- Magdalena Stencel przyszła 
przed czterema laty na zaję-

cia prowadzonej przeze mnie w 
Rumi szkółki tenisowej – mówi 
trener. Po 2-letnim szkoleniu za-
częła wygrywać wojewódzkie 
turnieje tenisowe. Wówczas za-
interesowały się nią dwa trój-
miejskie kluby tenisowe Arka 
Gdynia i SKT Sopot. Ze względu 
na lepsze warunki wybrała ten 
ostatni. Obecnie zajmuje siód-
me miejsce w klasyfi kacji mło-
dziczek i wierzę, że będzie pięła 
się w górę.
Po kolejnym występie tancerek z 
grupy SPIN prowadzący zaprosił 
wszystkich doi zabawy na balu, 
którego gośćmi byli m. in. zna-
ny dziennikarz TVN (korepson-
dent wojenny w Iraku) Marcin 
Firlej z żoną Anną. Jak na ostatni 
bal karnawału przystało zabawa 
trwała do „białego rana”

(ANGO) 

Na Balu Sportu bawił się Marcin Firlej (TVN) z żoną.

Jerzy Skrobecki – trener siatkarek EC Wybrzeże – TPS Rumia  – odebrał podczas gali 
dwie nagrody: dla najlepszego szkoleniowca i najlepszej drużyny.
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Dla naszych Czytelników, którzy 
w godzinach 11.00 – 13.00 od-
wiedzą w piątek redakcję Expre-
su Powiatu (Wejherowo ul. So-
bieskiego 225 – w bramie budyn-
ku Bychowo) i odpowiedzą na 
pytanie:
Przedstawicielem jakiej dyscy-
pliny sportowej jest Michał Pa-
sieczny, najpopularniejszy spor-
towiec Rumi na rok 2008, mamy 
kalendarze na rok 2008.

Dla Czytelników

Rozdajemy 
kalendarze
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Pomorskie Obserwatorium Go-
spodarcze jest inicjatywą Agencji 
Rozwoju Pomorza S.A., jednej z 
kluczowych instytucji wspierają-
cych przedsiębiorczość na  Po-
morzu. Jej głównym celem jest 
pomoc mikro, małym i średnim 
przedsiębiorcom (MSP) w ko-
rzystaniu ze środków Unii Eu-
ropejskiej, wspieranie samorzą-
dów lokalnych w pozyskiwaniu 
inwestorów, szkolenie pracow-
ników instytucji zaangażowa-
nych w programowanie rozwoju 
regionalnego oraz uczestnictwo 
w przedsięwzięciach gospodar-
czych o znaczeniu regionalnym. 
Projekt polega na zbieraniu in-
formacji od przedsiębiorców na 
temat ich działalności poprzez 
prowadzenie wywiadów bezpo-
średnich. Pytania kierowane do 
przedsiębiorców podobnie jak w 
pierwszej edycji badania doty-
czyć będą działalności, planów 
rozwoju i problemów, z którymi 

zmagają się fi rmy. Dzięki zgro-
madzonym informacjom łatwiej-
sze będzie wnioskowanie o sta-
nie sektora MSP oraz o zmianach 
zachodzących w ciągu ostatnich 
dwóch lat. 
Pierwsza edycja badania odbyła 
się w 2006 roku, wzięło w nim 
udział ponad 2 tys. fi rm. Raport 
podsumowujący ukazał się w lip-
cu 2007 roku. Wyniki badania 
potwierdziły wiele  przypuszczeń 
i oczekiwań odnośnie niektórych 
aspektów działalności przedsię-
biorstw. Badanie przyniosło tak-
że wiele nowych informacji o ba-
rierach, potrzebach i możliwo-
ściach rozwoju pomorskich fi rm. 
Zebrane w pierwszej edycji bada-
nia dane pokazały wyraźnie, że 
nasze fi rmy w większości planu-
ją swój rozwój. Pomorscy przed-
siębiorcy są zaskakująco opty-
mistycznie nastawieni do przy-
szłości, deklarują chęć rozwija-
nia swoich fi rm, spodziewają się 
wzrostu sprzedaży, zamierzają 
zwiększać zatrudnienie. Jednak, 

Koszty związane z oddaniem 
krwi mogą odliczać od podatku 
honorowi krwiodawcy. Oddający 
krew może sobie odliczyć od po-
datku 130 zł za litr oddanej krwi, 
maksymalnie - 780 zł rocznie.
Według rozporządzenia Ministra 
Zdrowia za litr oddanej krwi mo-
żemy odliczyć 130 złotych. Mak-
symalnie więc panowie będą mo-
gli odliczyć od dochodu 351 zł (6 
donacji rocznie), a panie 270 zł 
(4 donacje). Fiskus przychylnie 
patrzy też na osocze. A tego w 
punktach krwiodawstwa możemy 
oddać rocznie aż 15 litrów ( na-
wet co 2 tygodnie). Jego litr wy-
ceniono na 170 złotych. Odlicze-
nie z tego tytułu wyniosłoby więc 
nawet ponad 2,5 tys. złotych! 
W stacji krwiodawstwa nale-

ży pobrać zaświadczenie o ilo-
ści oddanej krwi i osocza oraz 
oświadczenie stacji o przyję-
ciu darowizny. Obliczamy kwo-
tę ulgi według stawek ustalonych 
przez Ministra Zdrowia, następ-
nie odpisujemy ją od dochodu 
za 2007 rok (zeznanie piszemy 
w 2008 roku). Zaświadczeń nie 
trzeba dołączać do PIT-u. Trze-
ba je jednak trzymać w domu 
przez 5 lat i czekać na zwrot pie-
niędzy. Ważne! Odliczenie nie 
może przekroczyć 6% dochodu! 
Obecnie w Polsce oddawanie 
krwi jest honorowe, krwiodawca 
za oddanie 450 ml tego bezcenne-
go leku dostaje tylko czekoladę, 
kawę lub herbatę. Przed laty daw-
cy mogli liczyć na darmowe leki 
czy właśnie odpisy od podatku. 
Pojawiły się sugestie, że dzięki 
przyznaniu ulg, honorowe krwio-

W porównaniu z ubiegłorocznym 
budżetem oznacza to wzrost o 
ok. 20%. Pieniądze z miejskiego 
budżetu trafi ą do 25 organizacji. 
Najwięcej otrzymają Stowarzy-
szenie Gmin Powiatu Wejherow-
skiego  Zdrowa Rodzina-Zdrowa 
Gmina – 71 tys. WKS Gryf – 61,2 
tys., KS Wejher – 45 tys., Wejhe-
rowskie TKKF - 25 tys. zł. Kto 
ubiegał się o dofi nansowanie nie-
wielkiego projektu otrzymał małą 
sumę, a większe dotacje przy-
padły tym organizacjom, które 
planują zrealizować duże zada-
nia lub większą ich liczbę. Część 
środków przyznano na konkret-
ne zadania związane z organiza-
cją wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży w okresie ferii zimowych 
i letnich. Wykaz wszystkich or-
ganizacji z wysokością przyzna-
nej im dotacji znaleźć można w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie www.bip.wejherowo.
pl w dziale Komunikaty. (ALBI)

Gospodarka. Badają małe i średnie przedsiębiorstwa

O kondycji naszego biznesu
Ruszyła II edycja badania sektora MSP w województwie 
pomorskim, realizowana w ramach projektu Pomorskie 
Obserwatorium Gospodarcze II (POG).  Ankieterzy udadzą 
się do ok. 2500 pomorskich fi rm. Badanie pozwoli ocenić 
kondycję i tendencje rozwojowe mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw województwa pomorskiego.  

aby rozpoznać rzeczywisty trend 
rozwojowy sektora MSP potrzeb-
ne jest powtórzenie badania na 
tej samej grupie przedsiębiorstw. 
Dlatego Agencja Rozwoju Pomo-
rza S.A. rozpoczyna drugą edy-
cję POG. Do tej pory nigdzie w 
Polsce nie realizowano tego typu 
badania na taką skalę.  Zarówno 
ilość badanych przedsiębiorstw, 
jak również ponowne badanie 
tej samej próby, czyni je wyjąt-
kowym. Zazwyczaj, przy reali-
zacji takich badań, każdorazowo 
na nowo losowane są przedsię-
biorstwa, z którymi zostaną prze-
prowadzone wywiady. Badania 
wówczas dają obraz obecnej sy-
tuacji fi rm, lecz nie pozwalają na 
porównywanie wyników i wy-
ciąganie wniosków co do dekla-
rowanych zamierzeń i rzeczywi-
ście podejmowanych decyzji w 
fi rmach. Powrót do grupy przed-
siębiorstw już przebadanych po-
każe nam, jak wiele z nich nadal 
istnieje na rynku oraz czy obraz 
sytuacji przedsiębiorstw, jaki wy-
łonił się z pierwszego badania od-
powiada dzisiejszemu. 
Jakie korzyści przyniesie realiza-
cja tego projektu?
Badanie ma być przede wszyst-
kim instrumentem, który po-
zwoli na zobrazowanie rzeczy-

wistej kondycji i tendencji roz-
wojowych fi rm naszego regionu. 
Dostarczona w ten sposób wie-
dza będzie stanowić podstawę do 
stworzenia nowych rozwiązań i 
przedsięwzięć, które będą odpo-
wiadały na rzeczywiste potrzeby 
tego sektora. Badanie ma zwrócić 
także uwagę różnych środowisk 
na potrzebę stałego monitorowa-
nia sytuacji MSP, jako ważnego 
elementu wpływającego na roz-
wój gospodarki województwa. 
To właśnie małe i średnie fi rmy 
są lokomotywą rozwoju regionu. 
Ankieterzy będą przeprowadza-
li wywiady z przedsiębiorcami w 
styczniu i lutym 2008r. Na efek-
ty projektu będziemy oczekiwać 
do połowy 2008 roku. Już dziś 
można natomiast zapoznać się z 
raportem z pierwszego badania 
przeprowadzonego w 2006 roku: 
„Kondycja sektora MSP na Po-
morzu”, który dostępny jest na 
stronie internetowej projektu pod 
adresemn www.pog.arp.gda.pl.
Projekt Pomorskie Obserwato-
rium Gospodarcze II jest współ-
fi nansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa 
w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.

312 tys. zł dostaną od mia-
sta w 2008 r. organizacje po-
zarządowe na dofi nansowa-
nie tzw. zadań zleconych, 
czyli na działalność sporto-
wą, kulturalną i zdrowotną 
służącą ogółowi mieszkań-
ców o charakterze non-pro-
fi t, czyli nie przynoszącą ko-
rzyści majątkowych. 

Wejherowo. Organizacje poza-
rządowe z dotacjami...

