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BEZPŁATNY TYGODNIK

Niewiele brakowało, by miniony piątek zakończył się dla 
pięcioosobowej rodziny Miszkowskich z Barłomina wiel-
ka tragedią, Tylko przytomności umysłu i bohaterstwu 
5-letniego Sebastiana, życie zawdzięczają jego siostry – 
3-miesięczna Patrycja i 1,5 roczna Andżelika. Strażacy, 
którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru mówią, że tak 
odważnego chłopca dawno nie spotkali.          STR. 3

Barłomino. 5-letni Sebastian wyniósł z płonącego pokoju malutką siostrę

Mały bohater
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Sebastian pokazuje miejsce, gdzie stało łóżeczko, w którym była Patrycja.
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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

Czytelnicy piszą

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 Budowla-
ne (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 |wymianę anten sektorowych 
na istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej, zlokalizowanej 
na działce nr 136/5, obr.10, przy ulicy Rybackiej 24 w Wejhero-
wie. 

Z projektem budowlanym można zapoznać się w ciągu 14 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie - 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.

Mężczyzna wpadł we wtorek po-
południu – wtedy zatrzymali go 
funkcjonariusze z sekcji krymi-
nalnej wejherowskiej policji. – 
Nie możemy zdradzić, jak wpadli 
na jego trop. To praca „kryminal-
nych” – zastrzega sierżant Anetta 
Kwidzińska, rzecznik wejherow-
skiej policji. 
57 – letni mężczyzna z Wejhero-
wa, na co dzień kierowca auto-
busu miejskiego, sprzedawał na 
przemian bilety fi rmowe (ory-
ginalne) oraz sfałszowane przez 
siebie. Żeby się nie pomylić miał 
specjalną szkatułkę z podwójnym 

dnem. Gdy pasażerowie zgłasza-
li się do niego po bilety najpierw 
dawał kilka prawdziwych, a ko-
lejnym kilku osobom fałszywe. 
Za te drugie pieniądze trafi ały już 
bezpośrednio do jego kieszeni. 
W chwili zatrzymania kierowca 
miał część fałszywych biletów 
przy sobie. Kolejne znaleziono 
po przeszukaniu jego mieszka-
nia. Łącznie policjanci zabezpie-
czyli 176 biletów. Do tego zna-
leźli m.in. odpowiednią farbę i 
marker do ich podpisywania. 

(TM)

Wejherowo. Kierowca z podróbkami

Mała wpadka
Wejherowski kierowca sprzedawał pasażerom fałszywe bi-
lety. Policjanci zabezpieczyli we wtorek ponad 170 goto-
wych podróbek czekających na sprzedaż.  

Akcja była prowadzona jedno-
cześnie na terenie dwóch po-
wiatów. Włączyli się do niej 
również funkcjonariusze Straży 
Granicznej. W Wejherowie po-
licjanci skupili się na trasie K6, 
a w Pucku na drogach wyjazdo-
wych z miasta. Właśnie na jednej 
z takich dróg zatrzymali kierow-
cę ciemnego mercedesa. Chwi-
lę później na miejscu pojawiły 
się, oprócz patrolu, dwa kolejne 
radiowozy. – Kierowca nie miał 
ubezpieczenia OC, więc jego po-

jazd został odholowany – infor-
muje komisarz Anna Rutkowska 
z puckiej policji. – Pojazd został 
wydany, gdy kierowca zgłosił się 
do nas z opłacona fakturą. 
Łącznie w ramach całej ak-
cji skontrolowany 153 kierow-
ców. 117 przekroczyło dozwolo-
ną prędkość. Dwóch kierowców 
było nietrzeźwych. Przy okazji 
akcji funkcjonariusze zatrzymali 
też jedną osobę poszukiwaną. 

(TM)

Akcja „Prędkość”. Bezpieczeństwo 

Policja skontrolowała
153 kierowców
Policja wejherowska wspólnie z policjantami z Pucka 
przeprowadziła akcję „Prędkość”. 

