
FOTOREPORTAŻ ZE ŚWIĘTA TAŃCA STR. 9
W

E
J

H
E

R
O

W
O

 R
U

M
I

A
 R

E
D

A
 C

H
O

C
Z

E
W

O
 G

N
I

E
W

I
N

O
 Ł

Ę
C

Z
Y

C
E

 L
U

Z
I

N
O

 L
I

N
I

A
 S

Z
E

M
U

D
 G

M
. W

E
J

H
E

R
O

W
O

  

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

REDAKTOR NACZELNY
PIOTR RUSZEWSKI

ISSN 1897-7405

NAKŁAD 8000 EGZ.

Piątek, 7 marca 2008 r.

NR 10 (37)

 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Ponad 37 tys. mieszkańców Województwa Pomorskiego posługuje się 
jeszcze starymi dowodami osobistymi, mimo że termin ich wymiany 
upłynął  z końcem ubiegłego roku. W powiecie wejherwoskim ksią-
żeczkowe dowody posiada jeszcze 4.865 pełnoletnich obywateli. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zamierza karać tych 
osób, które nie złożyły wniosków do 31 grudnia 2007, jednak nie wy-
klucza takiej możliwości wobec, że po 1 kwietnia br. zastosuje sankcje 
wobec uporczywie uchylających się od tego obowiązku.       (ajg)

czytaj dalej str. 3

Powiat wejherowski. Wymiana dowodów osobistych

OSTATNI DZWONEK

Pomimo, że w Rumi starymi dowodami posługuje się jeszcze blisko 2 tys. mieszkańców, do wymiany dokumentu 
tożsamości nie ustawiają się kolejki.
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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

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

To był wieczór 29 lutego. - Wy-
dawało nam się to mało prawdo-
podobne, ale oczywiście wysłali-
śmy patrol, żeby to sprawdzić – 
mówi Zenon Hinca, zastępca ko-
mendanta straży miejskiej w Wej-
herowie. Na miejscu, w ruchomej 
rurze na placu zabaw faktycznie 
spał chłopiec, jak się później 
okazało 11-letni. Miał przy so-
bie szkolny plecak. Na podstawie 
rozmowy z innymi przebywają-
cymi na placu dziećmi, strażnicy 
ustalili, że chłopiec leży w rurze 
dobre osiem godzin. 
- Oczywiście był mało rozmow-

ny, nie chciał podać jak się nazy-
wa, więc zabraliśmy go do siebie 
– mówi Hinca. Strażnicy poczę-
stowali dziecko herbatą i podzie-
lili się z nim swoimi kanapkami. 
Dopiero wtedy powiedział im 
kim jest. Chcieli go odwieźć do 
domu, ale na miejscu zjawili się 
rodzice chłopca. Mówili, że szu-
kali go na własną rękę, myśleli, 
że jest u babci. Po późniejszych 
ustaleniach okazało się, że praw-
dopodobną przyczyną ucieczki 
dziecka było to, że ojciec odebrał 
mu telefon komórkowy.

(ŁB)

Wejherowo. Zniknął z domu

Małe problemy 
małych ludzi
Straż miejska otrzymała anonimowe zgłoszenie, że w jed-
nej z ruchomych rur na placu zabaw na osiedlu 1000-lecia 
w Wejherowie śpi dziecko.

Jednak pijany człowiek poczuł się 
w szpitalu jak u siebie w domu. 
Za nic nie chciał wyjść. - Tak 
się zdenerwował, kiedy chcieli 
go zabrać ze szpitala, że rzucił 
się na personel – powiedział Ze-
non Hinca, zastępca komendanta 
straży miejskiej w Wejherowie. 
Kiedy przyjechali strażnicy, czło-
wiek położył się na podłogę z sil-

nym postanowieniem trwania na 
miejscu. - Musieliśmy użyć środ-
ków przymusu bezpośredniego 
– mówi Hinca. Po opuszczeniu 
szpitala mężczyzna trafi ł do inne-
go miejsca, które już mu się nie 
podobało jak szpitalne korytarze. 
Znalazł się w policyjnej izbie za-
trzymań i za swój wybryk odpo-
wie przed sądem.                 (ŁB)

Wejherowo. Zdarzenie w szpitalu specjalistycznym

Agresywny w szptalu
Agresywny mieszkaniec Częstkowa w stanie nietrzeźwym 
został przewieziony do wejherowskiego szpitala. Tam udzie-
lono mu pierwszej pomocy i chciano odesłać do domu. Policyjna odprawa to codzienne 

zebranie policjantów z komen-
dantem, na których rozplanowy-
wana jest służba na najbliższy 
dzień; m.in. na co trzeba zwró-
cić większą, ale i co działo się 
poprzedniego dnia. Oprócz tego 
każda z sekcji ma odprawy dla 
swoich funkcjonariuszy. 
W uroczystej odprawie, która od-
była się w ubiegły czwartek w 
komendzie powiatowej policji w 
Wejherowie, uczestniczyli m.in. 
młodszy inspektor Dariusz Jam-
roz, zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Gdańsku, 
Józef Reszke, starosta wejherow-
ski oraz Dariusz Witek - Pogo-
rzelski, wejherowski prokurator 
rejonowy oraz komendanci po-

szczególnych komisariatów i po-
sterunków policji i przedstawi-
ciele związków zawodowych.
W trakcie spotkania mł. insp. 
Mariusza Mocek, wejherow-
ski komendant powiatowy omó-
wił wyniki poszczególnych pio-
nów służb i podziękował poli-
cjantom za ich codzienną pracę 
oraz osiągnięte wyniki w służ-
bie. Pozytywnie wypowiadał się 
też o pracy policjantów starosta 
wejherowski. Prokurator zwró-
cił uwagę na mniejszą ilość zda-
rzeń, które miały miejsce w ciągu 
ostatniego roku. 
Uroczysta odprawa z przedstawi-
cielem szefostwa KWP w Gdań-
sku odbywa się co roku. 

(TM)

Wejherowo. Bezpieczeństwo

Uroczysta odprawa
Uroczysta odprawa, w której uczestniczył mł. Insp. Dariusz 
Jamroz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w 
Gdańsku, odbyła się w ubiegły czwartek w wejherowskiej 
policji. 

7 marca
św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia, Inwalidów Wojennych, Sobie-
skiego, Harcerska, Strzelecka, 3-go Maja, Wybickiego, Parkowa, Zamko-
wa, Wniebowstąpienia, 12- go Marca, Judyckiego, Rzeźnicka.
8 marca
na skrzyżowaniach ulic: Nadrzeczna- Derdowskiego, Broniewskiego–Ko-
lejowa, Kotłowskiego–Mostnika, Urocza–Zielna, Gryfa Pomorskiego–
Ogrodowa, Stefczyka–Konopnickiej, Asnyka–Tuwima, os. Kaszubskie – 
przy Szkole Społecznej, Marynarki Wojennej–Krzywa, Sikorskiego – Po-
łudniowa.

Wejherowo. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Oddaj co zbędne
Jeśli masz stary telewizor, lodówkę, albo cokolwiek innego 
co jest duże, stare i do niczego się już nie nadaje – pozbądź 
się tego! 
Wystawki są zaplanowane na 7 
i 8 marca. W tym dniu odpady 
należy ustawić na chodniku, przy 
krawędzi jezdni, tak żeby nie 
przeszkadzały pieszym. 
Zbiórce nie podlegają typowe 
śmieci, czyli bytowe odpady 

komunalne, także te, które moż-
na scharakteryzować jako nie-
bezpieczne oraz opakowania z 
zawartością cieczy.  Kontene-
ry objezdne  dostępne będą dla 
mieszkańców od godzin popołu-
dniowych.                 (ŁB)
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Coroczna uroczysta odprawa odbywa się w doborowym towarzystwie.

Podaliśmy, że dzień otwarty 
szkoły organizują w minioną so-
botę - 1 marca, a w rzeczywisto-
ści szkoła zaprasza wszystkich 
zainteresowanych nauką do od-
wiedzin 29 marca i 26 kwietnia 
w godzinach 9.30 – 13.00. Adres 

Rumia. Dzień otwarty

Inny termin
W poprzednim numerze 
Expressu Powiatu w mate-
riale dotyczącym szkół sale-
zjańskich w Rumi wkradł się 
błąd.

szkoły: Rumia ul. Świętojańska 
1 (jest także wejście od ul. Dą-
browskiego 26. Więcej informa-
cji i program dni otwartych zna-
leźćna stronie  www.szkoly.sale-
zjanskie.pl.
Za błędną informację wszystkich 
naszych Czytelników serdecznie 
przepraszamy

Andrzej J. Gojke

Wszyscy, którzy odwiedzą szko-
ły salejańskie w Rumi, będą 
mogli zwiedzić m. in. gabinety 
przedmiotowe. Nz. Uczniowie i 
nauczyciel podczas lekcji w ga-
binec\ie fi zycznym.
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W Wejherowie do ostatniej chwi-
li czekają 1.034 osoby na 34.992 
w mieście i 930 na 12.785 w gmi-
nie. Reda to 200 (13.889), Sze-
mud 133 (8.743), Choczewo 90 
(4.124), Gniewino 116 (4.807), 
Luzino 200 (8.679) i Łęczyce 
130 (7.972).
- W naszym województwie obo-
wiązku wymiany dowodów nie 
dopełniło jeszcze 37.250 tj. ok. 
2 procent uprawnionych do tego 
mieszkańców – mówi Piotr Ko-
biela z Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Cudzoziemców Urzę-
du Wojewódzkiego. - Jednak w 
tej liczbie duży odsetek, to oso-

by, od lat przebywające na sta-
łe poza granicami kraju, często 
posiadające podwójne obywatel-
stwo.
Osoby przebywające stale za 
granicą, a więc takie, które mają 
prawo, a nie obowiązek posia-
dania dowodu osobistego, wnio-
sek o wymianę tego dokumen-
tu będą mogły złożyć w dowol-
nym terminie po przyjeździe do 
kraju. Placówki dyplomatyczne, 
w myśl przepisów prawa, nie są 
upoważnione do pośrednictwa w 
sprawach wymiany lub wydania 
dowodów osobistych. 
Dowodami osobistymi starego 
wzoru można posługiwać już 
tylko do dnia 31 marca 2008r. do 

stwierdzenia tożsamości i oby-
watelstwa polskiego jego posia-
dacza. Od dnia 1 stycznia 2008r 
książeczkowe dowody osobiste 
nie będą natomiast uprawniały 
do przekraczania granic w obrę-
bie państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz państw, któ-
re uznały ten dokument za wy-
starczający do przekraczania 
granic. Bez dowodu nie będzie 
można odebrać przesyłki pole-
conej na poczcie, wziąć kredytu 
czy pożyczki, sprzedać czy ku-
pić mieszkania bądź samocho-
du. Tak więc to już ostatni dzwo-
nek dla tych wszystkich, którzy 
zwlekali do ostatniej chwili

Powiat. Nie zwlekaj z wymianą dowodu osobistego

OSTATNI DZWONEK
W poszczególnych gminach naszego powiatu odsetek mieszkańców, 
którzy nie wymienili jeszcze dowodów to od ok. 1. do kilku procent. 
Najbardziej zdyscyplinowana jest Linia, gdzie na 3944 mieszańców 
książeczkowymi dowodami posługuje się zaledwie 41 osób. „Outsi-
derem” tabeli jest Rumia, w której do tej pory zwleka z obowiązkiem 
1991 mieszkańców na 34.899 uprawnionych do wymiany.

Zadzwonił już ostatni dzwonek by wymienić stary dowód osobisty.

ANDRZEJ J. GOJKE
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Obecnie jednak, znając przychyl-
ne stanowisko samego MZK, 
wrócił do sprawy. Proponuje, 
żeby nowy przystanek znajdo-
wał się przy ośrodku zdrowia. 
Zebrane wcześniej podpisy nie-
wątpliwie przemawiają za po-
parciem mieszkańców Luzina 
dla tej inicjatywy. Co więc stoi 
na przeszkodzie?
- Ładnie to wygląda, wszyscy 
chcą, ale tak naprawdę chodzi o 
pieniądze. Obecnie jest połącze-
nie do Kębłowa – 2,5 km i ono 
kosztuje nas 70 tys. rocznie – 
mówi Jarosław Wejer, wójt gmi-

Komunikacja. Wejherowo - Luzino

CZY RUSZY NOWE 
POŁĄCZENIE?
Mieszkaniec Luzina – Ju-
liusz Domagała już w 2004 
roku zwrócił się do rady 
gminy w Luzinie o zain-
teresowanie się sprawą 
przedłużenia linii MZK Nr 
10 relacji Wejherowo-Kę-
błowo-Luzino (kościół). - 
Niestety na tamto pismo 
nie dostałem odpowiedzi 
– mówi Domagała. 