Plus 20%

Krwiodawstwo. Ulga podatkowa

Honorowo oddajesz krew? 
Odlicz to sobie od podatku

TOMASZ ALBECKI

Od tego roku obowiązuje nowa ulga podatkowa. Od docho-
du możemy odliczyć… honorowo oddaną krew, lecz jak to 
zrobić? Honorowi dawcy krwi mogą zyskać ulgę fi nansową 
130 zł odliczenia za litr bezcennego płyny.

Kwoty do odliczenia:

130 zł - za 1 litr pobranej krwi,
170 zł - za 1 litr pobranego 
osocza,
1 zł - za 1 mililitr krwi pobra-
nej do celów diagnostycznych 
od dawców krwinek wzorco-
wych
200 zł - za 1 litr krwi z prze-
ciwciałami wytworzonymi w 
wyniku uodpornienia,
280 zł - za 1 litr osocza pobra-
nego od dawców poddanych 
zabiegowi uodpornienia lub in-
nym zabiegom,
Za zabieg uodpornienia daw-
ców:
20 zł - pierwszy
10 zł - każdy kolejny
1 zł - za 1 mililitr krwi pobra-
nej do uodpornienia,
130 zł - za cały zabieg pobra-
nia składników krwi metodą 
aferezy.

dawstwo zatraciłoby swój hono-
rowy charakter. Jednak, aby za-
chęcić dawców, trzeba ich jakoś 
dowartościować, a krwiodaw-
ca przecież wcale nie musi sko-
rzystać z ulgi. Nikt nie dostanie 
jednak gotówki do ręki, więc z 
ulgi będą mogli skorzystać tylko 
ci, którzy są zatrudnieni. Na ca-
łym świecie niewiele jest państw, 
gdzie krwiodawstwo jest hono-
rowe w 100 proc. Dawcy krwi 
w Czechach mogą odliczyć so-
bie rocznie od podatku 70 euro, 
na Litwie ci, którzy oddali krew 
40 razy, dostają państwową eme-
ryturę, a w Austrii dostają do ręki 
gotówkę i to niemałą - aż 25 euro 
za standardowe 450 ml krwi, 
a dawcy płytek krwi - aż 50!.
Przywrócenie ulgi podatkowej 
dla Honorowych Dawców Krwi 
stało się faktem dzięki lobbingo-
wi, prowadzonemu przez użyt-
kowników internetowego forum 
krewniacy.pl Europejskiej Fun-
dacji Honorowego Dawcy Krwi. 
Od 15 lutego 2006 r. użytkow-
nicy forum prowadzili systema-

tyczny mailing do posłów, sena-
torów, ministerstw zdrowia i fi -
nansów oraz Kancelarii Prezy-
denta, od których domagali się 
podjęcia stosownych kroków le-
gislacyjnych, informując ponad-
to o sytuacji polskiego krwio-
dawstwa. To po ich mailach od-
naleziono projekt senacki z 
ubiegłej kadencji, który następ-
nie skierowano jako poselski.
„Ta akcja pokazuje, że korzysta-
nie z powszechnie dostępnych 
metod wywierania wpływu daje 
efekt. Trzeba tylko konsekwentnie 
upominać się o swoje, przypomi-
nać, tłumaczyć. To wykorzysty-
wanie mechanizmów społeczeń-
stwa obywatelskiego” - mówi 
prezes EFHDK Marcin Velinov.
Podkreślić należy, że w przy-
wrócenie możliwości odlicza-
nia wartości honorowo oddanej 
krwi od dochodu zaangażowa-
li się parlamentarzyści wszyst-
kich ugrupowań, w tym zasiada-
jący w ławach poselskich i sena-
torskich honorowi dawcy krwi. 
„Odliczanie nie jest przywile-

jem. To raczej powrót do równo-
prawnego traktowania honoro-
wych dawców krwi i innych dar-
czyńców” - dodaje M. Velinov.
Możliwość odliczenia podat-
kowego honorowi dawcy krwi 
mieli przed 2004 r. Zniknęła ona 
po uchwaleniu ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
jednoczesnej nowelizacji usta-
wy o PIT-ach. Regionalne Cen-
tra Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa nie są bowiem organi-
zacjami pożytku publicznego. 

TOMASZ ALBECKI
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Obiekt stanie w rejonie ulic Sabata 
i Jana III Sobieskiego, na działce 
liczącej 1,6 ha. Budowa potrwa 
22 miesiące. Koszt inwestycji 
wyniesie 31,5 mln euro. Galeria 
będzie posiadać 3 poziomy 
handlowe (-1, 0, +1) i 4 poziomy 

garażu zamkniętego, połączonego 
z galerią, na 459 samochodów. 
Powierzchnia użytkowa liczyć 
będzie 39 030 m2, z czego pod 
najem przeznaczono 15 300 m2.   
Projektantem galerii jest fi rma 
Woźniak Projekt.             (ALBI)

Rumia. Polimeni inwestuje

31, 5 miliona 
euro na galerię
Wmurowaniem kamienia węgielnego fi rma Polimeni 
rozpoczęła ofi cjalnie budowę  Galerii Rumia. To dru-
ga, po trwającej od roku inwestycji w Słupsku, budowa 
galerii  handlowej w województwie pomorskim prowa-
dzona przez amerykańskiego inwestora. 

Pierwszą inwestycją fi rmy Polimeni w Polsce jest działająca od 2002 roku ,,Galeria 
nad jeziorem” w Koninie. W kwietniu 2005 roku otwarta została ,,Galeria Gniezno”, 
a w listopadzie tego samego roku ,,Galeria Ostrowiec” w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
W ty roku rozpoczęte zostaną inwestycje w Częstochowie,  Przemyślu i Jastrzębiu 
Zdroju oraz Juracie i Pucku.    
Polimeni Organization istnieje od 1983 roku. Jej założycielem jest Vincent Polimeni. 
Firma ma siedzibę w Garden City, Nowy Jork. Specjalizuje się w budowie, 
wynajmie, zarządzaniu i sprzedaży nieruchomości. W czasie swojego istnienia 
zbudowała lub nabyła ponad 250.000 m2 powierzchni handlowej i przeszło 300.000 
m2 powierzchni biurowej w obiektach zlokalizowanych na północnym wschodzie 
Stanów Zjednoczonych. 

A Polacy? Szczególnie młodsze 
pokolenie traktuje to święto jak 
„swoje”. Im dalej w datach uro-
dzenia, tym entuzjazm na wy-
znawanie i okazywanie miłości 
właśnie 14 lutego zdecydowanie 
słabnie. 
A my? Proponujemy zwolen-
nikom i tym, których tego dnia 
drażnią wszelkie symbole mi-
łości, oryginalne drinki. Bo czy 
potrzebna jest jakaś szczególna 
okazja, aby uświetnić wieczór we 
dwoje? Jeśli odpowiadasz zdecy-
dowane „nie” - z okazji Walen-
tynek lub po prostu z okazji ko-
lejnego dnia spędzonego razem - 
proponujemy miłosne eliksiry.

Co to jest eliksir?
Eliksiry (z łaciny - płyn prze-
dłużający życie i zapewniający 
wieczną młodość) znane są od 
stuleci. Średniowieczne legendy 
i podania mówią o eliksirach mi-
łosnych, nasennych, zapomnie-

nia czy zazdrości. Pomagały za-
chować młodość, przyciągnąć 
miłość i szczęście albo zapew-
nić niewidzialność. Toniki odu-
rzające, olejki wywołujące sen, 
tajemne mikstury przyśpieszają-
ce albo spowalniające bicie ser-
ca mogły zarówno leczyć, jak i 
szkodzić. Nietrudno sobie wy-
obrazić, że przy odpowiednim 
doborze składników taki eliksir 
mógł na przykład zamienić nie-
nawiść w miłość. 
Do dziś zachowały się auten-
tyczne receptury, z których wie-
my, że wiele składników miało 
pochodzenie zwierzęce. Pewne z 
nich mówią m.in. o kolcach jeżo-
zwierza, sproszkowanym szkie-
lecie ropuchy, sercu krokodyla 
czy śledzionie szczura. Z czasem 
napoje nabrały bardziej przyjem-
nego smaku i w większości za-
częto je przyrządzać z ziół. 

Eliksir miłości 
U podstaw legend o magicz-
nych właściwościach eliksirów 

leży z pewnością wiara w dzia-
łanie pewnych substancji i ziół 
na umysł człowieka. Eliksiry mi-
łości miały podobno sprawić, że 
ten, kto je wypije, natychmiast 
zakocha się w osobie, od której 
miksturę otrzymał. Pewien prze-
pis mówi o pomarańczach, korze-
niu mandragory, werbenie i za-
rodnikach paproci zmieszanych 
z wodą, herbatą albo winem. 
Szczęście w miłości zapewniały 
m.in. aster, fi ołek, jaśmin, kmi-
nek, irys, rozmaryn i oczywiście 
lubczyk. Magowie warzyli napo-
je i mikstury z ziół zebranych od-
powiednią porą: tylko w pierw-
szej kwadrze księżyca lub jego 
pełni, kiedy to w naturze groma-
dzi się najwięcej energii. Miło-
sne eliksiry stosowane były za-
równo przez kobiety jak i męż-
czyzn, i rozrabiane z ulubionym 
napojem swego wybranka. 

Spuścizna po magach
Obecnie biała magia nie jest 
praktykowana. Nikomu raczej 

Walentynki. Czym zaimponować ukochanej osobie?

Polecamy eliksir miłości
Patrząc na sklepowe półki widzimy, że Walentynki zadomowiły się w naszym kraju. 
Czekoladki serca, bielizna z serduszkiem, kartki i baloniki obsypane symbolami 
miłości, specjalne menu walentynkowe w restauracjach… 

nie przyjdzie do głowy, by goto-
wać wywar w kociołku ze skład-
ników niewiadomego pochodze-
nia, by później dolać go ukocha-
nemu do herbaty. 
Jedynie przygotowywane w do-
mowych warunkach nalewki 
mogą przypominać nam o legen-
darnych eliksirach. Z gotowych 
przepisów na walentynkowe 
drinki mogą korzystać ci, którzy 
już znaleźli, jak i ci, którzy do-
piero szukają swojej Walentynki 
lub Walentego.
Dlaczego z żołądkową gorzką?
O tajemnicy tego trunku decydu-
je wyszukany dobór suszonych 
owoców i ziół, do których nale-
żą piołun, tysiącznik, korzeń go-
ryczki, kora chinowa, pieprz, ku-
beba i kłącze galangi. Aromatu 
przydają zaś goździki, cynamon 
i gałka muszkatołowa. Charak-
terystyczną barwę zapewnia do-
datek karmelu, którego burszty-
nowy kolor kojarzy się z ciepłą 
atmosferą i niezapomnianymi 
emocjami. Czy można wyobra-
zić sobie bardziej magiczne po-
łączenie?