W końcu normalna gazeta, w której obywatel może wyrazić 
niezadowolenie z władzy lokalnej, bo w pozostałej prasie 
wyłącznie listy chwalebne i błogosławione jedynie:))))
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla władz miasta która:
1.Przez tyle lat nie potrafi  zbudować wiaduktu, lub tunelu 
łączącego obie strony miasta.
2.Która w 50-cio tysięcznym mieście nie wybudowała kina, 
a ludziom, którzy chcieli to zrobić utrudniła w każdy możliwy 
sposób realizację tego przedsięwzięcia

Natomiast za wybudowanie dwóch odcinków drogi od torów do 
A6 w Bolszewie i przy czołgu powinni dostać order Stalina:))))
Czas tym gościom podziękować.

Mirosław

Kalendarz imprez
Piątek 21.03 10.00 
Inscenizacja Męki Pańskiej - Kalwaria Wejherowska
Sobota 22.03 15.00 
Mecz piłki nożnej MKS Orkan - Lechia II Gdańsk - Rumia MOSiR
Niedziela 23.03 21.00 
Otwarcie dyskoteki „Baryła” Wejherowo
Środa 26.03 8.00 
Msza św. w 63. rocznicę zakończenia wojny - Rumia, kościół Św. Krzyża
16.30 Spotkanie z instruktorami Pol. Zw. Wędkarskiego - Bolszewo 
gimnazjum
17.00 Spotkanie z Mariuszem Czubajem z „Polityki” - Gdynia, 
Piłsudskiego 18
18.00 Wieczór literacki Tomasza Fopkego - Wejherowo PiMBP
18.30 Spektakl „Skąpiec” Wejherowo WCK
Czwartek 27.03 9.00 
Giełda edukacyjna - Reda, Gimnazjum nr 1
11.00 Wystawa fotografi i z Australii - Gdynia, Biblioteka nr 18
16.00 spotkania teatralne, WCK Wejherowo
Piątek 28.03 17.00 
Spotkanie z ks. T. Isakowiczem-Zaleskim - Reda, Miejska Biblioteka
17.30 Koncert gitarowy - Wejherowo WCK
Sobota 29.03 10.00 
Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - Żukowo
19.00 projekcja fi lmu „Jestem legendą” - WCK Wejherowo
Niedziela 30.03 16.00 
Spotkanie z ks. T. Isakowiczem-Zaleskim - WCK Wejherowo
16.00 Spektakl lalkowy „Czerwony Kapturek” - Rumia, DK 

Bilety fałszywe różnią się tylko trochę od prawdziwych.
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Piątkowy poranek we wsi Bar-
łomino (gm. Luzino). Rozpoczął 
się dla pani Iwony i trójki jej 
dzieci zupełnie normalnie. Ko-
bieta wstała, ubrała i nakarmi-
ła dzieci, a następnie wyszła po 
drewno. Kiedy po kilku minu-
tach wyszła z piwnicy, zobaczyła  
wydobywające się okien domku 
gospodarczego kłęby dymu.
- Byłam przerażona – relacjo-
nuje kobieta, tam przecież były 
moje dzieci. Rzuciłam drewno i 
wbiegłam do środka, do pokoju 
w którym pozostała w łóżeczku 
moja najmłodsza córka – 3 mie-
sięczna Patrycja. Stanęłam przed 
łóżeczkiem i nic nie mogłam 
zrobić. Płonęło. Byłam przeko-
nana, że moja kruszynka spło-
nęła. Gdzieś w podświadomości 
słyszałam jej płacz, nie mogłam 
się ruszyć. 
Dopiero po chwili do świado-
mości kobiety doszło, że ktoś 
szarpie ją za rękaw. Był to Seba-
stian.
- Mamo, mamo, mamo – powta-
rzał, - chodź szybko, ja zanio-
słem Patrycję do drugiego po-
koju. 
Dopiero wówczas płacz Patrycji 
stał się dla kobiety bardzo wy-
raźny. Choć wszystko w niej dy-
gotało i nogi miała jak z waty, 
poczuła wielką ulgę. Poszła za 
synem. Patrycja leżała przykryta 
na kanapie. Wyniosła ją z domu. 
Zapytała Sebastiana o drugą sio-
strę. Chłopak powiedział, że się 
schowała pod tapczanem. Kobie-
ta wbiegła jeszcze raz do płoną-
cego domu. W miejscu, o którym 
mówił chłopiec znalazła przera-
żoną Patrycję. Wzięła ją na ręce 
i wybiegła na dwór. Chwilę póź-
niej w domku rozpętało się pie-
kło, a w oddali słychać już było 
syreny strażackich wozów.
- Pożar wybuchł w adoptowa-
nym na cele mieszkalne budyn-
ku gospodarczym. - opowiada 
dowodzący akcją strażak, kpt 
Jacek Nowak. -  Bardzo szyb-
ko ogień zajął elementy wypo-
sażenia i znajdujące się tam me-
ble. Zapaliło się też łóżeczko, w 
którym była najmłodsza półtora-
roczna dziewczynka. Widząc to 
jej pięcioletni brat chwycił sio-
strę i wyniósł z tego płonące-
go łóżeczka. Poparzeniu uległa 
twarz i dłoń dziewczynki. 
Podtruta dymem matka i obie 
dziewczynki z poparzeniami 
twarzy i rączek trafi ły do szpi-
tala. (z całego zdarzenia bez 
szwanku wyszedł dzielny pię-
ciolatek). Oparzenia dziewczy-
nek okazały się na szczęście nie-
groźne i lekarze stwierdzili, że 
nie pozostaną po nich blizny. 
Sebastian odebrał już wiele gra-