ny Luzino. 
Wskazuje też, że zmierza do po-
rozumienia z MZK w sprawie 
nowego połączenia, ale musi 
najpierw poznać wstępne infor-
macje o tym ile to może koszto-
wać. - Jeśli to będzie tylko kwe-
stia odpłatności za ulgi, to jeste-
śmy za, ale w przypadku, w któ-
rym będziemy musieli wyłożyć 
większe pieniądze, to będziemy 
zobowiązani dokładnie przeana-
lizować koszty i jakie to będzie 
oznaczało skutki dla gminy – 
mówi wójt. 
- Jeśli miałbym robić trzy czy 
cztery kursy to sprawa rzeczy-
wiście jest dosyć prosta, ale my 
jeździmy regularną komunika-
cją. Okazuje się, że nie wszyst-
kie kursy są wykorzystywane, w 
jednym jest pełno, w innym jest 

pusto. Rozdział wielkości kosz-
tów jakie musi pokryć samorząd, 
jest różnica między przychoda-
mi z biletów a tym co my musi-
my zapłacić żeby to auto jechało 
– mówi Czesław Kordel, prezes 
zarządu MZK. 
Pozostaje także sprawa niedziel. 
Juliusz Domagała wskazuje, że 
olbrzymią trudnością jest wydo-
stać się z Luzina w dzień świą-
teczny. 
- Kwestia ile osób faktycznie w 
niedziele wyjeżdża. Część połą-

czeń PKS została zlikwidowana, 
bo tam jeździły w niedziele 2, 3 
osoby – mówi wójt.
My jesteśmy zainteresowani od 
wielu lat, po kawałku zbliżamy 
się do Luzina, kiedyś mieliśmy 
przystanek przy stacji benzy-
nowej, później dogadaliśmy się 
wójtem i on się zgodził żeby na-
stępny był przy kościele. Według 
naszej strategii nowe połączenie 
jest jak najbardziej „po drodze”, 
ale to się musi opłacać – mówi 
Kordel. 
- Jeżeli dogadamy się z MZK 
to pozostanie kwestia uzgodnie-
nia rozkładów jazdy z marszał-
kiem województwa, bo taka jest 
procedura, ale najważniejsza jest 
sprawa fi nansowania tego połą-
czenia. Niestety zawsze jest coś 
za coś – dodaje wójt Wejer.
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ŁUKASZ BIESZKE

Czy nowy przystanek w Luzinie nie będzie świecił pustkami?
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Na Sobieskiego nie ma dnia w 
miesiącu, żeby nie było prądu 
– mówią mieszkańcy tej ulicy. 
-  Zrozumieć można, że nie było 
prądu w weekend z 26/27 stycz-
nia, kiedy to Rumię nawiedziła 
wichura. Ale dlaczego prądu nie 
ma średnio raz w tygodniu? –  
pytają mieszkańcy i po kolei wy-
mieniają dni, w których nastąpi-
ły przerwy w zasilaniu.
Mieszkańcy twierdzą, że prze-
rwy w dostawie prądu trwają na-
wet kilka godzin. 17. lutego nie 
było jednej fazy. W nocy z 22/23 
lutego nie było prądu w ogóle. Z 
kolei 23.  nie było prądu od godz. 
9 do 13. Tymczasem ENERGA 
SA dysponuje innymi danymi, 
które wskazują na to wyłączenia 
trwały kilka minut. - Istotnie, w 
wymienionych dniach dochodzi-
ło do przerw w zasilaniu. Z na-
szej dokumentacji wynika, że w 
dniach 17, 22 i 23 lutego doszło 
łącznie do sześciu przerw w za-
silaniu, przy czym najdłuższa 
trwała 1 godzinę 15 min, a naj-
krótsza – 3 minuty. Stanowczo 
nie mogę zgodzić się ze stwier-
dzeniem, że prądu nie było całą 

noc z 22 na 23, bo nasze rejestro-
wane pomiary jasno wskazują, że 
zasilania nie było w godz. 03:30 
do 03:50 oraz od 06:35 do 07:50, 
więc sformułowanie, że prądu 
nie było całą noc jest niepraw-
dziwe. Nieprawdą jest też, że 23. 
lutego prądu nie było od godz. 9 
do 13, bo z naszych danych wy-
nika, że od 11:30 do 12:45 – za-
przecza Beata Ostrowska, rzecz-
nik prasowy ENERGI SA.
Co jest przyczyną tak nagmin-
nych wyłączeń? Mieszkańcy 
uważają, że może dochodzić do 
częstych awarii transformatora, 
który znajduje się na ulicy So-
bieskiego. A jeśli nie są to awa-
rie, tylko planowane wyłącze-
nia, dlaczego mieszkańcy nie są 
o nich informowani? 
Według ENERGI wszystkie zda-
rzenia miały charakter awarii 
powodowanych różnymi przy-
czynami. - Jedną z nich był bar-
dzo silny wiatr - spadające na li-
nie energetyczne gałęzie powo-
dowały zwarcia i przepalanie się 
bezpieczników – tłumaczy Beata 
Ostrowska. -  Dla awarii (zda-
rzenie nagłe, nieoczekiwane) nie 

Na Sobieskiego od Zochliny w stronę Gdyni to już tradycja, że nie ma dostawy prądu. 
Wystarczy byle wicherek i panują egipskie ciemności - skarżą się mieszkańcy.

Rumia. Problemy z energią

Raz w tygodniu bez prądu
ma możliwości określania cza-
su ich wystąpienia. O wyłącze-
niach planowych/planowanych 
odbiorcy, zgodnie z wymagania-
mi przepisów, są informowani z 
wyprzedzeniem. Jest to praktyka 
skrupulatnie przestrzegana – za-
pewnia.
Sprawa nieustających przerw 
irytuje nie tylko samych miesz-
kańców, ale i przedsiębiorców, 
których punkty handlowo-usłu-
gowe znajdują się przy krajowej 
szóstce. Dla nich brak prądu wią-
że się ze stratami fi nansowymi. - 
W sobotę w godzinach rannych 
rozpoczęliśmy lakierowanie no-
wego Renault Scenic. Użyliśmy 
w tym bardzo drogiego lakie-
ru perłowego. Samo lakierowa-
nie „wieńczy dzieło” jest ostat-
nią czynnością  w długim pro-
cesie. Byliśmy w trakcie nakła-
dania farby natryskowej. Trwa  
to kilka godzin i jest procesem 
ciągłym tzn. poszczególne war-
stwy (3-4 razy natrysk „bazy” 
a następnie 2-3 warstwy lakieru 
bezbarwnego  nakłada się jed-
ną po drugiej w kilkunastominu-
towych odstępach). Nagle, bez 
żadnego ostrzeżenia, wyłączo-
no prąd. Po godzinie lakier za-
stygł i nie można było kontynu-
ować pracy. Parę dni pracy po-
szło na marne. Wszystko trzeba 
było zdzierać i przygotowywać 
od nowa. A wystarczyło nas  po-
wiadomić – opowiada Witold 
Kiedrowski, właściciel agen-
cji motoryzacyjnej, mieszczącej 
się ulicy Sobieskiego. - Oczywi-
ście wystąpię o odszkodowanie. 
Szkoda tylko, że nie uderzy ono 
po kieszeni dyżurującego dyspo-
zytora. Raczej monopolista prze-
rzuci koszty na nas przy kolejnej 
podwyżce.
ENERGA SA jest zdania, że wy-
wiązuje się umów ze swoimi 

klientami, a mieszkańcom nie 
może zostać wypłacona bonifi -
kata, gdyż jednorazowa przerwa 
nie trwała dłużej niż 24 godz. - 
W umowach z klientami dostaw-
ca deklaruje ciągłość zasilania z 
wyjątkiem przerw dozwolonych 
przepisami. W przypadkach nie-
dotrzymania (przekroczenia 
czasów trwania dozwolonych 
przerw) odbiorcy mogą uzyskać 

bonifi katy określone przepisa-
mi i taryfą. W przypadku rekla-
mowanego obwodu nie zaistnia-
ły przesłanki do ich udzielenia 
(przekroczenie 24 godz. dla jed-
norazowej przerwy awaryjnej i 
48 godz. łącznych przerw w skali 
roku) – wyjaśnia Beata Ostrow-
ska. – Choć wspomniane awa-
rie nie były zawinione przez nas, 
serdecznie przepraszamy klien-
tów za tę uciążliwość. Jednocze-
śnie pragniemy poinformować, 
że na 7 marca przewidziany jest 
przegląd linii napowietrznej So-
bieskiego 127.

Agnieszka Pozańska
www.moja-rumia.pl

Gdynia. Uwaga remont peronu

Czas utrudnień
3 marca rozpoczął się drugi etap remontu przystanku Gdynia 
Główna, który potrwa do 31 maja. Wymieniona zostanie cała 
nawierzchnia, na całej długości peronu stanie nowoczesna 
wiata, zamontujemy też windę dla niepełnosprawnych. 
W związku z tym dla korzystających codziennie z SKM 
najbliższe trzy miesiące będą czasem utrudnień.

- Zdajemy sobie sprawę, że utrud-
nienia będą duże – mówi Leopold 
Naskręt z SKM Trójmiasto. -  
Zrobiliśmy jednak wszystko aby 
je zredukować do minimum ukła-
dając tymczasowy rozkład jazdy 
pociągów. Oczywiście przepra-
szamy wszystkich pasażerów za 
te niedogodności.
Szczegółowe rozkłady jazdy do-
stępne będą na przystankach. 

Częstotliwość kursowania SKM 
od 3 marca: Gdańsk - Gdynia 30 
min ; Gdańsk - Wejherowo 30 min 
, Gdańsk - Gdynia Wzgórze Św. 
Maksymiliana 15 min , Gdańsk - 
Sopot 15 min (7,5 min w szczy-
cie). Szerzej na temat remontów 
planowanych przez SKM Trój-
miasto w jednym z najbliższych 
numerów Expressu

(ajg)

Remont peronu SKM Gdynia potrwa do 31 maja br. 

ENERGA SA jest zdania, że wywiązuje się umów ze swoimi klientami.
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Prosimy wszystkich uczestników 
o zabranie ze sobą modlitewni-
ków „Më trzimómë z Bògã” lub 
„Ojcze nasz”, bądź książki Br. 
Zbigniewa Joskowskiego „Przez 
Krziż do Bòga”. Na miejscu moż-
na będzie nabyć dziełko o tytule 
„Ksążeczka do nôbòżéństwa”, lub 
śpiewnik „Dlô Was Panie”, w któ-
rych również ujęty jest tekst Dro-
gi Krzyżowej. 
W tym roku czytane będą rozwa-
żania zatytułowane „Dlô chòrëch 
i cerpiącëch na dëszë” ze str. 119 
książki „Przez Krziż do Bòga” Br. 
Joskowskiego. Pieśni prowadzić 
będą dwa chóry: a) podczas Dro-
gi Krzyżowej śpeiwać będzie chór 
„Rumianie” z Rumi, b) w Domu 

Pielgrzyma chór „Discantus” z 
Gowidlina.
Podczas Drogi Krzyżowej i na 
spotkaniu w Domu Pielgrzyma 
wspominać będziemy zmarłego 
kustosza sanktuarium, ks. Walde-
mara Piepiórkę. Modlić będziemy 
się również o łaskę zdrowia dla 
założyciela O/ZKP w Kolbudach, 
Marka Wałdocha. Na spotkaniu 
po KDK będzie prezentacja frag-
mentu reportażu z pogrzebu ks. 
Kustosza.
Kaszubska Droga Krzyżowa bę-
dzie fi lmowana przez ekipy Te-
lewizji Trwam. Obszerny repor-
taż z tego wydarzenia ukaże się w 
Wielki Piątek. 

Eugeniusz Pryczkowski

8 marca o 17.00 w luzińskim gim-
nazjum planowany jest uroczysty 
wieczór inauguracyjny.
Chór „Lutnia” zaśpiewa „Gaude-
amus”, a uczniowie szkoły przed-
stawią multimedialny pokaz 
swych osiągnięć naukowych. Fi-
lozof-teolog Robert Skiba popro-
wadzi wykład otwarty pt. „Czło-
wiek istota nieodgadniona”. Spo-
tkanie zakończy występ muzycz-

ny E. Pobłockiej i braci Jaskuł-
ków, którzy przedstawią „Deside-
ratę”. Niewątpliwie w programie 
jest coś dla każdego. Inicjatywę 
organizuje Stowarzyszenie „Pro 
bono”, które przygotowuje już 
m.in. kursy malarskie i języko-
we. Każdy ma okazję się spraw-
dzić i odmłodnieć. „Niech wszy-
scy czują się zaproszeni!” - za-
chęca p. Kasprzyk.            (SC)

Kultura. Z tradycją do przyszłości

V Kaszubska Droga Krzyżowa
Odbędzie się 7 marca o godz. 17.00 na placu pielgrzymkowym 
w Sianowie koło Kartuz. Tradycyjnie rozważania pasyjne 
przeczytają uznani lektorzy całego kaszubskiego regionu. 
Merytoryczną opiekę nad uroczystością sprawuje Komisja 
kościelna ZKP. Po Drodze Krzyżowej będzie spotkanie w 
Domu Pielgrzyma, podczas którego wspominać będziemy 
Zmarłego Kustosza sanktuarium. 

Luzino. Inauguracja Akademii III Wieku

Dorosła młodzież się uczy!
Rozpoczyna swoje zajęcia studium oświatowe dla doro-
słych. Jego organizatorka, p. Genowefa Kasprzyk, chce na-
zwać swój pomysł Akademią Dojrzałego Człowieka. 