Aby przyciągnąć miłość przy-
gotowaliśmy walentynkową re-
cepturę na drinki. Doskonale 
sprawdza się też w pielęgnowa-
niu już istniejącej miłości.

 TOMASZ ALBECKI

Rodzaj: cocktail  
Nazwa: Walentynkowy krem

20 ml Żołądkowej 
Gorzkiej z  miodem
20 ml CREME by 
Żołądkowa Gorzka
20 ml mleka

Kieliszek koktajlowy ukoronuj 
czekoladą. Wódkę, CREME 
i mleko wlej do shakera. Wy-
mieszaj i przelej zawartość do 
kieliszka wypełnionego lodem.

Rodzaj: Long Drink 
Nazwa: Eliksir amora

20 ml Żołądkowej 
Gorzkiej z  miodem
30 ml CREME by 
Żołądkowa Gorzka
30 ml mleka
30 ml napar z kawy 
(express)
20 ml syropu waniliowego

Do wysokiej szklanki wrzuć 
kilka kostek lodu.
Wszystkie składniki przelej do 
shakera. Wymieszaj i przelej 
zawartość do szklanki.
Górę posyp czekoladą.
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Od Gońca do Wyborczej
Pierwszy Przemka Stoppę za-
uważył tygodnik Przekrój. Po-
święcił mu czołówkę i kilka stron 
tekstu. Kilka tygodni później 
został głównym bohaterem pro-
gramu Uwaga w TVN-ie. Za-
wsze najbardziej fascynowało go 
fotografowanie ludzi, a wprost 
uwielbiał przyłapywać ich w 
dwuznacznych i nie koniecznie 
zabawnych sytuacjach. Nie miał 
przy tym żadnych zahamowań 
Zupełnie jakby pozbawiony był 
emocji wywołujących jakiekol-
wiek ograniczenia. Wstydu, za-

żenowania, strachu... Nigdy przy 
naciskaniu spustu migawki nie 
zadrżała mu ręka. 
Karierę fotoreportera rozpoczął 
w 1996 roku jako współpracow-
nik Gońca Rumskiego. Nie po-
ciągały go jednak tzw ,,obsługi”. 
Wysłany na imprezę kulturalną 
w Janowskim Domu Kultury, 
zrobił tam dwie trzy fotki. Miał 
swoja hierarchię ważności tego, 
co należy zatrzymać w kadrze. 
Uwieczniiał śpiącego na dworco-
wej ławce z butelką taniego wina 
pod głową pijaczka, ciągnącego 
przeładowany wózek złomia-
rza, umorusanego i osmarkane-
go dzieciaka na podwórku albo 

Warszawa. Przemysław Stoppa wyrusza na podbój Europy

Łowca skandali
Dziesięć lat potrzebował Przemek Stoppa (29 l.)by od współpracownika regionalnej gazety 
trafi ć na szczyty zawodowej kariery. Od dwóch lat mieszka w Warszawie i jest najbardziej 
znanym polskim papparazzi. Jego zdjęcia na łamach kolorowych tablidów i tygodników 
wywołały niejeden skandal. Przed niespełna rokiem rozstał się z Super Expresem i założył 
własną agencję papparazi. Ostatnio postanowił wyruszyć na podbój Europy.

palących w krzakach papierosy 
uczniów którejś z podstawówek. 
Przynosił do redakcji dziesiątki 
takich zdjęć. Miesięczny limit 
dwudziestu rolek fi lmu (każda 36 
klatek) wystarczał mu najwyżej 
na tydzień. Po kilku miesiącach 
współpracy trafi ł na krótko do 
Dziennika Bałtyckiego, a potem 
do gdańskiego oddziału Gazety 
Wyborczej.

Zawrotna kariera
To, że  nigdzie nie był w stanie 
zagrzać długo miejsca wynika z 
faktu bycia indywidualistą i uko-
chania wolności. Nie chce pod-
porządkowywać się najprostrzym 
nawet rygorom (chyba, że takim, 
które sam sobie wyznacza. Po 
początkowo nieudanej - wydawa-
łoby się - przygodzie z fotografi ą 
prasową na pewien czas odpusz-
cza. Próbuje prowadzić własne 

studio fotografi czne i agencję, ale 
bez większych sukcesów.
- Zawsze marzyłem o wielkim 
świecie, żeby być w centrum wy-
darzeń - mówi  Przemek, - a na 
Wybrzeżu poza festiwalem fi l-
mowym w Gdyni i kilkoma śred-
niej rangi imprezami niewiele się 
w zasadzie działo. Wówczas zro-
dził się pomysł, żeby spróbować 
szczęścia w stolicy. I to okazał 
się być strzał w dziesiątkę.
W Warszawie Przemek trafi ł po 
jakimś czasie do redakcji Super 
Expressu. Tu jego umiejętności 
zostały wreszcie docenione. Pusz-
czony na głęboką wodę radzi so-
bie doskonale. Tropi i demaskuje 
polityków, gwiazdy. Od miesię-
cy jest ich zmorą i utrapieniem. 
Jego pojawienie się na imprezie 
powoduje, że obecni tam ludzie z 
pierwszych stron gazet przestają 
się czuć swobodnie. Zaczynają 
uważać na gesty, zachowania.

Jak jaskiniowiec
- To jest jak polowanie - mówił 
Przemek Stoppa w programie 
UWAGA w TVN-ie. - Tak, jak 
kiedyś jaskiniowcy wychodzili 
ze swych nor upolować coś do 
żarcia, tak ja teraz wychodzę z 
chaty z teleobiektywem i poluję 
na gwiazdy.
Wielu okazuje mu swoją pogardę. 
Wyzywa używając niewybred-
nych, a nawet rynsztokowych 
słów. Tak jak np. Piotrowi Gą-
sowskiemu, pytanemu o zdanie 
o Stoppie przez reporterkę TVN 
w programie UWAGA puszcza-
ją nerwy i mówi - ,,Ten ch...? 
Tropi nas i nie daje żyć. Czeka 
na najdrobniejsze potknięcia. To 
padlinożerca” Aktor Przemysław 
Sadowski posunął się nawet do 
rękoczynów.. W czasie szamo-
taniny został uszkodzony drogi 
sprzęt. Straty wyniosły kilka ty-
sięcy złotych.
- Nie wiem czy można być dum-
nym z takiej „kariery”. - pisze 

na jednym z internetowych blo-
gów internauta kryjący się pod 
pseudonimem John Smith - Jest 
to moim zdaniem jeden z najbar-
dziej obrzydliwych zawodów. 
Ci ludzie są jak szczury. Potrafi ą 
oni wejść w swoich zabłoconych 
buciorach wszędzie. Nie ma dla 
nich żadnej świętości, nie usza-
nują niczego...

Brawurowa akcja w Pradze
Latem ubiegłego roku maił swój 
zagraniczny debiut w Pradze. Po-
jechał tam „upolować” Angeline 
Joli i Bradta Pitta. Za kręcocą 
w stolicy Czech parą aktorów 
codziennie jeździło od kilku do 
kilkunastu paparazzi z całego 
świata. Po kilkunastu godzinach 
uganiania się za samochodem ak-
torów Przemek, udało mu się po 
brawurowej wręcz akcji pod po-
siadłością w której mieszkali sfo-
tografować Bradta Pita z dzieć-
mi. Chwilę potem zatrzymali 
go ochroniarze zabrali sprzęt i 
przekazali czeskiej policji. Po 
kilku godzinach okazało się, że 
nie złamał czeskiego prawa i zo-
stał zwolniony. Zapłacił jedynie 
mandat w wysokości 600 koron, 
za wjechanie samochodem na 
trawnik. 
- Kiedy odawano mi sprzęt – 
mówi papparazi, - byłem pewien, 
że ochroniarze usunęli zdjęcia. 
- Jakież było moje zaskoczenie, 
kiedy po sprawdzeniu okazało 
się, że z karty pamięcui nie znik-
nęła ani jedna zrobiona przeze 
mnie fotka.

Propozycja z Londynu
Przemek Stoppa otrzymuje wiele 
propozycji pracy w bulwarowej 
prasie. Od pewnego czasu intere-
sują się nim największe agencje. 
Nie wyklucza, że przyjmie pro-
pozycje współpracy, od którejś z 
nich. Ciągle jeszcze górę bierze 
jejgo indywidualizm. Woli sam 
decydować o tym, co jest ważne i 
co należy „ustrzelić”. 
- Jeszcze nie podjąłem decyzji, 
chociaż przyznam, że jest kilka 
kuszących propozycji – mówi 
Stoppa. - Na razie jednak kon-
centruję się na czymś innym. 
Chcę z moją ekipą wyruszyć na 
największe europejskie festiwale 
fi lmowe – do Kalovych Varów, 
Berlina, Cannes i Wenecji. 
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W oczekiwaniu na zdobycz.

ANDRZEJ J. GOJKE
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NIERUCHOMOŚCI
- Szukam pomieszczenia do wynajęcia na 
biuro ok 30 m2 na terenie Wejherowa. 
Tel. 601 418 030
- Sprzedam mieszkanie, Rumia - centrum, 
38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek 
ocieplony i monitorowany, winda, księga 
wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- Wynajmę lokal 30 m2 na zakład fryzjer-
ski, tel. 058 672 45 21
- Wynajmę lokal 53 m2 na biuro i gabinet 
tel. 058 672 45 21
- Wynajmę działkę o pow. 800m2 w Luzi-
nie, przy dworcu PKP, niezagospodarowa-
na, na min. 10 lat, tel. 058 678 04 17
- Sprzedam garaż blaszak, nowy w zabu-
dowie szeregowej garaży, przy 
ul. Zachodniej (Wejherowo), tel. 693826410
- Dom z bala 100 m2 , Działka 800 m2 

 Kębłowo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
- Poszukuję dwupokojowego mieszkania 
z kuchnią i łazienką, pilne! Tel. 608 623 654
TOWARZYSKIE
- Miła, zadbana, pracowita, 44-latka, 
wzrost średni, szczupła, bez nałogów, ce-

niąca szczerość i uczciwość, pozna miłego, 
szczerego pana w wieku 44-50, z własnym 
M i najlepiej zmotoryzowanego i z okolicy 
Trójmiasta. Tel. 698 856 610.
MOTORYZACJA
- Sprzedam Suzuki Swift 1,3, 1997 r., 
sedan czerwony, 1 właściciel, komplet kół 
zimowych 66 000 km, 6 000 zł
INNE
- Sprzedam suknię ślubną na szczupłą 
i niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 
16 19
- Profesjonalne wykonywanie stron 
WWW.  Indywidualne podejście i konsulta-
cja. Tel. 517 400 711.
- Sprzedam piec olejowy „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki 
plastikowe 1500l. Tel. : 0-604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. 
058 678 04 17
- Oddam kota, ułożonego, kochającego 
dzieci (samiec zdrowy i wykastrowany), tel. 
058 738 99 45