Barłomino. 5-letni Sebastian wyniósł z płonącego pokoju malutką siostrę

Mały bohater

tulacji. Przede wszystkim od 
strażaków, którzy podarowali 
mu też pięknego misia. Posta-
wą chłopca wzruszeni są wszy-
scy przedstawiciele mediów, 
którzy od kilku dni przyjeżdża-
ją na miejsce tragedii. Mały bo-
hater stwierdził, że chciałby zo-
stać w przyszłości strażakiem. 
Dostał nawet od redakcji „Super 
Expressu” bojowy wóz strażacki 
zabawkę.
Miszkowscy mieszkają obecnie, 
kątem u siostry i ojca. Ich domek 
gospodarczy wymaga po poża-
rze gruntownego remontu. Po-
moc rodzinie, która w pożarze 

straciła prawie cały dobyte, za-
deklarowały już władze gminy 
Luzino oraz wiele fi rm.
- Pomocy udzielamy od samego 
początku – mówi Jarosław We-
jer, wójt gminy Luzino. Zaku-
piliśmy materiały budowlane, a 
fi rma Helix z Barłomina wykona 
nieodpłatnie remont domku. Fir-
ma Wikęd z Kębłowa dała także 
okno. Obecnie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej organizuje 
meble i inne przedmioty codzien-
nego użytku, które zostały znisz-
czone przez pożar. Jest nadzieja, 
że Miszkowscy spędzą święta w 
wyremontowanym domu.
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Sebastian z ocaloną przez siebie Patracją.

ANDRZEJ J. GOJKE
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W programie prezentowanym przez ks. Prałata Tadeusza Resz-
ka, usłyszeliśmy pod mistrzowską batutą Przemysława Sta-
nisławskiego, najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej, m.in. 
„Sinfonie Lamentatione” – Józefa Haydna, „Arie z Pasji wg 
św. Jana” i „Arie z Pasji św. Mateusza” – Jana Sebastiana Ba-
cha i „Koncert na orkiestrę smyczkową” – Thomasa Albinonie-
go. W Koncercie wystąpił solista Jan Mędrala – kontratenor. 
Organizacją Koncertu zajmują się od lat wraz z gospodarzem 
Kolegiaty, niezawodni pracownicy Urzędu Miejskiego i Wej-
herowskiego Centrum Kultury. Koncerty w wykonaniu Pol-
skiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu gwarantują zawsze naj-
wyższy muzyczny profesjonalizm i niepowtarzalną mistrzow-
ską wirtuozerię.              Franciszek Sychowski

Wejherowo. Kolegiata

KONCERT 
WIELKOPOSTNY
W wejherowskiej Kolegiacie pod patronatem Prezydenta Miasta Krzysztofa 
Hildebrandta, wysłuchaliśmy tradycyjnego Koncertu Wielkopostnego w wykonaniu 
Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu. 