Z okazji jubileuszu w kościele Bł. 
Edmunda Bojanowskiego odbyła 
się tego dnia msza dziękczynna, 
w której wzięła udział wicebur-
mistrz miasta Iwona Romanow-
ska. Jubilatka otrzymała mnó-
stwo kwiatów i prezentów.
Joanna Adamczyk urodziła się w 
1908 roku w Chmielnie k/Kartuz, 
miejscowości znanej z tradycji 
garncarskich. Sprzedaż wyrabia-
nych w rodzinnej fi rmie glinia-
nych naczyń przeze wiele lat da-
wało pani Joannie utrzymanie.
- Mama miała poprostu żyłkę do 
handlu – mówi Teresa Chmielew-
ska, najmłodsza córka. - Wiemy z 
jej opowiadań, że już od młodych 
lat, jeździła na jarmarki i handlo-
wała. Odwiedzała wiele miejs-
scowości na Pomorzu, ale najbar-
dziej podobała jej się Rumia, któ-
ra była jeszcze wówczas wioską. 
Dzisiejsza jubilatka pod koniec 
lat 30. upatrzyła i kupiła sobie w 
Rumi działkę, a że interesy za-

wsze szły jej dobrze, w krótkim 
czasie postawiła dom, do które-
go wprowadziła się w 1938 roku, 
zaraz po ślubie z - nieżyjącym 
już dziś - mężem Władysławem. 
Mieszka w nim  do dziś.
Na pytanie o sposób na długo-
wieczność pani Joanna mówi, że 
poprostu taka wola Boża. Cór-
ki zgodnie dodają, że mama całe 
życie cięzko pracowała i konse-
kwentnie dążyła do obranych ce-
lów. Z przymróżeniem oka mó-
wią też o stosowanej przez mamę 
diecie, w której menu najczęściej 
był chleb z masłem, surowe jaj-
ka i ryby.
- Dzisiaj można by to nazwać ja-
kąś odmianą diety cud – mówi 
córka Halina. - kiedyś były jed-
nak inne czasy. Mama nie przej-
mowała się też nigdy niepowo-
dzeniami handlowymi. Jak jeden 
interes przestawał się opłacać, 
natychmiast zajmowała się czyś 
innym. Nie zasypiała gruszek w 

Rumia. Setne urodziny Joanny Adamczyk

Dieta cud na długowieczność
Setne urodziny obchodziła rumianka w minioną niedzielę 
Joanna Adamczyk z Rumi. Jubilatka miała pięcioro dzieci 
(3 córki i 2 synów) i doczekała się już 11 wnuków i 19 pra-
wnuków. Najstarsza prawnuczka Agnieszka ma 22 lata, a 
najmłodsza Lucynka... 2,5 miesiąca.

popiole i  przez to nie miała cza-
su na zmartwienia. 
Jubilatka jest zawsze bardzo go-
ścinna, w myśl zasady „gość w 
dom Bóg w dom” nikt nie może 
odejść bez poczęstunku.
We wtorek, z życzeniami przyje-
chali przedstawiciele wejherow-
skiego ZUS, złożyli życzenia i 
wręczyli kwiaty oraz decyzję o 
przyznaniu specjalnej, przysłu-
gującej w naszym kraju renty dla 
stulatków.                     (ANGO)

Jubilatka w towarzystwie córek Haliny (z 
lewej) i Teresy
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Na prośbę policji nie podajemy 
miejsca tego zdarzenia. - To mia-
ło podtekst wyraźnie seksualny, 
który kobieta na długo zapamię-
ta. Żaden złodziej nie łapie ofi ar 
w takie miejsca – mówi jeden z 
wejherowskich policjantów. 
Zgłoszenie o zdarzeniu trafi -
ło na policję jeszcze w dniu na-
paści. Następnego dnia sprawca, 
19 – letni Radosław Ch. był już 
w izbie zatrzymań – dostał 3 mie-
siące aresztu. Nastolatek jest zna-
ny policji; wcześniej był karany 
za rozboje. 
- W 2007 roku w powiecie wej-
herowskim było 6 zdarzeń, któ-
re podlegają pod paragrafy sek-
sualne, w 2006 roku 21. Widać 
spadek, niemniej najważniejsze 
jest, aby jak najwięcej osób mo-
gło tego w przyszłości uniknąć - 
mówi sierżant Anetta Kwidziń-
ska, rzecznik komendanta powia-
towego policji w Wejherowie. 
W 2007 roku na terenie Polski 
zgłoszono 1 827 przypadków 
gwałtów (w samym pomorskim 
odnotowano 106 zgłoszeń). Jaka 
jest rzeczywista skala tego prze-
stępstwa - nie wiadomo. - Z du-
żym prawdopodobieństwem moż-
na stwierdzić, że nieliczne ofi ary 
gwałtu decydują się powiadomić 
policję, nawet wówczas gdy znają 
sprawcę. Prawdopodobnie dzieje 
się tak nie tylko z powodu stra-
chu czy wstydu, ale również dla-
tego, że ofi ara czuje się obwinia-
na przez społeczeństwo - że spro-
wokowała sprawcę – dodaje sierż. 
Kwidzińska. – A to nie kobieta 
jest odpowiedzialna za gwałt, a 
jego sprawca. Nie ma znaczenia, 
co kobieta robiła przed gwałtem. 
To gwałciciel jest całkowicie od-
powiedzialny za to przestępstwo.
 Polskie prawo za zgwałcenie 
uważa doprowadzenie innej oso-
by przemocą, groźbą bezpraw-
ną lub podstępem do obcowania 
płciowego lub poddania się tzw. 
innej czynności seksualnej. Grozi 
za to do 10 lat więzienia. Policja 
nie podejmuje żadnych działań z 
urzędu, dopóki osoba pokrzyw-
dzona nie złoży wniosku o ściga-
nie (wyjątkiem są sprawcy gwał-
tów, gdy sprawa dotyczy dzieci 
poniżej 15 roku życia).
 - Zachowanie kobiety, choćby 
w naszym subiektywnym odbio-
rze, wydawałoby się niestosow-
ne - nie usprawiedliwia postęp-
ku sprawcy – mówi sierż. Kwi-

Bezpieczeństwo. Uwaga na zboczeńców

Niebezpieczni 
gwałciciele
Był niedzielny poranek, gdy młoda kobieta wracała od znajomych. Godzina 6.30. Jedna z 
podwejherowskich gmin. Na ulicy zaszedł ją od tyłu mężczyzna. Okrążył i chwycił za pier-
si. Po chwili szamotania się zabrał tylko torebkę z komórką. 

dzińska. - W codziennym życiu 
kobiety mogą jednak kierować 
się pewnymi wskazówkami, któ-
re mogą wpłynąć na bezpieczeń-
stwo osobiste. Nie należy obda-
rzać zbytnim zaufaniem obcych 
mężczyzn, starać się nie zostawać 
z nowopoznanym mężczyzną lub 
ich grupą sam na sam w odosob-
nionych miejscach. Nie należy 
skracać sobie drogi, szczególnie 
po zmroku, przez park, czy za-
rośla, ale trzymać się miejsc do-
brze oświetlonych. Zdecydowa-
nie bezpieczniej jest iść koło kra-
wężnika, a nie pod ścianami do-
mów; można uniknąć „wciągnię-
cia” do bramy.
 Wybierając się na imprezę do 
dyskoteki, czy w inne miejsce, 
gdzie może być podawany alko-
hol, trzeba mieć świadomość za-
grożeń związanych użyciem tzw. 
„pigułek gwałtu” - to substancje 
chemiczne, które w różnej formie 
i postaci w połączeniu z alkoho-
lem, mogą spowodować utratę 
świadomości. Sierżant Kwidziń-
ska daje kilka rad, skierowanych 
bezpośrednio do kobiet: - Nie 
przyjmuj napojów od niezna-
nych osób. Unikaj wymieniania 
się napojami, pij z własnoręcznie 
otwartej butelki lub puszki. Je-
żeli napój przygotowuje barman, 
obserwuj, jak jest przyrządzany. 
Nie zostawiaj napoju bez opieki, 
nawet gdy odchodzisz tylko na 
chwilę. Jeżeli stwierdzisz, ze na-
pój wygląda lub smakuje inaczej 
- nie ryzykuj, nie pij go. Jeśli po 
wypiciu poczujesz się dziwnie, 
masz mdłości, zawroty głowy, 
zaburzenia widzenia nawet, gdy 
była to mała zawartość alkoholu 
szukaj pomocy u zaufanej osoby 
lub zadzwoń na pogotowie. 
Czasem, mimo starań nie uda się 
uniknąć sytuacji zagrożenia. Jest 
kilka sposobów, aby uniknąć kon-

sekwencji spotkania z przestęp-
cą. Nawet w bezpośredniej kon-
frontacji ma się wciąż szansę na 
wyjście bez szwanku z opresji. 
Policja sugeruje udział w szko-
leniach z samoobrony. Zdobyte 
umiejętności mogą przydać się 
w najmniej spodziewanym mo-
mencie. - Krzyczeć, drapać, ko-
pać, „przeszkadzać” atakującemu 
w jakikolwiek sposób. Gdy uda 
się wyswobodzić, należy ucie-
kać w miarę możliwości do miej-
sca oświetlonego i zaludnionego, 
i w miarę możliwości należy za-
pamiętać jak najwięcej szczegó-
łów dotyczących rysopisu napast-
nika - dodaje policjantka. - Jeżeli 
pomimo wszystkich możliwości 
uniknięcia niebezpieczeństwa, 
stałaś się ofi arą przestępstwa, pa-
miętaj: decydując się na złożenie 
zawiadomienia o przestępstwie 
należy uczynić to możliwie jak 
najszybciej, zwiększa to szansę 
na złapanie przestępcy. Nie nale-
ży się myć przed badaniem lekar-
skim, prawdopodobnie zaistnieje 
potrzeba pobrania śladów, które 
pozostawił przestępca. 
Pokrzywdzona ma prawo żądać 
by na policji rozmawiała z nią 
kobieta - policjant, bez obecności 
mężczyzn. Osoba, która przyj-
muje zawiadomienie o przestęp-
stwie, zobowiązana jest zapo-
znać kobietę składającą zawia-
domienie z uprawnieniami oso-
by pokrzywdzonej i wręczyć jej 
treść uprawnień na piśmie. Skła-
dając zawiadomienie o zgwałce-
niu trzeba liczyć się ze szczegó-
łowymi pytaniami, których zada-
nie jest niezbędne przy tego typu 
przestępstwach. 
Pomoc osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwami seksualnymi 
udziela m.in. Centrum Praw Ko-
biet; w Gdańsku pod numerem: 
(58) 341 79 15.

TOMASZ MODZELEWSKI

- Jedną z jego największych zalet 
nowego lotniska będzie jego do-
bre skomunikowanie – wyjaśnia 
prezydent Szczurek . - Odległość 
od trójmiejskiej obwodnicy, to za-
ledwie kilka kilometrów. Po mo-
dernizacji Estakady Kwiatkow-
skiego i ulicy Płk. Dąbka z cen-
trum miasta będzie tu można do-
jechać w kilka. Lotnisko, jako je-
dyne w Polsce, będzie miało także 
doskonałe połączenie kolejowe z 
Trójmiastem w ramach Kolei Me-
tropolitalnej.
Początkowo PL Gdynia Kosako-
wo miałby obsługiwać małe sa-
moloty pasażerskie i ruch towaro-
wy. Mogło by też być lotniskiem 
zapasowym, dla Lotniska im. Le-
cha Wałęsy w Rębiechowie, w 
przypadku gdyby warunki pogo-
dowe uniemożliwiały tam przyj-
mowanie rejsowych samolotów. 
W przyszłości nowe lotnisko mo-
głoby przejąć także część ruchu 
samolotów tanich linii lotniczych.
Obecny na konferencji przedsta-
wiciel Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej – komandor Stanisław Cio-
łek stwierdził, że wojsko nie ma 
nic przeciwko tej inwestycji.
- Wiele polskich lotnisk : Szcze-
cin, Bydgoszcz, Katowice czy 
Wrocław – powiedział, – wypeł-
nia już zarówno funkcje cywilne 
i wojskowe. Dlaczego tak nie ma 
być w naszym przypadku. Miejsca 
z pewnością wystarczy. Jestem 
przekonany, że lotnisko cywilne 
przyniesie wiele korzyści zarów-
no wojsku jak również Gdyni oraz 
Gminie Kosakowo.
Na budowę terminalu oraz infra-

struktury potrzeba ok. 110 milio-
nów złotych, ale oba samorządy 
przekonane są, że nie będzie pro-
blemów, ze sfi nansowaniem inwe-
stycji.
- Zgłaszali się już do mnie inwe-
storzy z Chin – poinformował 
wójt Kosakowa Jerzy Włudzik, - 
którzy chcą za własne pieniądze 
wybudować terminal cargo. Pro-
wadzimy wstępne rozmowy.
Również prezydent Gdyni po-
twierdził zainteresowanie inwe-
stycją fi rm ze Wielkiej Brytanii, 
Francji i Stanów Zjednoczonych
O niepowtarzalnych walorach no-
wego portu lotniczego mówił Ja-
nusz Stateczny - prezes spółki Port 
Lotniczy Gdynia – Kosakowo. 
- Położenie lotniska nad samym 
morzem, - mówił - da pasażerom 
niezapomniane przeżycia widoko-
we, porównywalne tylko z jednym 
podobnie położonym europejskim 
lotniskiem, a mianowicie N iceą.
Optymizmu inicjatorów budowy 
drugiego cywilnego lotniska w 
aglomeracji trójmiejskiej nie po-
dziela Włodzimierz Machczyń-
ski – prezes PL im. Lecha Wałę-
sy w Gdańsku Rębiechowie. Prze-
strzega, że wybudowanie lotniska 
to nie wszystko, trzeba je potem 
utrzymać, a to ogromne koszty – 
nawet 20 milionów rocznie.
Przedstawiciele obu samorządów 
są jednak zdeterminowani do re-
alizacji projektu.
- Budowa lotniska jest już przesą-
dzona – zapewniają, - ruszymy jak 
tylko otrzymamy potrzebne zgody 
z ministerstw. Jeżeli otrzymamy je 
w ciągu najbliższych trzech mie-
sięcy, będą realne szanse, że zdą-
żymy przed EURO 2012.

Gdynia – Kosakowo. Lotnisko jak w Nicei

Zdążyć na EURO 2012
Według prezydenta Gdyni - Wojciecha Szczurka i wójta Gminy 
Kosakowo – Jerzego Włudzika, na terenach Bazy Lotniczej 
Marynarki Wojennej w Babich Dołach może w ciągu najbliższych 
4 lat powstać cywilne lotnisko. Koszt inwestycji oszacowano na 
110 milionów złotych.  Oba samorządy powołały już spółkę Port 
Lotniczy Gdynia – Kosakowo. By ruszyć z budową potrzebne są 
jedynie zgody ministerstw Obrony Narodowej oraz Infrastruktury. 
Odpowiednie wnioski zostały złożone niespełna pół roku temu.

ANDRZEJ J. GOJKE
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Pas startowy w Bazie Lotniczej MW w Babich Dołach.