Protesty i roszczenia płacowe 
w prawie całej sferze budżeto-
wej nie wzięły się - jak utrzy-
muje lider PiS Jarosław Kaczyń-
ski - stąd, że w kampanii wy-
borczej Platforma Obywatelska 
obiecywała cuda i teraz protestu-
jący o te cuda się upomnieli. To 
nieprawda. Wiem, co obiecywa-
ła Platforma. Obiecywała m.in. 
szybszy rozwój gospodarki i wal-
kę z bezrobociem, co w konse-
kwencji powinno przekładać się 
na wzrost zamożności nasze-
go społeczeństwa. To oczywiste, 
że im szybszy rozwój, tym wyż-
sze dochody budżetu państwa, a 
jak państwo staje się bogatsze, 
to może zacząć stopniowo speł-
niać uzasadnione, co chcę z naci-
skiem podkreślić, roszczenia pła-
cowe wyżej wymienionych grup 
zawodowych.
Protestujący oczywiście o tym 
wiedzą. Dlaczego więc protestu-
ją? Nie chce mi się wierzyć, że 
tylko dlatego, by utrudniać ży-
cie rządowi Tuska. Nie wierzę 

też w to, że związki zawodowe, 
które te protesty inicjują, robią 
to wyłącznie na polityczne za-
mówienie partii politycznych – 
NSZZ Solidarność na zamówie-
nie PiS, a OPZZ na zamówienie 
LiD (SLD). Owszem, wymienio-
ne przeze mnie centrale związko-
we sympatyzują z tymi partiami i 
w przeszłości im się wysługiwa-
ły. Jak u władzy była lewica, to 
OPZZ nie było skore do organi-
zowania masowych protestów, a 
gdy do władzy dochodziła cen-
troprawica i prawica, to nagle w 
OPZZ skłonność do protestów 
odżywała. Solidarność na od-
wrót. Raczej milczała, gdy u wła-
dzy był AWS i PiS, odezwała się, 
gdy rządził SLD, no i teraz, gdy 
władzę sprawuje PO z PSL. Na-
iwny nie jestem. W Polsce poli-
tyka długo jeszcze będzie hasała 
na obrzeżach związków zawodo-
wych. Mam jednak nadzieję, że 
związkowcy przekonali się już, 
że czynne angażowanie się w po-
litykę im szkodzi. Powinni też 

wziąć sobie do serca zmieniającą 
się opinię Polaków na ich temat. 
Z ostatniego badania PBS wyni-
ka, że aż 59 procent responden-
tów uważa, że związkowcy re-
prezentują wyłącznie swoje wła-
sne interesy, a tylko 24 proc., że 
bronią interesów pracowników. 
Było to najlepiej widać w czasie 
strajku w kopalni Budryk. 
Rozumiem protestujących i ich 
determinację. Mają już dość 
zwodzenia i czczych obietnic. 
Wierzą, że rząd Tuska wreszcie 
zmieni ich sytuację. Ja też w to 
wierzę. Tylko muszą dać temu 
rządowi trochę więcej czasu na 
nadrobienie zaniedbań poprzed-
ników. W ciągu kilku miesięcy 
zrobić się tego nie da.         

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www. budnik.pl

NIEPOKOJE  SPOŁECZNE
Tego premier Tusk na pewno się nie spodziewał. W cią-
gu pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania jego 
rządu, o wyższe płace zdążyli się już upomnieć lekarze, 
pielęgniarki, położne, technicy medyczni, nauczyciele, 
policjanci, kolejarze, pocztowcy, górnicy, celnicy, proku-
ratorzy, psychologowie i terapeuci. Od początku trans-
formacji, z taką falą protestów i to na samym starcie, nie 
spotkał się żaden polski rząd. Jestem ostatnim, który 
bagatelizowałby tę sytuację. W1956 r. w Wejherowie z inicja-

tywy Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, zajęła się organizacją 
kursu haftu. Skompletowała wła-
sne, bogato zdobione wzory ha-
ftu z dominantą czerwieni, zie-
leni i koloru żółtego. W 1975 r., 
z okazji 35-lecia pracy twórczej 
Anny Konkel, ukazała się w Wej-
herowie publikacja poświęcona 
życiu i twórczości hafciarki. Wy-
dano także, teczkę z wzornikami 
siedmiobarwnych wzorów haftu 
kaszubskiego, szkoły wejherow-
skiej w nakładzie 20 tysięcy eg-
zemplarzy. Zmarła hafciarka na-
uczyła sztuki wyszywania wiele 
dziewcząt z Wejherowa i okolicy. 
Jej artystyczne rękodzieła pre-
zentowane były na licznych wy-

stawach; znajdują się w zbiorach 
muzealnych i prywatnych, w kra-
ju i zagranicą, m.in. jej strój ka-
szubski znajduje się w Muzeum 
Etnografi cznym w Ontario (Ka-
nada). Była bezkonkurencyjną 
laureatką na wielu konkursach. 
Za wybitne osiągnięcia twórcze 
otrzymała m.in.„Nagrodę Remu-
sa”, Medal im. Teodory i Izydo-
ra Gulgowskich. Przez wiele lat 
była „dobrą duszą” , niezastąpio-
ną mistrzynią i przyjazną kole-
żanką w kole hafciarskim „Tu-
lipan” przy wejherowskim Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim, 
które skupia kilkanaście mistrzyń 
igły. Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą!     

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Anna Konkel

MISTRZYNI HAFTU 
KASZUBSKIEGO

W tym tygodniu pożegnaliśmy na wejherowskim 
cmentarzu, jedną z najbardziej utalentowanych uczen-
nic Franciszki Majkowskiej, mistrzynię haftu kaszub-
skiego – Annę Konkel.

CHRYSLER  VOYAGER  2,5 TD
GRANATOWY , WELUROWA TAPICERKA
TEMPOMAT, KLIMATYZACJA,ELEKTRYCZNE 
SZYBY, LUSTERKA, RADIO CD
ROK PROD.  1997
PRZEBIEG 170 tys.
ZUŻYCIE PALIWA  8 - 10 L/100km
MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA F-VAT
CENA  16 tys. PLN  - DO NEGOCJACJI
TEL : 604 541 803

SUPER OKAZJA!!!
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REKLAMA

PRZYGOTOWANIE
do

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

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

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

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

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

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

K R E D Y T Y

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

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

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

Kwiaciarnia 

AzaliaAzalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

tel. 504-86-34-87 
Najnowsze trendy mody w wiązankach 

ślubnych na 2008 rok.
- Wiązanki ślubne zamówione 
w lutym i marcu - 20% rabatu!
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Możesz pomóc

Pomóż Natalii, Twoja 
złotówka pomoże w jej 

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

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 

0000 6543 2000 0120
Kaszubski Bank Spółdzielczy 

w Wejherowie.
Fundacja „Uśmiech dziecka”

ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo-Zapraszamy-

Ogółem w ramach mistrzostw 
rozegrano 120 futsalowych me-
czów. Organizatorem zawodów 
było Wejherowskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej
Zwycięzcy wystąpili w nastę-
pującym składzie: Piotr Bro-
jak, Krzysztof Klempert, Da-
niel Baranowski, Wojciech Ba-
ranowski (najlepszy zawodnik 
mistrzostw), Piotr Bach, Ad-
rian Baranowski, Przemysław 
Parchem, Paweł Brojak, Woj-
ciech Dosz, Dariusz Dosz, De-
nis Klempert.                (ALBI)

Do zawodów zgłosiło się po-
nad 140 zawodników z 19 dru-
żyn z Redy, Rumi,  Sopotu, 
Wejherowa i Gdyni. Grano na 
2 sąsiadujących ze sobą ha-
lach - ZS nr 1 i ZSP w Redzie.
- Rywalizacja pomiędzy po-
szczególnymi zespołami była 
bardzo zacięta, ale  przestrzega-
no zasad fair play, turniej odbył 
się w miłej sportowej  atmosfe-
rze, a każda z drużyn spędziła 
sporo czasu na halowym parkie-
cie - opowiada Konrad Wargin, 
menadżer sportu MOKSiR-u.
Największą sensacją zawodów 
była wspaniała postawa 14-
letnich piłkarzy  MZKS Reda/ 

Gdynia, którzy przebojem wdarli 
się do półfi nału. Tam jednak za-
brakło im nieco szczęścia i zna-
leźli się ostatecznie na 4. miej-
scu, tuż  za podium. Organiza-
tor jednak na pocieszenie wrę-
czył każdemu z dzielnych  za-
wodników MZKS-u pamiątko-
we dyplomy na pocieszenie i 
pamiątkę odniesionego sukcesu.
Zwyciężył zespół Błyskawi-
ca Reda z kapitanem Lesz-
kiem Heblem na czele.
Dla najlepszych zespołów MOK-
SiR ufundował puchary i nagro-
dy rzeczowe,  które wręczali dy-
rektor Jerzy Conradi i kierownik 
Konrad Wargin.               (ALBI)

Rumia. Tenis stołowy

Turniej Grand Prix Rumi
Rozegrano trzecią edycję  z cyklu siedmiu turniejów, któ-
re odbywają się w Hali Widowiskowo-Sportowej MO-
SiR  Uczestnicy startowali w pięciu kategoriach: se-
niorów, juniorów, gimnazjalistów, szkół podstawowych 
i dziewcząt. W zawodach wzięło udział 80 uczestników.

Powiat. Futsalowa liga powiatowa

Lambada mistrzem
16 drużyn uczestniczyło w tegorocznej edycji Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej . Mistrzem została 
ekipa ustarbowskiej Lambady, która zwyciężyła w 13 swoich meczach i dwukrotnie zremisowała.

Piłka Nożna. Turniej Halowy w Redzie

Czarny koń zawodów
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie był  
organizatorem Turnieju Piłki Nożnej Halowej w kategorii 
OPEN.

 2007/08 
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Wyniki poszczególnych kategorii:

Seniorzy:
 Krzysztof Szwemin – Rekowo1. 
 Robert Kowalski-Gdańsk2. 
 Piotr Roman- Reda3. 
 Mateusz Lange- Bolszewo 4. 

5/6. Jerzy Kasyna- Wejherowo
5/6. Ryszard Szczepiński - Rumia

Juniorzy:
 Piotr Roman – VI LO Gdynia/1. 
Reda
 Rafał Paukszte- Gdańsk2. 
Dariusz Dosz – Gim. Szemud3. 
 Maciej Jaks – Gim. 1 Reda4. 