Polską Filharmonią Kameralną dyryguje Przemysław Stanisławski.

Partie solowe wykonał Jan Mędrala – kontratenor.
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W kościele farnym można było usłyszeć najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej.

Otrzymał ją „Przewodnik po Wejherowie 
i okolicach” napisany oraz wydany przez 
jedną osobę, p. Macieja Skoka z Wejhero-
wa, który sam sobie autorem, sponsorem i 
wydawcą w lecie ub. roku rzucił na rynek 
bardzo pożyteczną i poszukiwaną pozy-
cję. Zasłużył zdaniem bibliotekarzy, czy-

telników i działaczy kultury na pierwszą 
w historii wejherowską nagrodę literacką i 
otrzymał okazałą statuetkę „Gryfa Literac-
kiego 2007” wyrzeźbioną przez p.  Łagę. 
W miniony czwartek wręczyli mu ją p. Da-
nuta Balcerowicz, dyr. Państwowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, 

Wejherowo. Pierwszy konkurs literacki zakończony!

Maciej Skok laureatem nagrody 
„Gryf Literacki 2007”
Wreszcie przyznano z dawna oczekiwaną nagrodę za najlepszą książkę 
związaną z naszym powiatem.

oraz Bogdan Tokłowicz, wicepre-
zydent miasta. Uroczystość odby-
ła się w siedzibie biblioteki i zgro-
madziła grono wielbicieli książ-
ki i przedstawicieli mediów. Pan 
Skok odebrał dyplom, kwiaty i 
gratulacje oraz życzenia dalszych 
sukcesów w branży. Jego „Prze-
wodnik” sprzedaje się nieźle, ale 
na spodziewany dodruk trzeba bę-
dzie jeszcze poczekać. Nagroda z 
pewnością w tym pomoże. Gratu-
lacje od „Expressu”, który już la-
tem chwalił nagrodzoną pozycję. 
Czekamy już na rozwiązanie te-
gorocznego konkursu. „Gryf Lite-
racki 2008” startuje już dziś!   

(SC) 
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Największa w tym zasługa pogo-
dy i temperatury około zera, ale 
pamiętajmy, że zima może za-
skoczyć w każdej chwili. Marco-

wa pogoda kapryśna jest jak ko-
bieta!
Ruch na drogach pod wieczór 
był mniejszy niż zwykle, ale wie-

Powiat. Sytuacja na szosach

„Biała Wielkanoc” na drogach powiatu
Środowy niespodziewany atak zimy zaskoczył tradycyjnie 
drogowców, ale już po południu większość głównych dróg 
była odśnieżona. 
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lu kierowców jeździ nieostroż-
nie, próbując dogonić czas. Na-
wierzchnia jest bardzo zdradliwa, 
miejscami nawet sucha, szybko 
przechodzi w strumyki i błoto. W 
takiej sytuacji wszystkie ograni-
czenia szybkości należy trakto-
wać z większą niż stuprocentowa 
powagą. Pamiętajmy też o innych 
użytkownikach jezdni!
W obecne radosne święta zwróć-
my największą uwagę na bezpie-
czeństwo. Nie warto nadrabiać 
straconego czasu za cenę krótkiej 
wzmianki w gazecie. Nikt nie 
przegoni samego siebie. Oby te 
święta nie były dla nikogo ostat-
nie lub nawet jeszcze gorzej.  
     (SC)

Niepogoda sprzyja wypadkom, dlatego należy zachować większą ostrożność.