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo przed EURO 2012 wierzą Wojciech Szczurek i Jerzy Włudzik.
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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

Kwiaciarnia 

AzaliaAzalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

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

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

-Zapraszamy-

Możesz pomóc

Pomóż Natalii, Twoja złotówka 
pomoże w jej rehabilitacji, dzięki 
której będzie umiała poruszać 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

Przekaż 1 % Podatku 
Fundacja „Uśmiech Dziecka”

Kaszubski Bank Spółdzielczy w 
Wejherowie, Nr 31 8350 0004 0000 

6543 2000 0010 - z dopiskiem 
„dla Natalii Klimczak”

KRS nr. 00000 98397

Blachodachówka 
dachówka 

 sprzedaż, montaż, 

- tanio solidnie -
tel. 515 713 597

Rumia

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

W zasadzie powinienem zacząć 
od takiego samego zastrzeże-
nia, jaki poczyniłem przy oma-
wianiu stu dni rządu Tuska, 
czyli od stwierdzenia, że tak 
naprawdę pierwsze sto dni nie 
przesądzają jeszcze o niczym. 
Nie wiem, jaką jutro i pojutrze 
opozycją będzie PiS i LiD. Ten, 
kto śledzi relacje z obrad Sejmu 
w mediach, na pewno zgodzi 
się ze mną, że jak na razie PiS 
jest opozycją bezkompromi-
sową, twardą i agresywną. To, 
jaką opozycją będzie w przy-
szłości, zależy wyłącznie od jej 
lidera Jarosława Kaczyńskie-
go. Świadomie piszę, że będzie 
to zależało wyłącznie od Jaro-
sława Kaczyńskiego, bo zro-
bił on z PiS partię wodzowską 
i kieruje nią autorytarnie, co w 
kuluarach sejmowych przyzna-
ją sami politycy tej partii. Jeże-
li nawet „trzeci brat”, czyli Lu-
dwik Dorn, do niedawna jeden 
z najbardziej zaufanych współ-
pracowników Kaczyńskiego, 
nie zmusił go do liczenia się z 
jego zdaniem, to jakie szanse 

mają szeregowi politycy tej par-
tii, czyli ci z drugiego, czy trze-
ciego szeregu? Żadnych! Roz-
pisuję się o tym, bo podskórnie 
istnieją w PiS różnice zdań co 
do strategii powyborczej i ję-
zyka, jakim ta partia powinna 
posługiwać się w opozycji, ale 
głośno mówić o tym nie wol-
no. Zwolennicy twardego kur-
su (oprócz „wodza” m.in. Bru-
dziński, Gosiewski, Suski, Gi-
rzyński i Karski) mają nadzieję, 
że dzięki temu PiS szybko od-
robi straty poniesione w wybo-
rach. Na razie ta taktyka zawo-
dzi. Notowania PiS wcale nie 
wzrosły, a w rankingu zaufania 
Kaczyński leci „na łeb, na szy-
ję”. Natomiast Platforma Oby-
watelska i Tusk pną się w górę. 
Nic dziwnego, że w szeregach 
PiS dojrzewa przekonanie o po-
trzebie zmiany obecnego kursu 
na bardziej łagodny i konstruk-
tywny. Politycy umiarkowani, 
nastawieni na dialog i szukanie 
kompromisu spychani są jednak 
na margines. Pytanie, jak długo 
tam wytrzymają. Czy wkrótce 

STAROSTA WEJHEROWSKI
działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 
nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. ze zmianami)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania 
pozwolenia na |rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej 
na wieży kościoła p/w Św Leona Wielkiego, na działce nr 222/2, obr. 16 przy 
ulicy 3 Maja w Wejherowie. 

Z projektem budowlanym można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania 
się ogłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie- Wydział Architektury i 
Budownictwa, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo w pokoju 221, w godzinach 10-14 
(tel. 572 94 49) - oprócz wtorków i czwartków.

STUDNIÓWKA  
OPOZYCJI
Dwa tygodnie temu pisałem o pierwszych stu dniach 
rządu Donalda Tuska. Podsumował je sam premier 
podczas konferencji, która odbyła się w URM. Nie o 
tym jednak chcę dziś pisać. Myślę, że warto spojrzeć 
na owe sto dni od strony dokonań opozycji.  

nie zechcą pójść w ślady Ujaz-
dowskiego, Zalewskiego i Sel-
lina? Zdaje się, że to ich miał 
na myśli były już działacz PiS 
Kazimierz Marcinkiewicz, gdy 
zastanawiał się, czy nie warto 
stworzyć nowej partii dla tych 
byłych swoich kolegów, któ-
rym PiS Kaczyńskiego zaczyna 
już mocno uwierać.
Innego rodzaju dylematy ma 
LiD. To zlepek trzech partii po-
zornie tylko bliskich sobie ide-
owo. Najbardziej na lewo jest 
oczywiście SLD, w środku jest 
SdRP Borowskiego, a na prawo 
od niej liberalna PD. Przyznaję, 
ich opozycyjność jest na razie 
dość miękka. Nie dlatego, że 
partie te życzą dobrze Tusko-
wi i jego rządowi. Głównie dla-
tego, że oczekują radykalnego 
odejście od niedobrych praktyk 
ostatnich dwóch lat, a rząd Tu-
ska to gwarantuje.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać ma stronie 

www. budnik.pl

Związkowcy z Międzyzakła-
dowej Komisji Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” powiatu wejhe-
rowskiego włączyli się do pro-
testu, apelując w swoich środo-
wiskach o składanie podpisów 
pod referendum protestacyjnym 
i Obywatelskim Projektem usta-
wy o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela. Obywatelski Projekt 
zawiera korzystniejszą od pro-
jektu MEN, radykalną poprawę 
zarobków nauczycielskich, po-
prawę sytuacji nauczycieli sta-
żystów i zachowanie możliwości 
przechodzenia na wcześniejszą 
emeryturę. Aby Projekt Obywa-
telski trafi ł bezpośrednio do Sej-
mu, związkowcy muszą zebrać 
co najmniej 100 tys. podpisów. 
Są przekonani, że im będzie ich 
więcej, tym większa jest szansa 
na pozytywne rozpatrzenie Pro-
jektu Obywatelskiego przez par-

lament. Podejmujemy te działa-
nia, mówi przewodnicząca KM 
NSZZ „Solidarność” POiW w 
Wejherowie – Celina Szulgo, bo 
chcemy, aby zarówno nauczycie-
le jak i pracownicy administracji 
i obsługi szkolnej skorzystali ze 
skutków wzrostu gospodarcze-
go, a rządzący mogli udowodnić 
ludziom oświaty, że deklaracje o 
radykalnym wzroście zarobków 
nie były tylko pustymi obietnica-
mi przedwyborczymi. Zachęca-
my do poparcia naszych działań 
także pracowników nie zrzeszo-
nych czy reprezentujących inne 
związki zawodowe. Naszym ce-
lem jest chęć radykalnej popra-
wy warunków pracy i płacy pra-
cowników oświaty i wychowa-
nia. Mamy nadzieję, że wsparcie 
naszych działań będzie korzyst-
ne dla całego środowiska oświa-
towego.     

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Akcja protestacyjna.

OBYWATELSKI PROJEKT OŚWIATOWEJ 

„SOLIDARNOŚCI”
W związku z pogarszającą się sytuacją pracowników oświa-
ty Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność”, ogłosiła w całym kraju akcję protestacyjną. 
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- Dla nas nie ma rzeczy niemoż-
liwych - mówi Wojciech Glanc, 
wolontariusz fundacji Mam Ma-
rzenie, - a  wojsko jak zwykle z 
wielką serdecznością podeszło 
sprawy kiedy poprosiliśmy o po-
moc w realizacji marzenia nasze-
go podopiecznego. Po uzyskaniu 

zgody lekarza, przystąpiliśmy do 
organizacji przedsięwzięcia
Wojtuś był gościem morskich 
lotników z G Dzień ten zaczął 
się dla chłopca wcześnie rano. 
Zwiedził 44 Bazę Lotniczą Ma-
rynarki Wojennej w Siemiro-
wicach Następnie na samolocie 
transportowym An-28TD odbył 
upragniony lot na Morzem Bał-

tyckim. Po wylądowaniu na lot-
nisku w Gdyni Babich Dołach 
Wojtuś otrzymał certyfi kat lot-
nika i odznakę lotnika morskie-
go i piękne upominki, a wśród 
nich wielkiego misia Samolot pi-
lotowali: szef szkolenia Bryga-
dy Lotnictwa MW kmdr por. pil. 
Andrzej Szczotka i dowódca klu-
cza samolotów transportowych 

kpt. pil. Sławomir Knap.
Pięciolatka początkowo onie-
śmieli dziennikarze i fotorepor-
terzy, którzy otoczyli go ciasnym 
kręgiem, w chwilę potem jak wy-
siadł z samolotu. Po kilku minu-
tach oswoił się jednak z sytuacją. 
Odpowiadał na pytania i pozo-
wał do zdjęć. Lot był dla chłopca 
wielkim przeżyciem. Doskonała 

pogoda i widoczność w tym dniu 
sprawiły, że widok z powietrza 
był przepiękny. Samolot przele-
ciał m. in. nad Półwyspem Hel-
skim, Trójmiastem i Wislłouj-
ściem.
Dobrą wiadomość przekazali ro-
dzice Wojtusia. Chłopiec jest po 
przeszczepie, który się przyjął i 
szybko wraca do zdrowia.

Gdynia. Kolejne marzenie spełnione

LOT WOJTUSIA
Chory na białaczkę 5-letni Wojtuś z Krakowa, podopieczny Fun-
dacji „Mam Marzenie”, marzył o locie samolotem nad morzem. 
Dzięki lotnikom dyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
to marzenie we miniony wtorek mogło się spełnić.

Wojtuś z pilotem kmdr. Por. Andrzejem Szczotką tuż po locie.

Wojtuś za sterami samolotu.

Takie widoki mógł podziwiać Wojtuś podczas lotu.
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ANDRZEJ J. GOJKE
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Każdy z uczestników zawodów 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz nagrodę w postaci planszy 
do gry w warcaby. Sędzią głów-
nym zawodów był Tomasz Kem-
pa. Zawody odbyły się 2 marca 
w  Gminnym Domu Kultury w 
Linii. Uczestnicy turnieju grali 
systemem szwajcarskim 7 rund – 

Eliminacje miejskie odbędą się 
dnia 11 kwietnia 2008 r. w sie-
dzibie Zrzeszenia w Wejhero-
wie przy Placu Jakuba Wejhera 
11 od godz. 9.00. Karty zgłoszeń 
uczestników jak i regulamin kon-
kursu są do pobrania m.in.: na 
stronie www.zkpwejherowo.stro-
na.pl i w siedzibie ZK-P w środy 
w godz. od 11.00 do 13.00, tel. 
058 672 49 09                 (ŁB)

Kultura. Rodno Mowa 

Zaśpiewaj 
po kaszubsku
Konkurs organizowany 
przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie ma na celu 
poznawanie i popularyzację 
literatury, tradycji oraz pie-
lęgnowanie mowy kaszub-
skiej. 

Linia. Mistrzostwa w szachach

Najlepszy strateg
Grzegorz Wałdowski wywal-
czył Puchar Wójta Gminy Li-
nia, tym samym został naj-
lepszym strategiem gminy. 
Może warto pomyśleć o za-
trudnieniu go w jakimś roz-
wojowym referacie. Takich 
umysłów wszędzie brakuje. 
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Najlepsi stratedzy z gminy Linia razem z pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

Patrząc na tytuł „Jak być...” aż 
chce się dopisać „...gdy już się 
jest przynajmniej bogatą i/lub 
sławną”. (A raczej „i”, bo czy 
zna ktoś sławnego biedaka?) 
Pani Grażyna twierdzi, że sławną 
nie jest, a jedynie „popularną”. 
Kto chce, uwierzy. Książka 
nieco przeczy tej skromności, 
ale to nawet lepiej dla niej i 
dla czytelnika, bo przechwałki 
byłyby tu nieznośne.
Tytuł również nieco zwodzi. 

Oprócz zwykłych rad mamy w 
książce (przygotowanej wspólnie 
z Iwoną L. Konieczną) wiele 
wspomnień, dużo emocji, nieco 
plotek i humoru. Znakomity 
jest zestaw fotografi i, a wśród 
nich jedna dość pikantna - z 
mężczyznami! Układ tekstu 
sprawia, że czyta się ją dość lekko. 
Spokojnie można wytrzymać 
detale „walk” o piękno i urodę, 
jak również specjalistyczne 
kulinaria. Przebrnąłem wszystko, 

Książki. Kobieta sukcesu mówi

Konkurs! Do wygrania książka
Pewnie to nie jest pozycja do dokładnego studiowania. 
Można z niej jednak wiele się dowiedzieć i skorzystać. 
Książkę Grażyny Wolszczak „Jak być zawsze młodą, 
piękną i bogatą” - prezent od gwiazdy - mamy dla zwy-
cięzcy prostego quizu.

nawet przepis na „szpinakowe 
gnocchi z sosem dyniowym 
doprawionym mleczkiem 
kokosowym i kolendrą” (str. 118), 
choć z niczym mi się nie kojarzył 
(prócz „Kolendry-Zalewskiej”, 
oczywiście).
Każdy rozdział zaczyna się 
fragmentem wspomnień, a jest 
co czytać! Grażyna Wolszczak 
dobiega n-tego krzyżyka, jest 
pewnie „bliżej niż dalej”, ale 
pamięć ma świetną i się nie 
oszczędza. Metrykę niby ukrywa, 
jednak można ją wyczytać 
między wierszami. Ukrywa też 
poprzedni model swego nosa, 
dlatego wszystkie jej zdjęcia 
archiwalne są en face! Ale dużo w 

nich uroku i atmosfery minionego 
czasu. Grażyna Wolszczak 
ma może jeden uśmiech, ale 
z pewnością wiele twarzy. 
Większość szczegółowych rad 
PT Gwiazdy zaczyna się od 
„NIE”. Zastanawiam się czy nie 
są to może rady „jak umrzeć 

Egzemplarz książki „Jak 
być...” z autografem autorki! 
otrzyma pierwsza osoba, która 
odpowie jak nazywał się aktor 
Marek, zmarły mąż Grażyny 
Wolszczak:

a) Lewandowski,
b) Perepeczko, 
c) Sikora,
d) Walczewski.
Czekamy w poniedziałek o godz. 
12, 10 marca pod numerem 

tel. 058 736 16 92
Pełny tekst recenzji na www.expresspowiatu.pl

młodym, pięknym i bogatym”, 
bo stosowanie ich wszystkich 
naraz byłoby z pewnością groźne. 
Sama autorka się przyznaje też do 
niekonsekwencji - jak to kobieta. 
Cóż, jeśli rada zaczyna się od 
słów „Znajdź czas...”