5/6. Łukasz Bulski- Technikum 
Elektryczne Gdynia

          6/5. Mateusz Lange – UG/Bolszewo

Gimnazja:
Dariusz Dosz- Gim Szemud1. 
Adam Dosz - SP Szemud2. 
Maciej Jaks – Gim. 1 Reda 3. 
Jarosław Rigga- Gim. 4 4. 
Wejherowo

5/6. Mateusz Bełczkowski- Gim.11 
Gdynia
5/6. Arkadiusz Filipkowski- Gim. 4 

Szkoły podstawowe:
Adam Dosz- SP Szemud1. 
Patryk Rechenek - SP 6 Rumia2. 
Tomasz Figuła - UKS Gol 3. 
Choczewo
Kamil Kowalski - SP 76 Gdańsk4. 

5/6. Grzegorz Jeliński - SP 1 Rumia
5/6. Grzegorz Lautenbach- SP 10 Rumia

Dziewczęta:
Alicja Eigner- Rumia1. 
Magdalena Jaks – I LO Rumia2. 
Małgorzata Mika- Wejherowo3. 
Sonia Tokarska- Gim.1 Rumia4. 

5/6. Aleksandra Gudalewicz- Gim.1 
Reda
5/6. Agata Supińska – UKS  Rzucewo 
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05:20     Wszystko jest muzyką...
05:55     Był taki dzień - 8 lutego;  
 felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     I Ty zostaniesz Indianinem;  
 fi lm fabularny
10:15     Sąsiedzi Kłopoty 
 z pamięcią; serial
10:40     Faceci do wzięcia 
 - Zły glina; serial 
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Wielkie sprzątanie
12:40     Plebania - odc. 1013
13:05     Klan - odc. 1402
13:35     Jaka to melodia?
14:00      Kandydat - odc. 5
14:30     Kobieta zaradna - magazyn
15:00     Wiadomości
15:05     Moda na sukces 
15:55     Klan - odc. 1407
16:20     Puchar Świata w skokach 
18:30      Plebania - odc. 1018
19:00     Wieczorynka - Smerfy
19:30     Wiadomości 
19:55     Sport 
20:05     Pogoda 
20:20     Determinator - odc. 6/13
21:15     Galimatias, czyli Kogel 
                  - Mogel II;                
 komedia kraj prod.
 Polska (1989);  
 reż.:Roman Załuski
23:00         Horror w Amityville; fi lm 
 fabularny, USA (1979); 

05:25     Statek miłości odc.22/25; 
 telenowela
06:15     Statek miłości - s.1, odc. 23/25
07:10     TELEZAKUPY
07:25     Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
07:45     Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
08:05     M jak miłość - odc. 111; 
 serial TVP
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Twój sprzeciw ma znaczenie
11:10     Święta wojna - The Kurczaks (246)
11:45     Możemy wygrać; komedia kraj 02’ 
13:10     Twój sprzeciw ma znaczenie
13:15     Dolina Kreatywna - co słychać?
13:20     Wojciech Cejrowski- boso przez 
    świat - Korek; cykl reportaży
13:55     Duże dzieci - (71); talk-show
14:45     Gwiazdy tańczą na lodzie
15:45     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
16:15     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
16:50     Czterdziestolatek 
 - odc. 1/21 Toast
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:05     Wideoteka dorosłego człowieka
20:10     Matrix czyli 1000 kabaretowych 
  światów - XXII 
 Przegląd Kabaretów 
21:00     Przebłyski pamięci; fab. USA
22:35     Panorama
22:45     EUROexpress; magazyn
23:00     Wyśniona namiętność; fab. USA 
00:45     Popiół i diament; dramat. Polska 
02:30     Ryzykanci - s. 6 odc. 8/15; 
 reality
03:15     Europa da się lubić
04:10     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.35     Sztukateria 
06.00     Instynkt Tropiciela - Kowno
06.25     Gram.Tv
06.50     Muzyczne listy 
 - magazyn muzyczny 
07.55     TV Market
08.25     Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25     Zbuntowani (odc. 75) 
 - serial obyczajowy 
10.25     Big Brother 4.1
12.25     Happy Hour
 - informacyjny program   
 rozrywkowy 
13.25     Wygraj fortunę
14.25     Big Brother 4.1
16.25     Zbuntowani (odc.76) 
 - serial obyczajowy
17.25     mała Czarna – talk show
18.25     Benny Hill serial komediowy; Wielka  
 Brytania, 1985 r.; reż. David  
 Bell, Keith Beckett, wyst. Benny  
 Hill, Henry McGee, Jack Wright,  
 Nicholas Parsons, Anna Dawson
19.00     Galileo (odc. 23)
 – program popularno-naukowy
20.00     Azazel (odc.2)(„Azazel”), serial  
 kryminalny, Rosja, 2002, 
 reż. Aleksander Adabaszian,  
 scen. : Borys Akunin; wyst.::  
 Ilja Noskow, Marina Nilowa,  
 Siergiej Bezrukow, Oleg  
 Basilaszwili, Ewa Szykulska,  
 producenci: Anatoliy   
 Maksimov, Konstantin Ernst
21.05     24 godziny (odc.11) serial,  
 USA, 2002 reż.: Jon Cassar 
23.05        Playboy - Miłosne opętanie
01.10        Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00       Music Spot, odc.243
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.64
06:45       Adam i Ewa, odc.65
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.51
09:30       JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30       Beverly Hills 90210, odc.4
11:30       Samo życie, odc.1036
12:00       Łabędziem być…, odc. 3
13:00       Tylko miłość, odc.22
14:00       Pierwsza miłość, odc.642
14:45       Mamuśki, odc.28
15:15       Świat według Bundych, odc.257
15:45       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1024
16:50       Beverly Hills 90210, odc.5
18:00       Pierwsza miłość, odc.643
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1037
20:00       Balonowy chłopak r. Blair Hayes; 
 w. Jake Gyllenhaal, Dave  
 Sheridan, Verne Troyer, Swoosie 
 Kurtz, Marley Shelton, Danny  
 Trejo, John Carroll Lynch  
 Doskonała komedia o Jimmym 
 Livingstonie, chłopaku (Jake 
 Gyllenhaal), który z powodu  
 wrodzonego braku odporności,  
 całe dzieciństwo i młodzieńcze  
 lata spędził w specjalnym  
 namiocie. 
21:45       Dzień inwazji reż. Rob Hedden   
21:55       Studio Lotto
23:35       Belfer

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Clever - widzisz i wiesz 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      Telesklep
13:30      W-11 Wydział Śledczy
14:15      Weronika Mars (6/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15      Marina (109/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25      Detektywi - serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:00      Tango i Cash - fi lm sensacyjny,  
 USA 1989, reżyseria: Andrei  
 Konczałowski, obsada:  
 Sylvester Stallone, Kurt  
 Russell, Jack Palance, Teri  
 Hatcher, Michael J. Pollard 
22:05      Uznany za niewinnego - fi lm  
 sensacyjny, USA 1990,  
 reżyseria: Alan J. Pakula,  
 obsada: Harrison Ford, Brian  
 Dennehy, Bonnie Bedelia,  
 Greta Scacchi, Paul Winfi eld,  
 Raul Julia, John Spencer 
00:40      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
01:40      Uwaga! 
02:00      Wrzuć na luz 
03:00      Telesklep
03:20      Nic straconego

Tydzień  z  TV

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

I wtedy właśnie w restauracji pojawia się przystojny 
nieznajomy. Toula doznaje olśnienia. Choć atrakcyjny 
klient nie zwrócił na nią najmniejszej uwagi, dziew-
czyna postanawia zmienić swoje życie. Szkła kon-
taktowe i nadzieja stają się motorem jej przemiany. 
Sprytny plan i solidarność kobiet w rodzinie pozwa-
lają jej ukończyć kurs komputerowy i zmienić pracę. 
W biurze turystycznym znowu spotyka przystojnego 
nieznajomego. Odmieniona Tula robi na nim wielkie 
wrażenie.
Czy będą razem? Czy tradycyjna grecka rodzina To-
uli na to pozwoli? Jej książę z bajki - Ian Miller jest 
nauczycielem w liceum i zdecydowanie nie-Grekiem. 
Na dodatek - jest wegetarianinem - w greckiej rodzinie 
rzecz niebywała.
Jak sztywni i zdystansowani rodzice Iana zniosą ży-
wiołowy tłum krewnych Touli? Czy wszystko skończy 

Moje wielkie 
greckie wesele
Grecka rodzina Portokalos mieszka w 
USA. Wszyscy jej członkowie martwią 
się o Toulę, która w wieku 30 lat wciąż 
pozostaje niezamężna. Toula pracuje 
w restauracji rodziców, jej życie jest 
ponure i bezbarwne, podobnie jak jej 
włosy, ubranie i stosunek do świata.
Toula od życia nic nie chce, poza tym 
żeby być odważniejszą i ładniejszą.

się skromnym ślubem? A może wielkim, hucz-
nym, nieokiełznanym greckim weselem, z naj-
dłuższą na świecie błękitną limuzyną, lodowy-
mi rzeźbami, stadem druhen w landrynkowych 
sukienkach, niebotycznym tortem i strumienia-
mi szampana?
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04:55     Wstęp do Gali Grammy 2008
05:00     Nagrody Grammy 2008
08:05     M jak miłość - odc. 112; 
 serial TVP
09:00     Pytanie na śniadanie
11:00     Twój sprzeciw ma znaczenie
11:10     SpełniONA w biznesie; 
 magazyn
11:30     Dr Quinn - seria V, odc. 13/26
12:25     Złotopolscy - odc. 23 Inwestycje
13:00     Wojna i pokój w ogrodzie - odc. 4
13:30     Między nami seniorami
13:35     Znaki czasu; magazyn
14:05     Smaczne Go!; 
 magazyn kulinarny
14:55     Gliniarz i prokurator - odc. 6/23
15:50     Dla niesłyszących - Na dobre i...
16:50     Czterej pancerni i pies - odc. 9/21
18:00     Program lokalny; STEREO
18:30     Panorama; STEREO
18:55     Sport Telegram; STEREO
18:59     Pogoda; STEREO
19:05     Koło fortuny - odc. 27; teleturniej
19:40     Olimpijczycy 2008 - odc. 11; mag.
20:05     M jak miłość - odc. 558; 
 serial TVP
21:00     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Brzydula Betty - odc. 20
22:00     Kryminalne zagadki Las Vegas 
22:50     Kryminalne zagadki Las Vegas
23:40     Panorama; STEREO
23:55     Wieczór artystyczny - Idź do Luizy
00:40     Wieczór artystyczny - 18 lat to...
01:25     Noc Zagadek - teleturniej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.40       Sztukateria
06.00       Wielkie Happy Hour
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.30       Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.20       Zbuntowani (odc. 76) 
 - serial obyczajowy 
10.20       Cienka niebieska linia (odc.13)
11.00       Wielkie Happy Hour
12.00       Kinomaniak
13.30       Wygraj fortunę
14.30       Big Brother 4.1
14.45       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 77) serial
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo (odc. 25) – program  
 popularno-naukowy
20.00       Kokon, fi lm fabularny,USA, 1988;  
 reż.: Ron Howard; wyst.: Don 
 Ameche, Wilford Brimley,  
 Hume Cronyn, Brian Dennehy,  
 Gwen Verdon, Jack Gilford,  
 Jessica Tandy, Maureen  
 Stapleton, Steve Guttenberg; 
22.30       Happy Hour – informacyjny
23.30       Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Szwecji
00.30       Benny Hill, serial komediowy;  
 Wielka Brytania, 1985 r.; reż.  
 David Bell, Keith Beckett
01.05       Big Brother 4.1
03.00       Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Pascal: po prostu gotuj 8 
 - program rozrywkowy 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Milionerzy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      Telesklep
13:30      W - 11 Wydział śledczy
 - serial
14:15      Weronika Mars (7/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15      Marina (110/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25      Detektywi
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy
20:55      Na Wspólnej 6 
21:30      Krok od domu (6/22) 
 - serial kryminalny, USA 
22:30      Teraz my! 6 
23:15      Superwizjer 
23:50      Bez skazy (1/15) 
 - serial obyczajowy, USA 
01:00      Co za tydzień 
01:25      Uwaga! 
01:45      Wrzuć na luz 
02:45      Telesklep
03:05      Nic straconego