Śmiej się z „Expressem”
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Program  GALI  obfi tował w cie-
kawe pokazy na scenie. Mogli-
śmy obejrzeć pokazy makija-
żu, wizażu, skorzystać z usług 
fi rm kosmetycznych jak rów-
nież poddać się  przeogromnej 
ilości zabiegów kosmetycznych 
lub zasięgnąć porad  u specjali-
stów w swoich dziedzinach za-
czynając od ekskluzywnej klini-
ki dentystycznej „ Dental Spa”z 
Gdańska a kończąc na liderach 
fi rm kosmetycznych  takich jak 
Ziaja ,Oceanic, AVON, Marry 
KAY. Uroczystość spotkała się 
z zachwytem, a pokazy kulinar-
ne  przygotowane przez kucha-
rzy Hotelu  zachwycały nie tylko 
bogatym smakiem, ale również 
kunsztem wykonania. Rzeźby z 
owoców wykonane przez Pana 
Pawła Sychowskiego  kucharza 
Hotelu Murat cieszyły się dużym 
powodzeniem.  Na Gali gościli  
również przedstawiciele Świata 
Mody:  np. salon modnej odzie-
ży” Pret a Porte” mający swo-
ją siedzibę  w C.H. „ Batory” w 
Gdyni , który poprzez piękny Po-
kaz Mody zachęcał do przełama-
nia  i noszenia odważniejszych 
kolorów na nadchodzącą Wiosnę. 
Emocji nie brakowało zwłaszcza 
podczas konkursów z nagrodami. 
Panie chętnie wypełniały kupo-
ny konkursowe i odpowiadały na 
pytania.
Co druga z Pań która odwiedzi-
ła tego dnia Hotel wygrała nagro-
dę. Na każdej twarzy było widać 
uśmiech i zadowolenie. Impreza 
zakończyła się wspólną zabawą 
w Klubie Nocnym
i trwała do późnych godzin noc-
nych. 

(pp)

Reda. Akcja w Muracie

Hotel dla pań
W Dzień Kobiet  Hotel MURAT odwiedziło kilkaset Pań z Pomorza, które przybyły  do Hotelu 
w Redzie, aby wybrać i zobaczyć to wszystko czym interesuje się współczesna kobieta. 
Wstęp na imprezę dla pań był całkowicie bezpłatny.

Tego dnia to panowie służyli paniom, starając się, żeby były zadowolone.

Nikt nie rozumie kobiety tak jak druga kobieta.

Następnie panie rywalizowały w 
wesołych konkursach. Między 
innymi miały trafi ć małymi wo-
reczkami do niewielkiej skrzy-
neczki oraz piłeczkami tenisowy-
mi do kosza wielkanocnego. Naj-
lepszymi w tych konkurencjach 
okazały się: Kwieciszewska Mi-
rosława, oraz bardzo wesoła naj-
starsza uczestniczka spotkania 79 
– letnia Joanna Płocka. Dzielnie 
rywalizowały także Halina Hinz, 
Iwona Wos, Dorota Pulcyn. Bar-
bara Krzebietka. 
Zgromadzone panie rywalizowa-
ły o miano najlepszej gospodyni 
w konkursie na najdłuższą łupinę 
od ziemniaka. W Tej konkurencji 
wygrała Maria Piwka. Z paniami 

konkurował Sołys Czesław Hinz 
i … pokonał wszystkie panie… a 
łupina miała blisko metr…
Po konkursach przyszedł czas 
na wspólne śpiewanie. Muzycz-
ną oprawę zapewnił Jan Szulc z 
Lini i w duecie z Janem Trofi mo-
wiczem prowadzili kilkugodzin-
ne biesiadne spotkanie. 
Wypada pogratulować mieszkań-
com Smażyna kolejnego spotka-
nia, które przyczynia się do inte-
gracji wsi. Może warto by inne 
sołectwa naszej gminy poszły w 
ślady Smażyna i również współ-
organizowały z GDK podobne 
imprezy w swoich sołectwach.

Jan Trofi mowicz

Linia. Wzorem dla innych gmin

Smażyno przyjazne 
kobietom
W salce wiejskiej w Smażynie odbyło się spotkanie integra-
cyjne dla Kobiet w dniu Ich święta. Organizatorami spotka-
nia byli: Sołtys wsi Czesław Hinc, Rada Sołecka wsi Sma-
żyno oraz Gminny Dom Kultury w Lini.
O godzinie 11 spotkało się ponad 30 pań. Mieszkanki upie-
kły same pyszne smakołyki. Najpierw był czas na wspólną 
kawę i ciasto oraz lampkę szampana i najlepsze życzenia 
by Dzień Kobiet trwał dla wszystkich pań 366 dni w roku 
przestępnym. 