(SC)

na partię 30 minut. Co ciekawe 
konkurs był zdominowany przez 
mężczyzn, honoru rodzaju żeń-

skiego broniła Natalia Dawidow-
ska. W klasyfi kacji drużynowej 
wygrało sołectwo Linia.      (ŁB)
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WKS Gryf Wejherowo organi-
zuje nabór chłopców do sekcji 
piłki nożnej. Teraz mają oka-

Piłka nożna. Nabór do sekcji WKS Gryf

Przyjdź, spróbuj i graj z mistrzami
Czy Twoje dziecko chcia-
łoby uczestniczyć w pro-
fesjonalnych treningach? 
Czy marzy o karierze pił-
karza, ale nie miało jeszcze 
szansy porównać swoich 
wyobrażeń  z rzeczywisto-
ścią? 

Pierwsza połowa spotkania była 
niezwykle wyrównana. Obydwa 
zespoły postawiły trudne warun-
ki i walka toczyła się punkt za 
punkt. Niski wynik do przerwy 
ukazuje, jak ciężko było się prze-
bić przez obronę zarówno Dable-
xu, jak i Łączpolu. 
Do szatni to Gdańszczanki scho-
dziły z jedno bramkowym pro-
wadzeniem 9:8.
W drugiej części spotkania to 
Łączpol dyktował warunki. 
Dziewczyny grały bardzo moc-
no w obronie i bardzo pomagały 
grającej świetnie Salomiji Shy-
vierskiej.
Łączpol powoli budował przewa-
gę i nawet wykluczenie Moniki 
Stachowskiej i Moniki Aleksan-
drowicz( obydwie dostały dwie 
minuty kary), nie wybiło Łącz-
polanek z rytmu gry.
Na wyróżnienie zasługuje cały 
zespół. Od lewego skrzydła- Ka-
rolinaSulżycka, przez lewe roze-
granie - Monika Aleksandrowicz, 
przez środek rozegrania - Kami-
la Całużyńska i Marta Szejer-
ka, również przez prawą stronę 
- Monika Andrzejewska , Pauli-
na Wasak , prawe skrzydło- Ania 
Szott oraz grająca na kole Moni-
ka Stachowska. Znakomicie spi-
sała się również Salomija Shy-
vierska na bramce. 
Serdecznie gratulujemy zwycię-
stwa! Przed nami ostatnie spo-
tkanie z zespołem Jelfy Jelenia 
Góra. Oby nasze dziewczęta po-
kazały taką klasę jak w czasie 
dzisiejszego spotkania!

www.ks.laczpol.pl

Rumia. Piłka Ręczna

Derby - liderki pokonane
W derbach Pomorza pomiędzy Łączpolem Gdy-
nia a AZS Dablex Gdańsk zwycięstwo odniosły 
nasze dzielne Gdynianki! Pokonały lidera tabeli 
27:20 ( 8:9).

zję zagrać i pokazać się od naj-
lepszej strony chłopaki z rocz-
nika 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000. Naprawdę warto spróbo-
wać – Stefan Machaliński, który 
prowadzi treningi odnosi co rusz 
sukcesy ze swoimi podopiecz-
nymi – potwierdzają to ostatnie 
sukcesy. Chcesz wiedzieć więcej 
– zadzwoń 600244072.

(ALBI)

Drużyny były dodatkowo zmo-
bilizowane tym, że to już przed-
ostatnie rozgrywki, czyli ostatni 
dzwonek na zbieranie punktów 
do klasyfi kacji generalnej ligi.
Urząd Miasta i Śledzie,- druży-
ny, które w V Rundzie spadły 
do II ligi, nie miały w piątkowy 
wieczór sobie równych. Lider 
„Urzędników” Piotr Grzymkow-
ski w fazie grupowej był nie do 
zatrzymania i jego ataki kom-
pletnie rozbiły młodych Jokerów 
i Gimnazjum nr 1. Śledzi z kolei 
do zwycięstw prowadził Łukasz 
Cejrowski. W fi nale Śledzie po-
konały swoich rywali. Był to o 
tyle ważny pojedynek, gdyż do 
tej pory oba zespoły legitymo-
wały się identycznym dorobkiem 
punktowym w klasyfi kacji gene-
ralnej ligi. Śledzie dzięki zwycię-

Reda. VI Rundy Redzkiej Ligi Siatkówki

Śledzie na fotelu lidera
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie był organiza-
torem kolejnej,już VI Rundy Redzkiej Ligi Siatkówki.

Wyniki:

Grupa „A”
Urząd Miasta- Jokery 2:0
Jokery- Gimnazjum nr 1 2:0
Urząd- Gim 1 2:0
Grupa „B”
Śledzie- Dinozaury 2:0
Squadra Sodro- Śledzie 0:2
Dinozaury- Squadra 2:1
Mecz o V miejsce
Gimnazjum nr 1- Squadra 
Sodro 0:2
Mecz o II miejsce
Dinozaury- Jokery 2:0
Finał
Śledzie- Urząd Miasta 2:0

stwu o dwa „oczka” wyprzedziły 
Urząd Miasta.

(KW)

Bramki Łączpolu doskonale broniła Solomiya Shyverska.

Drużynie Dablex AZS AWFiS Gdańsk nie pomógł doping licznej grupy kibiców.
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Przyznał je powiat, a wręczali 
Andrzej Byczkowski z zarządu 
SZS oraz starostowie Józef Resz-
ke i Grzegorz Gaszta. Wyróżnio-
no Złotą Dziesiątkę, w której zna-
leźli się: Marcin Chabowski, Da-
mian Damaszk, Jakub Degórski, 
Rafał Karcz, Marta Kąkol, Kamil 
Labuda, Natalia Partyka, Alicja 
Pipka, Tomasz Rutkowski i Jago-
da Zielińska. Wszyscy otrzyma-
li indywidualne dyplomy, przyj-
mowali też serdeczne gratulacje 
i życzenia sukcesów sportowych 
w bieżącym roku.
Odznaczono trzech trenerów-nau-
czycieli wf. Medale SZS otrzy-
mali reprezentanci Wejherowa: 
Mirosław Ellwart i Piotr Kohnke 
oraz Stanisław Kąkol z Luzina, 

a wejherowianin Mariusz Koza-
kiewicz otrzymał specjalne wy-
różnienie za ćwierćwiecze pracy 
na stanowisku trenara wejherow-
skich drużyn piłkarskiej.
Prezes Byczkowski dodał do puli 
nagród medale dla nauczycieli 
w-f, które odebrali: Grzegorz Ja-
niszewski z ZS nr 3 w Wejhero-
wie, Jarosław Krause z ZS nr 1 
w Wejherowie i Andrzej Sikora z 
SP nr 9 w Wejherowie.
Wielkie święto sportu wejherow-
skiego zakończyły zajęcia poka-
zowe kilkunastu młodych kara-
teków w stylu shotokan z klubu 
gromadzącego obiecującą mło-
dzież z naszego miasta. Następna 
gala już za rok, prosimy o medale 
i rekordy!                         (EPW)

Powiat. Święto sportu

Nagrody dla najlepszych
Na uroczystej gali sportowej najlepsi sportowcy i trenerzy 
otrzymali wyróżnienia i nagrody.  

Sobotni przeciwnik wejhero-
wian nie był zbyt wymagający, 
gryfi ci szczególnie w pierwszej 
połowie prowadzili grę i domi-
nowali pod wieloma względami 
na boisku. Druga połowa gor-
sza w wykonaniu obu zespołów 
choć emocji nie brakowało. Obie 
bramki dla żółto - czarnych zdo-
był napastnik Jakub Gronowski 
w pierwszej odsłonie spotkania. 
Był to jedne z ostatnich już me-
czów kontrolnych wejherow-
skiego Gryfa w ramach przygo-
towań do rundy wiosennej IV 
ligi, podopiecznych trenera Woj-
ciecha Waśka czeka jeszcze spo-
tkanie z Arką Gdynia w najbliż-
szy wtorek i w przyszłą sobotę z 
Orkanem Rumia. Jak się okazało 
zespół z Kartuz nie był wymaga-

jącym przeciwnikiem dla żółto 
- czarnych. Podopieczni trenera 
Andrzeja Busslera w pierwszej 
połowie nieco odstawali od bar-
dzo dobrze spisujących się go-
spodarzy. Wszystko układało po 
myśli gryfi tów, pierwszego gola 
na początku meczu zdobył Jakub 
Gronowski, natomiast Cartusia 
w odpowiedzi zdobyła gola z 
rzutu wolnego i ewidentny błąd 
przy tej bramce popełnił golki-
per Maciej Szlaga. W 22 minu-
cie dobre dośrodkowanie per-
fekcyjnie wykorzystał Gronow-
ski, strzałem z głowy po długim 
rogu podwyższył wynik na 2:1. 
Już na początku drugiej odsło-
ny pojedynku, drużyna gości, 
jak się później okazało ustaliła 
końcowy wynik. Dobrze prze-

Wejherowo. Sparing Gryfa ORLEX Wejherowo

Remis z trzecioligowcem
Sobotnie spotkanie kontrolne pomiędzy Gryfem 
Orlex Wejherowo a trzecioligową drużyna Cartusi 
Kartuzy zakończyło się remisem 2:2 do przerwy 
gospodarze prowadzili 2:1. 

prowadzony kontratak wykorzy-
stał jeden z napastników Cartu-
si. Przeprowadzone zmiany w 
obu zespołach dały się we znaki 
w drugich 45 minutach i wido-
wisko nie było tak ciekawe, jak 
w pierwszej połowie choć emo-
cji nie brakowało. W 70 minucie 
sędzia główny nie uznał strzelo-
nej bramki przez Gronowskiego, 
gdyż uważał, że napastnik znaj-
dował się na pozycji spalonej.
 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: M. Szlaga - 
K. Jezierski, M. Pliński, P. Po-
litowski, K. Szwół, T. Brzeski, 
A. Wolszlgier, Ł. Kozłowski, 
M. Szymanski, J. Gronowski, Ł. 
Król.

Zmiennicy: S. Toruńczak, J. Ba-
naszak, B. Gałek, K. Kosicki, T. 
Rytlewski, P. Tusk. 

Łukasz Nowaczyk
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- 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 moni-
torowany, winda, księga wieczysta. 
Tel. 0504 619 090.
- Wynajmę lokal 53 m2 na biuro i 
gabinet tel. 058 672 45 21
- Wynajmę działkę o pow. 800m2 
w Luzinie, przy dworcu PKP, nie-
zagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- Sprzedam garaż blaszak, nowy 
w zabudowie 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
- Sprzedam mieszkanie w Sie-
rakowicach, 3 pokoje, spółdziel-
cze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- Lokal do wynajęcia Wejhero-
wo, ul.12-go Marca:45m, media, 
parking, ochrona. Wiadomość: 
tel.607-625-237.
- Wynajmę lokal 45 m2 , Wej-
herowo, ul. 12 Marca, na każdą 
działalność (zapwnione media, 
parking i ochrona) 
tel. 607 625 237
- Kupię mieszkanie dwupokojo-
we lub kawalerkę, tel. 502 549 251
- Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 62 m2 IIp/III w Rumi 
Janowie zadbane, słoneczne w 
dogodnym punkcie tel. 0510 053 
984

- Wdowiec po 50-tce, pozna panią 
w podobnym wieku z okolic Trój-
miasta 0514 282 102

- Sprzedam Suzuki Swift 1,3, 
1997 r., sedan czerwony, 1 właści-
ciel, komplet kół zimowych 66 000 
km, 6 000 zł
tel. 662072898, 058 3511468
- Sprzedam! Chrysler  Voyager  
2,5 TD - SUPER OKAZJA!!!
Granatowy , welurowa tapicerka. 
Tempomat, klimatyzacja,elek-
tryczne szyby, lusterka, radio cd, 
Rok prod.  1997, Przebieg 170 
tys. Zużycie paliwa  8 - 10 l/100 
km. Możliwość wystawienia f-vat. 
Cena  16 tys. Pln  - do negocjacji 
TEL : 604 541 803

- Sprzedam mercedesa 124,
2,5 D, przebieg 355 000, 5,8 tys. 
zł., tel. 888 533 447, 
rok prod. 1987