05:15     Notacje
05:25     Serce z węgla - odc. 10
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Gumisie - odc 47 
09:00     Budzik - Łyżwy
09:25     Rozgadana Farma - odc. 13  
09:50     Teleferie 
10:20     Jaka to melodia? 
11:10     Moda na sukces - odc. 3700
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro
12:40     Plebania - odc. 1014
13:05     Klan - odc. 1403
13:30     Przed Eurowizją
13:55     Byli sobie odkrywcy
14:30     Szkoda gadać - odc. 21
14:55     Przed Eurowizją
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo - odc. 19
16:00     Przed Eurowizją
16:05     Moda na sukces - odc. 3702 
17:00     Teleexpress 
17:35     Klan - odc. 1408
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1019
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji 
22:05     Bracia i siostry - odc. 6 
23:00     Mocne kino nocne - thriller
01:05     Kojak, seria 3 

05:45     Fitness club - odc. 19; serial 
06:40     Był taki dzień - 9 lutego
06:45     Smaki polskie
07:00     Dzień dobry w sobotę;  
 program poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Dotknij życia - Droga  
 Krzyżowa odc. 1
08:45     Historie Starego Testamentu 
09:10     Kuchcikowo 
09:25     Ziarno; magazyn
09:55     Baranek Shaun, serial
10:00     Scooby, gdzie jesteś?
10:25     Siódme niebo
11:15     Kandydat - odc. 6; magazyn
11:40     Zwierzęta świata 
 - Lwica i lamparcica
12:10     Podróżnik - Terre-de-Haut
12:30     Kuchnia z Okrasą 
 - Tajlandia od kuchni
13:00     Wiadomości
13:10     Napad na bank; komedia
14:45     Sąsiedzi - Igranie z ogniem
15:10     Śpiewać, jak to łatwo  
 powiedzieć - odc. 1;  
 widowisko rozrywkowe
15:50     Puchar Świata w skokach 
18:00     Śmiechu warte; program
18:25     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę    
 Bezprawie; western  
 kraj prod.USA (2003); 
22:40     Męska rzecz... -   
 Chartum; dramat, 
00:50     Frank Riva - odc. 2 serial 

05:40     Fitness club - odc. 21; serial 
06:40     Był taki dzień - 10 lutego
06:44     Dziewczyna z koniem
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - Domisierek
08:20     Angielski z Jedynką
08:30     Kadra 2012; magazyn
08:45     Teleranek - magazyn
09:15     Gość w dom; komedia 
11:00     Pod prasą; program
11:30     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10      Dzieci prerii cz. 2; western  
 kraj prod.USA (1995)
14:45     Kyle XY - odc. 4; serial
15:30     BBC w Jedynce 
16:25     Przebojowa noc
17:00     Teleexpress 
17:20     Jaka to melodia?
18:10     Szkoda gadać
18:40     Przebojowa noc
19:00     Wieczorynka - Gumisie 
19:30     Wiadomości
20:15     Ranczo - odc. 19 
 - Rozwód z miłości;  
 serial obyczajowy 
22:10      Uczta kinomana -  
 Małżeństwo Tui;  
 dramat kraj prod. 
 Chiny (2006)
23:50         Kolekcja kinomana -  
 Fanny i Aleksander  

06:00     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:30     Dwójka Dzieciom 
 - Molly – odc. 1
07:00     Spróbujmy razem; mag. dla niepeł.
07:25     Poezja łączy ludzi - Mój ulubiony 
    wiersz: „Sonet Nr 49”
07:35     Dziewczyny do wzięcia; Polska 
08:30     Pytanie na śniadanie
10:40     Łzy Afrodyty; 
 dok..Wlk. Bryt. 
11:40     Na dobre i na złe - odc. 318
12:35     Egzamin z życia - odc. 95; 
 serial
13:25     Święta wojna - (284) Hołda; 
                    serial
14:00     Familiada ; teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - odc. 925 Linijka
15:10     Duże dzieci; 
 talk-show
16:05     Tajemnicza wyspa 
 - cz. 2/2; przyg.
17:35     Na wyłączność; wywiad
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Europa da się lubić
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce
21:15     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Idealni  nieznajomi; fabularny;  
 Wlk. Bryt.
22:45     Słowo na niedzielę
22:55     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Pod nadzorem; sensacyjny 
00:35     Ona i On - wojna płci - (3)
 talk-show
01:30     Obsesja; dramat USA
03:20     Zakończenie dnia

05:20     Dla niesłyszących - Słowo na...
05:30     Dla niesłyszących – Kopciuszek
05:55     Złotopolscy - odc. 924 Kto płacze...
06:20     Złotopolscy - odc. 925 Linijka...
06:50     Jesteś tym co jesz (seria III)
07:20     M jak miłość - odc. 557; serial TVP
08:15     Ostoja
08:45     Wyjechani; telenowela dok.
09:15     Z Dwójką bezpieczniej
09:30     Zacisze gwiazd - (21)
10:00     Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat - wioska w dżungli; 
 cykl rep.
10:30     Rodzinne oglądanie - Potęga sztuki
11:30     Podróże kulinarne R. Makłowicza
12:05     Gwiazdy w południe – Tajemnice...
14:00     Familiada; teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 926 Udręka...
15:00     Mini szansa - Leszcze
16:00     Na dobre i na złe - odc. 319; serial
17:00     Barwy szczęścia - odc. 8; ser. obycz.
17:30     Barwy szczęścia - odc. 9; ser. obycz.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Podróże z żartem - USA cz. 2
20:05     Detonator; fi lm fabularny USA
21:40     Raport specjalny - odc. 5/16; 
 serial
22:30     Oratorium dla ludzi
22:55     Ulice Kultury; magazyn
23:15     Panowie dwaj czyli Satan z...
00:20     Stróże prawa; fi lm akcji USA 05’
01:50     Zakończenie dnia

05.50       Instynkt Tropiciela - Kłajpeda
06.10        Kinomaniak
06.35       VIP
07.00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.35       Eurolinia Plus (odc. 2)
08.50       Wszystko o zwierzętach. serial 
09.25      Asterix kontra Cezar
 fi lm animowany, Francja, 1985 
11.00       Galileo(odc. 23) – program   
 popularno-naukowy
12.00       Kinomaniak
12.30       Dekoratornia
13.00       Roswell (odc.22), serial USA
14.00       VIP
14.30       Zakochane gwiazdy, odc. 8– serial
15.00       Liga Siatkówki Kobiet: Stal mielec -  
 Farmutil Piła 
17.05        Afryka. Dolina Serengeti, fi lm dok.  
 USA, 1994; reż.: Casey George
18.00       Pogromcy hitów – program   
 publicystyczno-satyryczny
19.00       Galileo (odc. 24) 
 – program popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 29)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30       SEX FM (odc. 11) 
 - serial komediowy
21.05   Kłopoty na zamówienie” 
 fi lm fabularny, 
23.10       Big Brother 4.1
00.50       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.30       Eurolinia Plus
01.40       VIP

05.50       Instynkt Tropiciela - Kowno
06.10       Kinomaniak
06.35       Ręce, które leczą
07.00       Gram.Tv
07.30       V Max
08:00       Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.00       Dekoratornia
09.30       Instynkt Tropiciela - Kłajpeda ,  
 Polska, 2007 r.; reż. Robert  
 Wiącek, scen.: Piotr Owczarski
10.00       V-max
10.30       Gram Tv
11.00       Big Brother 4.1
11.40       Big Brother Show
13.00       Grunt to rodzinka - gdy gasły  
 światła na planie („Growing Up 
 Brady”), USA, 2000; reż.:  
 Richard A. Colla; wyst.: Adam  
 Brody, Kaley Cuoco, Daniel  
 Hugh Kelly, Rebeccah Bush,  
 Ricky Ullman.  
15.00       Polska Liga Siatkówki: Jastrzębski  
 Węgiel - Wkręt-Met Domex  
 Częstochowa
17.20       Asterix kontra Cezar fi lm   
 animowany, Francja, 1985; reż.:  
 Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi; 
19.00       Wielkie Happy Hour – informacyjny 
20.00       Telepasja, fi lm fabularny, USA,  
 1987; reż.: James L. Brooks;  
 wyst.: William Hurt, Albert  
 Brooks, Holly Hunter, Robert  
 Prosky, Joan Cusack
22.55       „Korporacja”– mini-serial   
 dokumentalny, Kanada 2003 r.; 
 reż.: Mark Achbar,
00.00       Zakochane gwiazdy(odc. 8)
  serial dok. ,USA, 2006;

06:00       Pierwsza miłość, odc.567
06:45       Jesteśmy, odc.233
07:15       Power Rangers , odc.302
07:45       Hugo, odc.138
08:15       Dotyk anioła, odc.70
09:15       Ewa gotuje, odc. 8
09:45       Eureko, ja to wiem, odc.43
10:45       Mali bohaterowie
12:45       Czarodziejki, odc.85
13:45       Dom nie do poznania, odc.102
14:45       SIĘ KRĘCI, odc.49
15:15       Daleko od noszy, odc.2
15:45       Tylko miłość, odc.22
16:45       Prawdziwe kobiety, cz.2
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Miodowe Lata, odc.19
20:00       Szczęśliwy dzień, w. George  
 Clooney, Michelle Pfeiffer, Mae 
 Whitman, Alex D. Linz,  
 Charles Durning Komedia  
 romantyczna. Samotni rodzice 
 z sąsiedztwa, Melanie  
 (Pfeiffer), z zawodu architekt  
 i Jack (Clooney), dziennikarz, 
 cenny czas dzielą między  
 pracą ,a opieką nad kilkuletnimi  
 dziećmi. Starannie unikają  
 nowych związków, lecz ten jest 
 im po prostu pisany.   
 Wszystko zaczyna się, kiedy  
 pewnego dnia ich pociechy  
 spóźniają się na szkolną  
 wycieczkę...   
21:55       Studio Lotto
22:25       Halo, Hans!, odc.11
23:25       Kłamstwo w mundurze
01:30       Gala Boksu Zawodowego z Lublina

06:00       Pierwsza miłość, odc.568                            
06:40       Pierwsza miłość, odc.569                            
07:15       Gadżet i Gadżetinis, odc.22
07:45       Tutenstein, odc.14
08:15       Power Rangers , odc.303
08:45       Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
09:45       Słoneczny patrol, odc.210
10:45       Powrót trzech ninja
12:40       Przygody rabina Jakuba
14:45       Kabareton
15:45       Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45       Świat według Kiepskich, odc.45
17:15       Świat według Kiepskich, odc.47
17:45       Rodzina zastępcza, odc.186
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Miodowe Lata, odc.20
20:00       CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00       CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.46
21:55       Studio Lotto
22:00       Showgirls w. Elizabeth Berkley,  
 Alan Rachins, Robert Davi, Kyle 
 MacLachlan, Gina Gershon,  
 Glenn Plummer Dramat w  
 reżyserii Paula Verhoevena, 
 twórcy takich hitów jak:  
 „RoboCop”, „Pamięć   
 absolutna”, czy „Nagi instynkt” 
00:55       Sposób użycia, odc.6
01:25       ROZMOWY NOCĄ - TALK SHOW,
01:40       Magazyn sportowy
03:40       Nocne randki
04:45       TV MARKET

05:40      Uwaga! 
06:00      Telesklep
08:00      Hela w opałach 3 (31) 
 - serial komediowy, Polska 
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Pascal: po prostu gotuj 8 
 - program rozrywkowy 
11:30      Na Wspólnej Omnibus 
13:20      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy 
14:55      Siłacze 8 - Strongman - magazyn 
16:05      Płonące siodła - komedia,   
 USA 1974, reżyseria: Mel  
 Brooks, obsada: Cleavon 
 Little, Gene Wilder, Slim  
 Pickens, Mel Brooks, Harvey  
 Korman, Madeline Kahn 
18:00      Milionerzy 
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Niania (56) - serial komediowy
20:35      Niania (57) - serial komediowy
21:05      K-Pax - fi lm obyczajowy, USA/ 
 Niemcy 2001, reżyseria: Iain  
 Softley, obsada: Kevin Spacey, 
 Jeff Bridges, Mary   
 McCormack, Alfre Woodard
23:30      Striptizerki - fi lm sensacyjny,  
 USA 1998, reżyseria: Ice Cube,  
 obsada: Lisa Raye, Bernie Mac,  
 Monica Calhoun, A.J. Johnson,  
 Ice Cube, Jamie Foxx 
01:25      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
02:25      Telesklep
02:45      Uwaga! 
03:05      Nic straconego

05:40      Uwaga! 
06:00      Telesklep
08:00      Niania (56) - serial komediowy
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Kawa na ławę 
11:45      Superniania 2 - reality show 
12:45      K-911 - komedia, USA 1999,  
 reżyseria: Charles T. Kanganis,  
 obsada: James Belushi,   
 Christine Tucci, James Handy,  
 Wade Williams, J.J. Johnston 
14:45      Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy 
16:30      Co za tydzień 
16:55      Niania (57) - serial komediowy
17:30      Hela w opałach 3 (32) - serial
18:00      Milionerzy 
19:00      Fakty
19:25      Sport
19:35      Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Clever - widzisz i wiesz 
21:10      Misja: Moskwa - fi lm sensacyjny,  
 Rosja 2006, reżyseria: Wadim  
 Szmieliew, obsada: Andriej  
 Mierzlikin, Maksim Suchanow,  
 Oksana Akinszyna, Leonid  
 Jarmolnik, Denis Karyszew 
23:25      Tajemnice Smallville (14/22) - serial 
00:25      Wesprzyj się na mnie - fi lm   
 obyczajowy, USA 1989,  
 reżyseria: John G. Avildsen,  
 obsada: Morgan Freeman, 
02:25      Telesklep
02:45      Uwaga! 

05:00       Music Spot, odc.243
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.66
06:45       Adam i Ewa, odc.67
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.52
09:30       JAG Wojskowe Biuro Śledcze,  
 odc.126
10:30       Beverly Hills 90210, odc.5
11:30       Samo życie, odc.1037
12:00       Łabędziem być… , odc.4
13:00       Swiat według Kiepskich, odc.45
13:30       Świat według Kiepskich, odc.47
14:00       Pierwsza miłość, odc.643
14:45       Mamuśki, odc.29
15:15       Świat według Bundych, odc.257
15:45       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1025
16:50       Beverly Hills 90210, odc.6
18:00       Pierwsza miłość, odc.644
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1038
20:00       Uciekinierzy, odc.3
21:00       MEGA HIT 
 - Granice wytrzymałości w.  
 Chris O’Donnell, Robin  
 Tunney, Scott Glenn, Izabella 
 Scorupco, Bill Paxton 
21:55       Studio Lotto
23:55       Nieustraszeni, odc.31

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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14  Reklamy                                                  Piątek, 8 lutego 2008 r. 

 Reklama    Piątek, 7 grudnia 2007 r.

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

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

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

www.expresspowiatu.pl       www.expresspowiatu.pl   
REKLAMA
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05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 6 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      Telesklep
13:30      W-11 Wydział Śledczy
14:15      Weronika Mars (10/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15      Marina (113/169) 
 - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25      Detektywi
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy
20:55      Na Wspólnej 6 
21:30      Wizja morderstwa 
 - fi lm sensacyjny, USA 2000,  
 reżyseria: Donald Wrye,  
 obsada: Melissa Gilbert,  
 Thomas Ian Griffi th, Maria  
 Conchita Alonso, Kimberly  
 Hawthorne, Shauna Kain
23:25      Kuba Wojewódzki 2 - talk show 
00:30      Kryminalni 7 (86) - serial   
 kryminalny, Polska 
01:30      Multikino

05:30     Statek miłości - 28/249; telenowela
06:20     Statek miłości - 29/249; telenowela
07:10     TELEZAKUPY
07:25     Dwójka Dzieciom - Niezwykłe ranki 
    Marcina Ranka - odc 40/52
07:45     Dwójka Dzieciom – Niezwykłe...
08:05     M jak miłość - odc. 115
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Twój sprzeciw ma znaczenie
11:20     Święta wojna - Las Aptekas (247)
11:55     Dr Quinn - seria V, odc. 16/26
12:50     Koło fortuny - odc. 28; teleturniej
13:25     Sam Houston, legenda Teksasu - cz 
    2/2 71’; western kraj prod.USA 
14:45     Twój sprzeciw ma znaczenie
14:55     Gwiazdy tańczą na lodzie
15:50     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
16:20     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
16:55     Czterdziestolatek - odc. 3/21
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:10     Jeden z dziesięciu - odc. 12/LVI
19:40     Młodzi twórcy mistrzom
20:10     Barwy szczęścia - odc. 67
20:35     Barwy szczęścia - odc. 68
21:10     Dr House - odc. 23/46
22:00     Magazyn kryminalny 997
22:35     Warto rozmawiać
23:30     Panorama
23:45     Czy świat oszalał? - Irackie 
 szwadrony śmierci; dokumentalny
00:35     Miasteczko Twin Peaks - odc. 7/32
01:25     Battlestar Galactica - odc. 10/13

05:25     Notacje
05:30     Poszukiwacze... 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 Indiach
09:00     Świnka Peppa - odc. 51 
09:05     Kuchcikowo
09:20     Kocham muzykę - odc. 18 
09:25     Scooby, gdzie jesteś?
09:50     Teleferie - Dwa światy
10:20     Szkoła złamanych serc 
11:10     Moda na sukces 
12:20     Europa bez miedzy
12:40     lebania - odc. 1017
13:05     Klan - odc. 1406
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Broń palna, zarazki i stal
14:30      My Wy Oni; magazyn
14:50     Przed Eurowizją
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi; serial 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1411 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1022
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości -
20:20     4400 seria III - odc. 8  
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Śpiewać, jak to łatwo 

05:20     Notacje - Zdzisław Skwara
05:30     Aniołki - odc. 5
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści - odc.54 
09:00     Moliki książkowe
09:10     Zagrajmy - odc. 9 
09:30     Rozgadana Farma
09:55     Teleferie - Dwa światy 
10:20     Szkoła złamanych serc
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - odc. 1015
13:10     Klan - odc. 1404
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa 
 do Arktyki - odc. 4 
14:30     Wyjeżdżam - zostaję?
14:50     Przed Eurowizją
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo - odc. 20
16:00     Przed Eurowizją
16:05     Moda na sukces - odc. 3704 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik; magazyn
17:35     Klan - odc. 1409 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1020
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Glina - odc. 5/12 
22:30     Misja specjalna; magazyn
23:00     Piękna Bettien; dramat
00:50     Ekonomiczny kalejdoskop 

05:20     Statek miłości - 24/249; telenowela
06:10     Statek miłości - 25/249; telenowela
07:05     TELEZAKUPY
07:20     Istebna; reportaż
07:45     Dwójka Dzieciom
08:05     M jak miłość - odc. 113; 
 serial TVP
09:00     Pytanie na śniadanie
11:00     Twój sprzeciw ma znaczenie
11:10     Sąsiedzi - odc. 16 (182)
11:40     Dr Quinn - seria V, odc. 14/26
12:35     Złotopolscy - odc. 24 Koncert
13:05     Spór o losy Titanica
14:10     Nagrody Grammy 2008
15:05     Gwiazdy tańczą na lodzie
15:50     Twój sprzeciw ma znaczenie
16:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:55     Czterej pancerni i pies 
 - odc. 10/21
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
 - odc. 28; teleturniej
19:40     Kocham Kino 
 - magazyn fi lmowy
20:05     M jak miłość 
 - odc. 559; serial TVP
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05     Wieczór fi lmowy Kocham Kino
00:25     Panorama
00:40     Chiny - spojrzenie od środka
01:40     Korespondent - odc. 10
02:10     Z Dwójką bezpieczniej
02:20     Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:30     Zakończenie programu