- Sprzedam suknię ślubną na 
szczupłą i niską osobę. Tel. 500 
716 964, 058 778 16 19
- Profesjonalne wykonywanie 
stron WWW.  Indywidualne po-
dejście i konsultacja. 
Tel. 517 400 711.
- Sprzedam piec olejowy 
„wolf” pełen automat, palnik 
typu  „giersz” + 2 zbiorniki plasti-
kowe 1500l. Tel.0-604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, bia-
ły-atłasowy, ładnie zrobiony, nowy 
w cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- Przyjmę stara lodówkę na cho-
dzie i kanapę w dobrym stanie, 
tel. 0501 834 279
- Przyjmę pralkę starą automat 
na chodzie i piecyk gazowy do 
naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- Sprzedam fotelik samochodowy 
niemowlęcy 0-13 kg, model ze-
szłoroczny,wkładka dla noworod-
ków,funkcja bujaczka z blokadą-
,pokrowiec na nóżki,
składana, gruba budka.
Tel. 694 092 928
- Szukam tapicera (praca do-
rywcza) renowacja tapczanu. Tel. 
0502351988
- Szukam pracy dorywczej, do-
świadczenie w pracy na budowie 
oraz w kuchni, może być pomoc 
domowa, tel. 518 819 818
- Sprzedam tanio piecyk gazowy 
na wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- Sprzedam harmonię guzików-
kę, małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- Niedrogo kupię barakowóz lub 
jakąś altankę na działkę. tel. 510 
118 170
- Sprzedam: suszarka do bieli-
zny-bębnowa PRIVILEG T3018, 
electronik, pełen
program 20-60 minut, 5kg. tel.604-
672-760
- Sprzedam suknię ślubną, biała 
rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena do 
negocjacji. tel. 504 905 805
- Sprzedam biurko komputero-
we dł 130 cm i szafkę z dwoma 
pólkami dł. 60 cm w kolorze ciem-
na wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 
150 zł.
tel. 0-691-679-904
- Szukam opiekunki do 2,5 let-
niego chłopca, 4 razy w tygodniu 
w Redzie na ulicy Norwida, zain-
teresowane osoby proszę o kontakt 
tel. 608 617 260

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE
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05:15     Wszystko jest muzyką 
05:55     Był taki dzień - 7 marca
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:20     Kwadrans po ósmej
08:35     Fifi  - Fifi  nianią; serial
08:50     Sekretny świat misia
09:15     Moliki książkowe
09:25     Kocham muzykę - odc. 1
09:30     Tam i z powrotem odc.8 
10:00     Angielski z Jedynką
10:10     Faceci do wzięcia - serial
10:40     Z EUROpą na Ty - odc. 10
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Wielkie sprzątanie
12:40     Plebania - odc. 1033;
13:05     Klan - odc. 1422
13:35     Jaka to melodia? teleturniej
14:00     Tajemnice Watykanu, serial
14:30     Kandydat - odc. 9
15:00     Wiadomości
15:05     Moda na sukces
15:55     Klan - odc. 1427
16:25     Plebania - odc. 1038;
16:50     Puchar Świata w skokach 
17:50     Teleexpress 
18:05     Puchar Świata w skokach
19:00     Wieczorynka - Smerfy 
19:30     Wiadomości 
20:20     Determinator -  serial
21:15     Piątkowe kino akcji -  
 Alive: Dramat w  
 Andach -  dramat
23:25     Glina - odc. 7/8 serial 
01:30     Bez pardonu III odc.14/15 
03:00     Cud miłości; 
 fi lm dokumentalny

05:25     Statek miłości
 - serial
07:30     Dwójka Dzieciom
08:05     M jak miłość - odc. 131; 
 - serial
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Święta wojna - Koniec świata
11:40     Pieskie życie; 
 komedia
13:05     Dolina Kreatywna - co słychać?
13:15     Wojciech Cejrowski
13:45     Duże dzieci; 
 talk-show
14:35     Kabaretowy Alfabet Dwójki
 - program rozrywkowy
14:55     Gliniarz i prokurator odc.11/23 
15:50     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
 - serial
16:55     Czterdziestolatek odc.13/21
 - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie
 - program rozrywkowy
22:55     Podkomisarz Brenda Johnson - s. I 
 - serial
23:50     EUROexpress; 
 magazyn
24:00     Panorama
00:20     Kręglogłowi; 
 fi lm fabularny
02:20     Trzy dni bez wyroku; 
 fi lm sensacyjny
04:00     Ryzykanci - s. 6 odc. 12/15
 - serial
04:45     Europa da się lubić - Viva Espana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.30     Sztukateria
05.55     Ręce, które leczą
06.20     Gram.Tv
06.45     Muzyczne listy - magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani (odc. 95) -serial
10.25     Big Brother V - Prosto  z domu  
10.55     mała Czarna
11.55     Big Brother V
12.55     Pogromcy Hitów 
13.25     Pogromcy Hitów
13.55     Gram.tv
14.30     Wygraj fortunę
15.30     Sidła Miłości (odc. 4) - Komedia  
 romantyczna, rozgrywająca 
 się współcześnie w Argentynie  
 z mnóstwem przezabawnych 
 sytuacji i parą  
 przesympatycznych bohaterów,  
 którzy są dla siebie stworzeni,  
 chociaż zajmie im trochę czasu i 
 wydarzy się wiele   
 tragikomicznych sytuacji,  
 zanim uświadomią sobie, że  
 cudownym zrządzeniem losu  
 połączyła ich prawdziwa miłość.
16.30     Zbuntowani (odc.96) serial
17.30     Wielkie Happy Hour - informacyjny 
18.30     Big Brother V - Prosto z domu
19.00     Trampolina (odc.2) reality show USA
20.00     Big Brother V
21.00     24 godziny odc.23) serial, USA, 2002
22.00     24 godziny odc. 24serial, USA, 2002 
23.00     Big Brother V Extra
23.30     Tajna agentka: Walka z Cieniem”
 - fi lm erotyczny, USA
01.30      Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.05      Big Brother V 

05:00     Music Spot 
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.485
06:15     Adam i Ewa, odc.101
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica  
 -serial komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.199
08:30     Kameleon, odc.71- serial.  
09:30     Stan wyjątkowy, odc.11 -serial
10:30     Beverly Hills 90210, odc.24 - serial
11:30    Samo życie, odc.1056 - serial
12:00     Zamieńmy się żonami
13:00     Tylko miłość, odc.26 - serial
14:00     Pierwsza miłość, odc.662 - serial
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica 
 - serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy, odc.33 
 - serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja, odc.1044
16:50     Beverly Hills 90210, odc.25 - serial
18:00     Pierwsza miłość, odc.663 - serial.  
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie - Serial obyczajowy   
20:00     Aniołki Charliego; USA/Niemcy,  
 2000; r. McG; w. Cameron Diaz, 
 Sam Rockwell, Drew   
 Barrymore, Lucy Liu, Bill  
 Murray. Komedia sensacyjna.
 22:00     Studio Lotto
22:20     Showgirls; USA/Francja, 1995; r.  
 Paul Verhoeven; w. Elizabeth  
 Berkley, Alan Rachins, Robert  
 Davi, Kyle MacLachlan
01:10     Zły wpływ księżyca; USA, 1996; r.  
 Eric Red; w. Mariel Hemingway
02:50     Miasto zwycięzców, odc.38
03:50     Nocne randki, odc.337

05:00     Uwaga! 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 6
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Damą być 1 (1/5) 
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Clever - widzisz i wiesz 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:45     Detektywi 
15:15     Marina  
 - telenowela (129/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku 
 - program
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:00     Pan i pani Smith 
 (Mr. & Mrs. Smith) 
 - fi lm sensacyjny, USA, 2005
 Film opowiada historię  
 znudzonego małżeństwa,  
 którego życie staję się żywe i  
 pełne niesamowitych przygód,  
 kiedy oboje dowiadują się, że są  
 płatnymi zabójcami...
22:30     Krwawy sport (Bloodsport) 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1988
00:30     Niepohamowana siła II: Przemoc  
 za przemoc - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1995, dozwolone od 18;
02:15     Wrzuć na luz
03:15     Telesklep;

Tydzień  z  TV

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Funkcjonują bez większych zgrzytów, wzlotów czy 
upadków, ale nie da się ukryć, że codzienna rutyna 
obojgu za bardzo nie służy. Bo czyż rozmowa o no-
wych przyprawach do sosu jest w stanie dodać życiu 
pikanterii? Naprawdę John i Jane Smith są płatnymi 

zabójcami, których skuteczność i profesjonalizm są szeroko doceniane 
i wysoko opłacane. Po prostu nie mają sobie równych. Pracują dla kon-
kurencyjnych organizacji. I choć w branży ich sława ich wyprzedza, to 
o sobie wzajemnie nic nie wiedzą. Prawda nie może wyjść na jaw.

Pan i pani Smith
John i Jane Smith są zwyczajnym małżeństwem ze sporym 
stażem, wiodącym ustabilizowany, żeby nie powiedzieć 
nudny żywot w uroczym domu na przedmieściach. 

TVN
7 marca

godz. 20.00

Pracują dla 
Charliego, szefa 
agencji detekty-
wistycznej, spe-
cjalizującej się 

w rozwiązywaniu najtrudniejszych 
zagadek kryminalnych. Mimo 
iż nigdy nie poznały swego sze-
fa, który kontaktuje się z nimi za 
pośrednictwem swego zaufanego 
współpracownika, Bosleya, zna-
ne są powszechnie jako "Aniołki 
Charliego"... Aniołki stają w obli-
czu największego wyzwania w ca-
łej swej dotychczasowej karierze, 
gdy nieznani sprawcy uprowadzają 
Erica Knoxa, wpływowego wła-
ściciela Knox Technologies, który 
opracował rewolucyjny program 

komputerowy pozwalający na peł-
ną identyfi kację głosu. Program ten 
sprawdza się lepiej niż konwen-
cjonalne techniki porównywania 
odcisków palców, nie wolno więc 
dopuścić, by dostał się w niepo-
wołane ręce... Ponaglane przez 
Vivian Wood, prezes Knox Indu-
stries, Aniołki niezwłocznie wkra-
czają do akcji. Trop prowadzi do 
największego rywala porwanego 
przedsiębiorcy, Rogera Corwina, 
właściciela Red Star Systems, naj-
większej telekomunikacyjnej sieci 
satelitarnej na świecie. Corwin wy-
stawia Aniołki na ciężką próbę, nie 
docenia jednak ich inwencji i wy-
trwałości... 

Aniołki Charliego
Dylan, Natalie i Alex są piękne, inteligentne i niezawodne. Do 
perfekcji opanowały wschodnie sztuki walki, a do dyspozycji 
mają najnowsze zdobycze techniki, dzięki którym mogą sta-
wić czoła przeciwnikowi na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Polsat
7 marca

godz. 20.00

W ekranizacji 
bestsellerowej 
powieści Helen 
Fielding wystą-
pili: Renee Zel-
lweger („Jerry 

Maguire”), Hugh Grant („Czte-
ry wesela i pogrzeb”, „Notting 
Hill”) i Colin Firth („Zakochany 
Szekspir”, „Angielski pacjent”). 
U progu nowego roku 32-letnia 
Bridget Jones postanawia wziąć 
swoje sprawy w swoje ręce - i za-
czyna prowadzić intymny dzien-
nik. Ma on wszelkie szanse stać 
się bestsellerem, bo Bridget ma 
wyrobione zdanie na temat męż-
czyzn, seksu, aerobiku, jedzenia 
i wszystkiego, czym żyje współ-
czesna kobieta, a co najważniej-
sze - wali prawdę prosto z mostu 
i niczego nie owija w bawełnę. 
Chcesz rozpocząć nowe życie? 
Zaufaj Bridget - zacznij prowa-
dzić dziennik!

Twórcy fi lmów „Cztery we-
sela i pogrzeb” i „Notting 
Hill” przedstawiają „Dzien-
nik Bridget Jones”, najza-
bawniejszą, najoryginalniej-
szą i najodważniejszą ko-
medię roku.

TVN
8 marca

godz. 21.40

Dziennik 
Bridget 
Jones
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05:20     Statek miłości
06:10     Statek miłości
07:20     EUROexpress; magazyn 
07:30     Przystanek praca
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio
08:05     M jak miłość - odc. 132 
09:00     Pytanie na śniadanie
11:15     SpełniONA w biznesie
11:35     Dr Quinn - seria VI
12:25     Złotopolscy - odc. 31 
13:00     Wyprawy krzyżowe - odc. 1
13:25     Między nami seniorami
13:35     Znaki czasu
14:00     Smaczne Go! magazyn 
14:55     Gliniarz i prokurator - odc. 12/23
15:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
 - serial
16:55     Czterej pancerni i pies - odc. 17/21
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Koło fortuny - odc. 35
19:35     Olimpijczycy 2008 - odc. 13
20:10     M jak miłość - odc. 565
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     TOMASZ LIS NA ŻYWO; 
 talk-show
22:10     Młode wilki 1/2, fabularny 
23:50     Policjanci z Pitbulla
24:00     Panorama; STEREO
00:15     Dwie szufl ady (Michał Głowiński) 
01:15     Wieczór melomana - Jazzsinfonica
02:00     Noc Zagadek - teleturniej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.30     Sztukateria
05.55     Wielkie Happy Hour
06.45     Muzyczne listy
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani .odc. 96 serial 
10.25     Big Brother V - Omnibus
11.25     Big Brother V, cz. 1 - Ring
12.25     Big Brother V, cz. 2 - Ring - wyniki
13.25     Wielkie Happy Hour
14.25     Wygraj fortunę
15.25     Berlin, Berlin. odc. 4 
 -serial dla młodzieży
16.30     Zbuntowani . odc. 97 serial   
 obyczajowy Meksyk, 2004 r 
17.30     mała Czarna - talk show
18.30     Big Brother V - Prosto z domu
19.00     Happy Hour -  informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Włatcy móch . odc. 41
 - serial animowany dla dorosłych
20.30     Big Brother V
21.30     Następny przystanek: Mars 
 -  fi lm dokumentalny, USA
22.35     Pogromcy hitów - program   
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V - Extra
23.35     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V 
02.15     Big Brother V - Prosto z domu
02.40     Big Brother V - Extra
03.05     Muzyczne listy

 
 

 
 
 
 

05:00     Uwaga!
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 9
11:30     Wielkie porządki, USA, 2004
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska ;
13:05     Taniec z gwiazdami 7 
14:45     Detektywi 
15:15     Marina 
 - 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 
20:55     Na Wspólnej 
21:30     Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
23:55     Bez skazy 
  - serial obyczajowy 
00:55     Wydanie drugie poprawione
01:25     Co za tydzień 
01:50     Uwaga! 
02:10     Wrzuć na luz
03:10     Telesklep

05:15     Notacje - cykl dok.
05:25     Serce z węgla -  cykl dok.
05:55     Był taki dzień - 10 marca
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści 
09:05     Budzik - Pingwiny
09:35     Jaka to melodia? 
10:20     Laboratorium XXI wieku
10:40     Z EUROpą na Ty - magazyn
10:50     Wielki świat małych
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro
12:40     Plebania - telenowela TVP
13:05     Klan - telenowela TVP
13:30     Przebojowa noc
14:00     Byli sobie odkrywcy - serial
14:30     Szkoda gadać -  program
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo -  serial obyczajowy
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela TVP
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Teatr Telewizji 
 - Obywatel Pekosiewicz; 
22:10     4400 seria III - odc. 10  
23:05     Mocne kino nocne -  
 Uniwersalny żołnierz 

05:40    Radio Romans - odc. 9/10 
06:40     Był taki dzień - 8 marca
06:45     Smaki polskie - magazyn
07:00     Dzień dobry w sobotę;  
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Dotknij życia 
 - Droga Krzyżowa 
08:40     Historie Starego Testamentu 
09:10     Ziarno - magazyn
09:35     Baranek Shaun - serial 
09:45     Scooby, gdzie jesteś? 
 - serial animowany 
10:10     Siódme niebo seria VIII 
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:20     Podróżnik 
 - W pogoni za Noa Noa
11:45     Zwierzęta świata - fi lm
12:15     Kadra 2012 - magazyn
12:30     Kandydat - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Maria, królowa Szkotów
15:20     Śmiechu warte - program
15:45     Śpiewać, jak to łatwo
17:00     Teleexpress 
17:20     Sąsiedzi - serial komediowy
17:50     Lekkoatletyka - Halowe
19:00     Wieczorynka - Przygody 
19:30     Wiadomości 
20:15     Hit na sobotę - Jutro nie  
 umiera nigdy - fi lm 
 sensacyjny 
22:25     Męska rzecz... 
 - Wielka ucieczka;  
 fi lm fabularny 
01:15     Kino nocnych marków  
 - Frank Riva
03:00     Benny i Joon; 
 fi lm obyczajowy

05:40     Radio Romans - odc. 11/12
06:40     Był taki dzień - 9 marca
06:44     Daniel - taniec czy futbol  
07:00      Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie - program 
08:25     Kuchcikowo - gotowanie
08:45     Kocham muzykę - serial 
08:55     Teleranek - magazyn
09:20     Kochana mamusia -  fi lm
10:55     Pod prasą; program
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Sąsiedzi - Ach, Londyn!
13:35     Puchar Świata w skokach
15:55     BBC w Jedynce
17:00     Teleexpress 
17:20    Jaka to melodia?
18:05     Faceci do wzięcia 
 -  serial TVP
18:35     Szkoda gadać
 - program rozrywkowy
19:00    Wieczorynka - Gumisie 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo - odc. 27 - serial
21:15     Zakochana Jedynka -  
 Guru -   komedia  
 kraj prod.USA, 
22:55     Uczta kinomana -
  Skazany na wolność
00:40     Kolekcja kinomana 
 Przystanek autobusowy;  
 fi lm obyczajowy       

05:55      Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:30      Dwójka Dzieciom - Molly odc. 5/13
06:55      Spróbujmy razem
07:25      Magazyn Ligi Mistrzów
07:55      Poezja łączy ludzi
08:05      M jak miłość - odc. 563 
09:00      Pytanie na śniadanie
10:40      Król orangutanów 
11:35      Na dobre i na złe odc.322 
 - serial
12:30      Egzamin z życia - odc. 99
 - serial
13:20      Święta wojna 
14:00      Familiada
 - teleturniej
14:30      Złotopolscy odc.933
 - serial
15:05      Smaczne Go!
16:00      Gwiazdy tańczą na lodzie (1)
 - program rozrywkowy
17:40      Na wyłączność - Rafał Dutkiewicz1
18:45      Sport Telegram
18:50      Pogoda;
19:05      Lekkoatletyka
20:55      Weekendowe Kino Dwójki 
 - Prawdziwe kłamstwa;   
 komedia kraj prod.USA 
 (1994); reż.:James Cameron;  
 wyk.:Arnold Schwarzenegger
23:20      KabareTOP - czyli Kabaretowa 
 Lista Przebojów
23:50      Słowo na niedzielę
24:00      Panorama
00:20      Weekendowe Kino Dwójki 
 - Jedno wyjście; 
 fi lm fabularny 
02:00      Supertalent 
02:50      Noc Zagadek 

05:25     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:30     Dla niesłyszących 
 - Kopciuszek - odc. 16
05:55     Złotopolscy
06:50     Jesteś tym co jesz - Saundersowie
07:20     M jak miłość - odc. 564
08:15     Ostoja
08:45     Z Dwójką bezpieczniej
09:00     Wyjechani 
09:30     Zacisze gwiazd
10:00     Wojciech Cejrowski
10:35     Rodzinne oglądanie - Potęga sztuki 
11:30     Makłowicz w podróży - Skarby  
 Południowego Tyrolu
14:00     Familiada
14:30     Złotopolscy odc.934
15:05     Mini Szansa 
16:05     Na dobre i na złe
17:05     Egzamin z życia 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Tak to leciało! - (1); teleturniej
20:10     Podróże z żartem - Albania 
21:10     Pitbull - odc. 18
22:00     Lekkoatletyka
22:45     VIII Symfonia 
22:55     Krzysztof Penderecki - VIII Symfonia
24:00     Panorama 
00:15     Ulice Kultury ; magazyn
00:35     Zły duch; fi lm fabularny 
02:05     Noc Zagadek 

05.50     FIFA Futbol Mundial
06.15     Kinomaniak
06.40     Dekoratornia 
07.05     Eurolinia Plus
07:20     Pokemon - odc. 215 i 216
08.20     Wszystko o zwierzętach ,odc. 11 
 - serial dokumentalny, 
 Wielka Brytania 2005;  
08.55     Niekończąca się opowieść. 
 - Kino familijne  Niemcy,  
 1984  Jedenastoletni chłopiec,  
 Bastian, po śmierci matki  
 zamyka się w sobie i nie 
 potrafi  porozumieć z  
 ojcem.  
10.55     Galileo
11.55     Kinomaniak 
12.25     Dekoratornia
12.55     Wielkie Happy Hour - informacyjny 
13.55     Następny przystanek: Mars 
 -  fi lm dokumentalny, USA
15.00     Puchar Polski w siatkówce 
 mężczyzn - fi nał
17.00     Trampolina - reality show USA, 
18.00     Big Brother V - Omnibus 
19.00     Galileo  odc. 33- program 
 popularno-naukowy
20.00     Włatcy móch odc. 41
 - serial animowany dla dorosłych
20.30     Idol - reality show
21.30     Big Brother V - cz.1 - Ring
22.30     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
23.00     Big Brother V - cz.2 - Ring - wyniki

06.10     VIP
06.35     V-max
07.00     Gram.Tv
07:30     Pokemon(odc. 213 i 214)
08.30     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski - Rajd Meksyku
09.30     VIP
10.00     V-max
10.30     Gram.Tv 
11.00     Big Brother V  - Prosto z domu
11.30     Big Brother V
12.35     Jego zdaniem, jej zdaniem 
 - Komedia  romantyczna 
 prod. USA, 1991
15.00     Puchar Polski w siatkówce 
 mężczyzn - 1/2 fi nału
17.00     Trampolina - reality show USA
18.00     Berlin, Berlin 
 -  serial dla młodzieży,
19.05     Idol - reality show, Polska 2002
20.05     Słodka zemsta - Komedia   
 sensacyjna  prod. USA, 2002; 
 reż.: Martyn Burke; wyst.:  
 Sylvester Stallone, Madeleine  
 Stowe, Anthony Quinn, Raoul  
 Bova, Harry Van Gorkum; 
22.10     W kleszczach lęku – Thriller prod. 
 Wielka Brytania / USA,  
 1999; Adaptacja powieści Henry  
 Jamesa, rozgrywająca się w 
 wiktoriańskiej Anglii.  
00.15     Królestwo I  cz. 3 i 4 
 Dania/Niemcy/Francja, 1994; 
03.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.35     The British Rock Symphony -
  koncert
05.10     TV Market
05.25     Sztukateria
05.50     Zakończenie programu

05:45     Sonic X, odc.55  -serial anim.
06:15     Czarodziejki, odc.29 - serial
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.3 
07:15     Gadżet i Gadżetinis, odc.26
07:45     Tutenstein, odc.19 - serial
08:15     Hugo, odc.142
08:45     Pasjonaci -  Magazyn 
09:15     Ewa gotuje, odc.11
09:45     Eureko, ja to wiem, odc.46
10:45     Dzielny pies Shiloh - fi lm 
12:45     Czarodziejki, odc.89 - serial
13:45     Dom nie do poznania, odc.105
14:45     Się kręci
15:15     Świat według Kiepskich
 - serial komediowy
15:45     Żandarm w Nowym Jorku - 
 fi lm produkcji Francja,   
 Włochy, 1965; r Brygada  
 żandarmów z Saint-Tropez 
 otrzymała zaszczytne   
 wyróżnienie: będzie   
 reprezentować   
 francuską policję na   
 Międzynarodowym   
 Kongresie Żandarmerii  
 w Nowym Jorku. 
17:45     Magia bez tajemnic
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Miodowe Lata, odc.26 
 - serial komediowy
20:00     Jak oni śpiewają, odc.27
22:00     Studio Lotto
22:30     Piotr Bałtroczyk przedstawia 
23:30     Valmont; Francja, USA, 1989; r.  
02:45     Miasto zwycięzców, odc.39
03:45     Nocne randki, odc.338
05:30     TV MARKET

05:45     Sonic X, odc.56 - serial animowany
06:15     Czarodziejki, odc.30 - serial
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.4 - serial 
07:15     Gadżet i Gadżetinis, odc.27 - serial
07:45     Tutenstein, odc.20 - serial 
08:15      Power Rangers , odc.309 - serial                                  
08:45      Niekończąca się opowieść, odc.2
10:45      Nie wierzcie bliźniaczkom 3 - 
 komedia familijna  prod. USA,  
 1989; r. Trojaczki, Megan, Jessie  
 i Lisa wróciły właśnie z wakacji  
 i odkryły, ze ich ojciec Jeffrey  
 zamierza poślubić snobkę Cassie.  
 Dziewczynkom nie przypada do 
 gustu ich przyszła macocha. 
12:45    Pięć ton i on  - komedia prod.  
 USA, 1996; r. 
14:45     Gwiezdny cyrk
16:45     Przebojowe dzieci
17:45     Rodzina Zastępcza Plus, odc.276 
 - serial komediowy
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Daleko od noszy, odc.138 
 - serial komediowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.80 - serial kryminalny
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.81 - serial kryminalny
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.6 - serial sensacyjny 
23:05    Turbulencja 3; - fi lm akcji 
01:05    Magazyn sportowy
03:05    Nocne randki

05:40     Uwaga!
06:00     Telesklep;
08:00     Motoszoł
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj
11:35     Na Wspólnej Omnibus
13:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
14:35     Siłacze - Strongman 
15:50     Wujaszek Buck (Uncle Buck) 
 - fi lm komedia, USA, 1989
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga!
20:00     Niania 6 
 - serial komediowy
20:35     Kryminalni 8 
21:40     Dziennik Bridget Jones  - fi lm  
 komedia, Francja, 2001.
 Twórcy fi lmów „Cztery  
 wesela i pogrzeb” i  
 „Notting Hill”przedstawiają 
 „Dziennik Bridget Jones”, 
 najzabawniejszą,  
 najoryginalniejszą i   
 najodważniejszą komedię...
23:40     Synowie mafi i  
 - fi lm sensacyjny, USA, 2001
 Czterech synów znanych   
 brooklyńskich gangsterów dla  
 odzyskania należnych im  
 pieniędzy odwiedza małe  
 miasteczko w Montanie.
01:35     Uwaga!
01:55     Telesklep

05:40     Uwaga! 
06:00     Telesklep
08:00     Niania 6 
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Kawa na ławę 
11:45     39 i pół 
12:45     Maska 
 - fi lm komedia, USA, 1994
 Niepozorny urzędnik bankowy  
 Stanley Ipkiss znajduje maskę,  
 która zmienia jego życie.
14:50     Co za tydzień 
15:15     Taniec z gwiazdami - kulisy 
15:45     Szymon Majewski Show 6
 - program rozrywkowy
16:45     Clever - widzisz i wiesz 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 7 
21:50     Człowiek, który lubił latać 
 - fi lm obyczajowy, USA, 1996.  
 Kapitan Nick Rawlings, pilot  
 prywatnej linii lotniczej od  
 szesnastu lat jest żonaty z  
 Jobeth i pozornie wiedzie  
 ustabilizowane i przykładne  
 życie. Do czasu...
23:50     Magazyn Orange Ekstraklasa 
01:05     Źniwiarz - fi lm sensacyjny, 
 Kanada, 1998
03:00     Uwaga! 
03:20     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.242
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.486
06:15     Adam i Ewa, odc.102 - serial 
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
 - serial komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.200
08:30     Kameleon, odc.72
09:30     Stan wyjątkowy, odc.12 
 – serial kryminalny
10:30     Beverly Hills 90210, odc.25 – serial 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami
13:00     Przebojowe dzieci
14:00     Pierwsza miłość, odc.663 – serial
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15     Daleko od noszy, odc.34 – serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja, odc.1045
16:50     Beverly Hills 90210, odc.26 –
 - serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość, odc.664 – serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie – serial obyczajowy 
20:00     Piotr Bałtroczyk przedstawia III
21:00     MEGA HIT - Skarb narodów  
 - Film akcji/przygodowy USA, 
22:00     Studio Lotto
00:05     Nieustraszeni Sezon 3, odc.35
01:05     Miasto zwycięzców, odc.40
02:05     Nocne randki

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:00     Uwaga!
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 6 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Nigella ucztuje
  - program rozrywkowy 
11:35     Proste życie (11/57) , USA 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Szymon Majewski Show 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Detektywi 
15:15     Marina (133/169) - telenowela 
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sąd rodzinny 
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     Piekielna głębia - fi lm sensacyjny,  
 USA 1999, reżyseria: Renny 
 Harlin, obsada: Saffron  
 Burrows, Thomas Jane,  
 LL Cool J, Samuel L.   
 Jackson, Michael Rapaport,  
 Stellan Skarsgard
23:40     Agenci NCIS (18/24) - serial   
 sensacyjny, USA 
00:40     Multikino 
01:05     Uwaga! 