05:20     Notacje
05:25     Bułeczkarz z Przemyśla 
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Łatek, odc.89 
09:00     Domisie - Domisierek
09:25     Rozgadana Farma, odc. 15 
09:50     Teleferie - Dwa światy
10:20     Szkoła złamanych serc 
11:10     Moda na sukces - odc. 3704 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Siła z natury; magazyn
12:40     Plebania - odc. 1016
13:05     Klan - odc. 1405
13:35     Jaka to melodia?
13:55     Errata do biografi i
14:30     Raj; magazyn
14:50     Przed Eurowizją
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi; serial
16:05     Moda na sukces - odc. 3706 
17:00     Teleexpress 
17:35     Klan - odc. 1410
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - odc. 1021
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
19:55     Sport 
20:05     Pogoda
20:20     Okruchy życia - Opowieść  
 walentynkowa fab. 
22:00     Autografy; widowisko 

05:15     Statek miłości - 26/249; telenowela
06:10     Statek miłości - 27/249; telenowela
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Znaki czasu; magazyn
07:45     Dwójka Dzieciom – Niezwykłe...
08:05     M jak miłość - odc. 114; 
 serial TVP
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - odc. 17 (181); 
 serial
11:40     Dr Quinn - seria V, odc. 15/26
12:40     Koło fortuny - odc. 27;
 teleturniej
13:10     Wokół Sycylii - odc. 2
14:20     Nagrody Grammy 2008
15:15     Gwiazdy tańczą na lodzie
16:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
17:05     Czterdziestolatek - odc. 2/21
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu - odc. 11/LVI
19:40     S. O. S. Dzieciom! - odc. 22
20:05     Barwy szczęścia - odc. 65
20:35     Barwy szczęścia - odc. 66
21:10     Alibi na środę - W cieniu mordercy
22:50     Panorama
23:05     Bez fi kcji - Korespondent - odc. 18
23:40     Bez fi kcji - Pałac Putina
00:35     Wideoteka dorosłego człowieka (18)
01:30     Muzyczne historie miłosne (cz. 1)
02:15     Noc Zagadek - teleturniej
03:30     Zakończenie dnia

05.40    Sztukateria
06.00    Kinomaniak
06.25    V Max
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.30       Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.20       Zbuntowani (odc. 77) 
 serial obyczajowy 
10.20       Cienka niebieska linia (odc.14)–  
 serial komediowy
11.00       mała Czarna
12.00       V Max
12.30       Galileo – program 
 popularno-naukowy
13.30       Wygraj fortunę
14.30       Big Brother 4.1
16.25       Zbuntowani (odc. 78) 
 serial obyczajowy 
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Happy Hour – informacyjny program
20.00       Korporacja (odc.1 ), – mini-serial  
 dokumentalny, Kanada 2003 r.;  
 reż.: Mark Achbar
21.05       Regina (odc. 13), serial fabularny;  
 Polska, 2007 r.; reż. Teresa  
 Kolarczyk, zdj. Witold 
 Adamek, wyst. Dominika  
 Ostałowska, Halina Łabonarska, 
 Kinga Preis, Olgierd   
 Łukaszewicz, Mirosław Baka,  
 Tomasz Gęsikowski, Aleksandra  
 Konieczna, Małgorzata Socha
22.10       Okręt (odc. 5), serial sensacyjny,  
                    Niemcy, 1985, reż. Wolfgang               
                     Petersen; wyst.: Jürgen  
                     Prochnow
23.20       Benny Hill serial komediowy; 

05.40    Sztukateria
06.00    Pogromcy hitów
06.25    Dekoratornia
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.30       Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.20       Zbuntowani (odc. 78) 
 serial obyczajowy 
10.20       Cienka niebieska linia(odc.2) 
 – serial komediowy, 
 Wielka Brytania, 1995;
11.00       mała Czarna
12.00       Dekoratornia
12.30       Happy Hour
13.30       Wygraj fortunę – program
14.30       Big Brother 4.1
16.30       Zbuntowani (odc. 79) 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Miłość z o.o. (odc. 1) serial  
 komediowy USA, 2005 r.;  
 twórca serialu: Andrew   
 Secunda; reż. Henry Chan,  
 Katy Garretson; wyst.: Busy  
 Philipps, Reagan Gomez- 
 Preston, Vince Vieluf
19.00       Galileo (odc. 26) – program  
 popularno-naukowy
20.00       Włatcy móch (odc. 30) - serial 
20.30       SEX FM (odc. 12) serial 
21.05       Azazel (odc.3 serial kryminalny
22.10       Happy Hour – informacyjny program
23.10       Miłość z o.o. (odc. 1) serial 
23.40       Big Brother 4.1
00.55       Big Brother Show, cz. 1

05.40    Sztukateria
06.00    Pogromcy hitów
06.25    VIP
06.50       Muzyczne listy
07.55       TV Market
08.30       Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.20       Zbuntowani (odc. 79)
 serial obyczajowy 
10.20       Cienka niebieska linia (odc.4)
 – serial komediowy
11.00       mała Czarna
12.00       Instynkt Tropiciela
12.30       Galileo (odc. 26) – program
13.30       Wygraj fortunę
14.30       Big Brother 4.1
16.30       Zbuntowani (odc. 80) 
 serial obyczajowy 
17.30       mała Czarna – talk show
18.30       Miłość z o.o. (odc. 2) 
19.00       Happy Hour – informacyjny program
20.00       Moje wielkie greckie wesele,  
 USA / Kanada, 2002; reż.:  
 Joel Zwick; wyst.: Nia Vardalos, 
 Michael Constantine, John  
 Corbett, Lainie Kazan, Meisler  
 Bess, Louis Mandylor;            
22.00       Regina  (odc. 13), serial fabularny
23.05       Miłość z o.o. (odc. 2) serial   
 komediowy USA, 2005 r.; twórca  
 serialu: Andrew Secunda; reż.  
 Henry Chan, Katy Garretson
23.35       Big Brother 4.1
01.00       Zakończenie programu

05:00       Music Spot, odc.244
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.68
06:45       Adam i Ewa, odc.69
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.53
09:30       JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30       Beverly Hills 90210, odc.6
11:30       Samo życie, odc.1038
12:00       Łabędziem być… , odc.5
13:00       Miodowe Lata, odc.19
13:30       Miodowe Lata, odc.20
14:00       Pierwsza miłość, odc.644
14:45       Mamuśki, odc.30
15:15       Świat według Bundych, odc.258
15:45       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1026                              
16:50       Beverly Hills 90210, odc.7
18:00       Pierwsza miłość, odc.645
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1039
20:00       Uciekinierzy, odc.4
21:00       PREMIERA - Radio w. Cuba  
 Gooding Jr., Debra Winger,  
 Ed Harris, Alfre Woodard, S. 
 Doskonały dramat, w którym  
 wspaniałe kreacje stworzyli  
 Cuba Gooding Jr. i Ed Harris.  
 Rok 1976. Zaangażowanie  
 trenera sprawia, że nieufni  
 dotąd mieszkańcy miasteczka  
 zaczynają zmieniać swoje  
 nastawienie...
21:55       Studio Lotto
23:25       Chirurdzy, odc.55

05:00       Music Spot, odc.245
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.70
06:45       Adam i Ewa, odc.71
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.54
09:30       JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30       Beverly Hills 90210, odc.7
11:30       Samo życie, odc.1039
12:00       Łabędziem być… , odc.6
13:00       W pustyni i w puszczy, odc.1
14:00       Pierwsza miłość, odc.645                      
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Świat według Bundych, odc.259
15:45       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1027                         
16:50       Beverly Hills 90210, odc.8
18:00       Pierwsza miłość, odc.646
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1040
20:00       Świat według Kiepskich, odc.48
20:30       Świat według Kiepskich, odc.49
21:00       PREMIERA - Papi i dziewczyny  
 w. Roselyn Sanchez, D.L.  
 Hughley, Eduardo Verástegui,  
 Lisa Vidal, Sofía Vergara,  
 Jaci Velasquez 
21:55       Studio Lotto
22:50       Dirk i Betty, w. Robert Bauer,  
00:45       Miasto zwycięzców, odc.20
01:45       Nocne randki

05:00       Music Spot, odc.236
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15       Adam i Ewa, odc.72
06:45       Adam i Ewa, odc.73
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30       Kameleon, odc.55
09:30       JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30       Beverly Hills 90210, odc.8
11:30       Samo życie, odc.1040
12:00       Łabędziem być…, odc.7
13:00       Halo, Hans!, odc.7
14:00       Pierwsza miłość, odc.646
14:45       Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15       Świat według Bundych, odc.260
15:45       Wydarzenia
16:20       Pogoda
16:25       Interwencja, odc.1028                                 
16:50       Beverly Hills 90210, odc.9
18:00       Pierwsza miłość, odc.647
18:50       Wydarzenia
19:20       Sport
19:25       Pogoda
19:30       Samo życie, odc.1041
20:00       Tylko miłość, odc.23
21:00       Złodziej, odc.1
21:55       Studio Lotto
22:00       Złodziej, odc.2
23:00       Wróg naturalny,  Donald   
 Sutherland, William McNamara,  
 Lesley Ann Warren, Joe  
 Pantoliano, Tia Carrere. Thriller 
 w gwiazdorskiej obsadzie. 
00:50       Miasto zwycięzców, odc.21

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 6
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Milionerzy 
 - program, gra
12:00      Fabryka Gry 
13:00      Telesklep
13:30      W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:15      Weronika Mars (8/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15      Marina (111/169) 
 - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25      Detektywi
 - serial
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy
 - serial
20:55      Na Wspólnej
 - serial
21:30      Kryminalni 7 (86) 
 - serial kryminalny, Polska 
22:30      Uwaga, faceci! (11/22) 
 - serial obyczajowy, USA 
23:30      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
00:35      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy 
02:05      Wrzuć na luz 
03:05      Telesklep
03:25      Uwaga! 
03:45      Nic straconego

05:00      Uwaga! 
05:20      Telesklep
06:20      Hej-nał show 
08:00      Na Wspólnej 6 
08:30      Dzień dobry TVN 
11:00      Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
12:00      Fabryka Gry 
13:00      Telesklep
13:30      W-11 Wydział Śledczy
14:15      Weronika Mars (9/20) - serial 
15:15      Marina (112/169) - telenowela 
16:15      Rozmowy w toku
17:25      Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25      Detektywi
19:00      Fakty
19:30      Sport
19:40      Pogoda
19:50      Uwaga! 
20:15      W-11 Wydział Śledczy
20:55      Na Wspólnej 6 
21:30      W słusznej sprawie - fi lm   
 sensacyjny, USA 1995,  
 reżyseria: Arne Glimcher,  
 obsada: Sean Connery,   
 Laurence Fishburne, Kate  
 Capshaw, Blair Underwood,  
 Ruby Dee, Ed Harris 
23:35      Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy
00:40      Siłacze 8 - Strongman - magazyn 
01:50      Uwaga! 
02:10      Wrzuć na luz 
03:10      Telesklep
03:30      Nic straconego

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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