05:25     Statek miłości 
07:30     Dwójka Dzieciom 
08:05     M jak miłość - odc. 135 
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Święta wojna - (258)
11:40     Dr Quinn s.VI odc.6/22
12:30     Koło fortuny - odc. 36
13:05     Pieczone gołąbki; 
 - komedia
14:45     Gliniarz i prokurator - odc. 15/23
 - serial
15:40     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
16:45     Czterdziestolatek - odc. 15/21 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu
20:05     Barwy szczęścia - odc. 81
 - serial
21:05     Program rozrywkowy 
 - Rodzina Trendych
21:35     Dr House - odc. 27/46 
22:25     Policjanci z Pitbulla
22:30     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:00     Warto rozmawiać
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? dok.
01:20     Miasteczko Twin Peaks - odc. 11/32 
 - serial
02:05     Miłość Swanna, 
 fi lm dok.

05:20     Notacje - cykl dok.
05:25     Futuryści, Formiści...
05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa, anim.
09:00     Świnka Peppa, anim.
09:05     Kuchcikowo
09:20     Moje smakołyki, cykl dok. 
09:35     Nastoletni geniusze - serial
10:05     Żywioły - odc. 8; reportaż
10:20     Pełnosprawni; magazyn
10:40     Z EUROpą na Ty - odc. 14
11:05     Moda na sukces, serial 
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela TVP
13:05     Klan - telenowela TVP
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Broń palna, zarazki..., dok.
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Bracia i siostry - odc. 8 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:35    Klan -  telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela TVP
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemnice prawdy - fi lm
21:55     Sprawa dla reportera 
22:30     Archangielsk - cz. 1  dramat 

05:20      Notacje- cykl dok.
05:30      Aniołki - cykl dok.
05:55      Był taki dzień; felieton
06:00      Kawa czy herbata?
08:00      Wiadomości
08:20      Kwadrans po ósmej
08:35      Smocze opowieści 
09:00      Budzik - Sen, spanie
09:30      Atlantis High - serial
10:00      Zwierzowiec
10:15      Zdrowo z Jedynką
10:40      Z EUROpą na Ty - odc. 12
11:10      Moda na sukces
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - telenowela TVP
13:05      Klan - telenowela TVP
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Tytan - druga Ziemia?
14:25      Wyjeżdżam - zostaję?
15:00      Wiadomości
15:10      Miłość puka do drzwi
16:05      Moda na sukces
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik; magazyn
17:35      Klan - telenowela TVP
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela TVP
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:15      Mecz towarzyski w piłce 
 nożnej: Polska  
 - Zagraniczne  
 Gwiazdy Ligi Polskiej 
22:30      Misja specjalna; magazyn
23:05      Błędy odwracalne 
 - odc. 2  fi lm fabularny
00:40      Na własne oczy,Mardi gras 

05:20      Statek miłości - odc. 66/249
06:10      Statek miłości - odc. 67/249
07:20      Sztuka i wiara;
 reportaż
07:45      Dwójka Dzieciom - Bodzio
08:05      M jak miłość - odc. 133
 - serial
09:00      Pytanie na śniadanie
11:05      Sąsiedzi - serial
11:35      Dr Quinn - seria VI
12:30      Złotopolscy - odc. 32 Kradzież
13:00      Jukatan, kraina Majów, 
 fi lm dok.
14:00      Podróże z żartem - Albania
14:55      Gliniarz i prokurator - odc. 13/23
 - serial
15:50      Dla niesłyszących - M jak miłość
 - serial
16:50      Czterej pancerni i pies - odc. 18/21
 - serial
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Sport Telegram
19:00      Pogoda
19:05      Koło fortuny - odc. 36; 
 teleturniej
19:40      Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej
20:10      M jak miłość - odc. 566
20:55      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05      Wieczór fi lmowy Kocham Kino 
 - Wielkie otwarcie 
24:00      Panorama
00:20      Proces Norymberski; 
 serial dok.
01:25      Szansa na miłość - cz.2
01:50      Z Dwójką bezpieczniej
02:00      Noc Zagadek - teleturniej

05:15     Notacje- cykl dokumentalny
05:25     Dziady - fi lm dokumentalny 
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Łatek - serial animowany 
09:05     Domisie
09:30     Nastoletni geniusze - serial 
10:00     Kwadrans na kawę
10:20     Borem, lasem... - magazyn
10:40    Z EUROpą na Ty - magazyn
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela TVP
13:05     Klan - telenowela TVP
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i
14:30     Raj; magazyn
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 - telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela TVP
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Okruchy życia 
 - Na ratunek córce
22:00     Cienie PRL

05:20     Statek miłości
07:20     Znaki czasu; 
 magazyn
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio
08:05     M jak miłość - odc. 134
 - serial
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - Idealna para; 
 - serial 
11:40     Dr Quinn - seria VI
12:30     Koło fortuny - odc. 35
13:05     Wokół Sycylii - odc. 6
14:10     Europa da się lubić 
15:05     Gliniarz i prokurator - odc. 14/23 
16:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial, odc. 566
17:00     Czterdziestolatek - odc. 14/21 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu
19:40     S. O. S. Dzieciom! - odc. 25
20:05     Barwy szczęścia - odc. 79
20:35     Barwy szczęścia - odc. 80
21:05     Kryminalne zagadki Las Vegas
21:55     Alibi na środę - Zaufanie, 
 fi lm fabularny
24:00     Panorama
00:15     Bez fi kcji - Korespondent
00:50     Bez fi kcji - Czy powinniśmy 
 się bać Iranu
01:50     Wideoteka dorosłego człowieka

05.30     Sztukateria
05.55     Kinomaniak
06.20     V Max
06.45     Muzyczne listy
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani odc. 97  
 serial obyczajowy Meksyk, 2004 r
10.25     Big Brother V - Prosto z domu
10.55     mała Czarna
11.55     Big Brother V 
12.55     Happy Hour 
13.55     V Max
14.30     Wygraj fortunę
15.30     Sidła miłości . odc.5 - serial   
 fabularny; Argentyna 2006 
16.30     Zbuntowani . odc. 98  serial   
 obyczajowy Meksyk, 2004
17.30     mała Czarna - talk show
18.30     Big Brother V - Prosto z domu
19.00     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Adam kontra Miłosz 
 - program rozrywkowy 
20.30     Big Brother V 
21.30     Regina  odc. 21, serial fabularny; 
22.05     Regina  odc. 22, serial fabularny; 
22.35     Pogromcy hitów - program   
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V - Extra
23.35     Happy Hour
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V 
02.15     Big Brother V - Prosto z domu
02.40     Big Brother V - Extra
03.05     Muzyczne listy
03.55     Happy Hour
04.40     Drogówka
05.05     Komenda

05.30     Sztukateria
05.55     Pogromcy hitów 
06.20     Dekoratornia
06.45     Muzyczne listy
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani. odc. 98 
 - serial obyczajowy Meksyk, 2004
10.25     Big Brother V - Prosto z domu
10.55     mała Czarna
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour
13.55     VIP 
14.30     Wygraj fortunę 
15.30     Sidła miłości . odc.6 - serial   
 fabularny; Argentyna 2006 r. 
16.30     Zbuntowani . odc. 99 -  serial  
 obyczajowy Meksyk, 2004
17.30     mała Czarna - talk show
18.30     Big Brother V - Prosto z domu 
19.00     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Big Brother V - Nominacje 
21.00     Nazajutrz, Dramat sci-fi .                  
               Prod. USA, 1983; Związek 
 Radziecki postanawia z 
 niewyjaśnionych powodów  
 odpalić swoje rakiety  
 nuklearne. 
23.05     Big Brother V - Extra 
23.35     Happy Hour
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V
02.15     Big Brother V - Prosto z domu
02.40     Big Brother V - Extra

05.30     Sztukateria
05.55     Pogromcy hitów
06.20     VIP
06.45     Muzyczne listy
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani .odc. 99 serial   
 obyczajowy Meksyk, 2004
10.25     Big Brother V - Prosto z domu 
10.55     mała Czarna
11.55     Big Brother V 
12.55     Happy Hour
13.55     Dekoratornia
14.30     Wygraj fortunę
15.30     Sidła Miłości. odc. 7 - serial 
fabularny; Argentyna 2006, 
16.30     Zbuntowani. odc. 100 -  serial 
obyczajowy Meksyk, 2004 
17.30     mała Czarna - talk show
18.30     Big Brother V - Prosto z domu 
19.00     Trampolina .odc.3 
 - reality show USA, 2005 
20.00     Big Brother V
21.00     Speed 2:  wyścig z czasem. Film  
 akcji prod. USA, 1997  
 Trzymające w napięciu,  
 pełne zapierających dech w  
 piersiach efektów specjalnych  
 kino akcji, będące bardzo
 udaną kontynuacją wielkiego  
 przeboju kinowego. 
23.30     Big Brother V  - Extra
00.00     Big Brother V
01.00     Zakończenie programu

05:00     Music Spot, odc.243
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.487
06:15     Adam i Ewa, odc.103
06:45     Sabrina - nastoletnia
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.201
08:30     Kameleon, odc.73
09:30     Stan wyjątkowy, odc.13
10:30     Beverly Hills 90210, odc.26
11:30     Samo życie
12:00     Zamieńmy się żonami
13:00     Rodzina Zastępcza Plus, odc.276
14:00     Pierwsza miłość, odc.664
14:45     Sabrina - serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy, odc.35
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja, odc.1046
16:50     Beverly Hills 90210, odc.27
18:00     Pierwsza miłość, odc.665
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie
20:00     CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.2
21:00     Przepowiednia; Thriller sci-fi  USA,  
 2002; r. Dziennikarz John 
 Klein (Gere) ma piękną  
 żonę, wspaniałą pracę i właśnie 
 znalazł wymarzony dom.  
 Podczas drogi powrotnej razem  
 z żoną ulega wypadkowi, 
 w wyniku którego  
 zostaje wkrótce wdowcem. 
22:00     Studio Lotto
23:45     Chirurdzy, odc.59
00:45     Millenium, odc.55
01:45     Miasto zwycięzców, odc.41

05:00     Music Spot, odc.244
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.488
06:15     Adam i Ewa, odc.104 - serial
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
07:30     Wielka Wygrana, odc.202
07:30     TV Market
08:30     Kameleon, odc.74 – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy, odc.14 – serial
10:30     Beverly Hills 90210, odc.27
11:30     Samo życie - serial obyczajowy  
12:00     Zamieńmy się żonami
13:00     Halo, Hans!, odc.11 – serial
14:00     Pierwsza miłość, odc.665
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
 - serial
15:15     Daleko od noszy, odc.36 – serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja, odc.1047
16:50     Beverly Hills 90210, odc.28 
  - serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość, odc.666
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     I kto tu rządzi?, odc.28 – serial
20:30     Świat według Kiepskich, odc.280 
21:00     Czego pragną kobiety. - Komedia  
 obyczajowa.USA, 2000 r.  
22:00     Studio Lotto
23:55     Czarna kula; Wielka Brytania, 2003r. 
 Premiera telewizyjna. 
02:00     Miasto zwycięzców, odc.42
03:00     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.245                     
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.489
06:15     Adam i Ewa, odc.105 - serial
06:45     Sabrina  nastoletnia czarownica
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.203
08:30     Kameleon, odc.75 – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy, odc.15 – serial
10:30     Beverly Hills 90210, odc.28
11:30     Samo życie - serial obyczajowy  
12:00     Zamieńmy się żonami                 
13:00     I kto tu rządzi?, odc.28 – serial
13:30     Świat według Kiepskich, odc.280
14:00     Pierwsza miłość, odc.666               
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15     Daleko od noszy, odc.37 
 – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja, odc.1048
16:50     Beverly Hills 90210, odc.29 
 – serial dla młodzieży
18:00     Pierwsza miłość, odc.667 
 – serial dla młodzieży
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie 
 - serial obyczajowy  
20:00     Tylko miłość, odc.27 – serial
21:00     Gwiezdny cyrk
22:00     Studio Lotto
23:05     Nieśmiertelny 3: Mag - fi lm   
 prod.  Kanada/Francja, 1994; r. 

05:00    Uwaga!
05:20    Telesklep
06:20    Hej-nał show
07:25    Fabryka Gry 
08:00    Na Wspólnej 
 - serial
08:30    Dzień dobry TVN
11:00    Klub byłych żon
12:05    Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - program
13:05    Milionerzy 
14:05    W-11 Wydział Śledczy 
  - serial
14:45    Detektywi
 - serial
15:15    Marina 
 - telenowela 
16:15    Rozmowy w toku 
17:25    Sąd rodzinny
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 
21:30    39 i pół
22:30    Kuba Wojewódzki
 - program rozrywkowy
23:30    Kryminalni 
 - serial
00:35    Siłacze
 - program
01:40    Uwaga! 
02:00    Wrzuć na luz 
03:00    Telesklep

05:00     Uwaga! 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 6 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Perfekcyjna Pani Domu
 - serial 
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Milionerzy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Detektywi 
15:15     Marina  
 - 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 
 - serial
20:55     Na Wspólnej 6 
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
22:30     Imperium wilków - fi lm   
 sensacyjny, Francja, 2005.  
 Świat mniejszości tureckiej i  
 problem nielegalnych   
 emigrantów.
01:05     Uwaga! 
01:25     Wrzuć na luz
02:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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