Konkurs „Najpiękniejsza Palma 
Wielkanocna” zorganizowany 
został w dwóch Samorządowych 
Zespołach Szkół – w Gniewinie i 
Kostkowie i, jak co roku, zaowo-
cował wspaniałym korowodem 25 
kolorowych, wielkich palm, które 
wzięły udział w procesji podczas 
Mszy św. w Kościele Parafi al-
nym pw. Św. Józefa w Gniewinie. 
Międzyszkolny kokurs zorgani-
zowały: Sabina Domaros, Joanna 
Lewicka, Danuta Afeltowicz-Ma-
chalińska. Głównymi materiałami 
zastosowanymi przez dzieci były: 
kolorowy papier, bibuła, sznurek, 

drewno.
- Celem konkursu jest przede 
wszystkim kultywowanie tradycji 
związanych z Niedzielą Palmową 
i świętami – mówią organizator-
ki. Zwycięzcami zostali ucznio-
wie klasy I „a” ze szkoły podsta-
wowej w SZS Kostkowo; miej-
sce drugie zajęli uczniowie z kl. 
III „b” ze szkoły podstawowej w 
SZS Gniewino; natomiast miej-
sce trzecie – klasa I „a” ze szkoły 
podstawowej w SZS Gniewino.
Palmy Caritas Nadole
W domu państwa Barbary i  Ślin-
ko w Nadolu zebrały się panie 

Gniewino. Co na święta?

Palmy i stroiki wielkanocne
Szkolny konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, palmy 
przygotowywane przez Caritas Nadole oraz stroiki wielkanoc-
ne pań z Kół Gospodyń Wiejskich – pod znakiem tych dekora-
cji świątecznych upływają w Gminie Gniewino przygotowania 
do tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

sympatyzujące z nadolskim Ko-
łem Caritas w celu corocznego 
przygotowania palm świątecz-
nych. W tym roku do wspólnej 
pracy zasiadały panie: Zofi a Dą-

browska, Jadwiga Kamińska, Bo-
gumiła Pałka, Helena Rębiś, Hele-
na Ruc, Barbara Ślinko oraz Mał-
gorzata Wojciechowska. W przy-
gotowaniach materiałów oraz w 
organizacji pracy pomagali nato-
miast panowie: Marek Ruc i Woj-
ciech Ślinko. Do pracy wykorzy-
stane zostały: bukszpan, gałęzie 
tui, zboże, bazie itp. Efektem były 

palmy, sprzedawane następnie nie 
tylko na terenie gminy, ale i poza 
nią. Zysk ze sprzedaży palm prze-
znaczony był w tym roku na wy-
posażenie zachrystii w Kościele 
pw. Św. Augustyna w Nadolu. Jak 
opowiadają panie, łącznie sprze-
dały w tym roku aż 140 palm! 
Stroiki świąteczne KGW
Panie postanowiły zorganizować 
to spotkanie w celu wspólnego 
przygotowania świątecznych stro-
ików wielkanocnych z własno-
ręcznie zebranych materiałów – 
gałązek bazi, barwinku, bukszpa-
nu, forsycji. Wykonane przez nie 
piękne stroiki stanowią niepowta-
rzalną ozdobę stołów świątecz-
nych i trafi ły następnie do ich do-
mów i świetlic wiejskich. Dodaj-
my, że praca nad stroikami była 
dla pań także okazją do wymia-
ny doświadczeń, a także do weso-
łej pogawędki naszych gospodyń 
przy kawie i cieście domowej ro-
boty.

 J. Kuźma
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Zysk ze sprzedaży palm przeznaczony był w tym roku na wyposażenie zachrystii w Ko-
ściele pw. Św. Augustyna w Nadolu.

Zakończył się etap lokalny XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Rumia jest organizatorem etapu 
lokalnego od trzech lat. W tym roku w kategorii „Ósemeczek”, czy-
li w wieku od 10 – do 13 lat wzięło udział sześciu uczestników, a w 
kategorii „Ósemek” w wieku  od 14 do 19 lat – dwunastu. Nowością 
tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa grupowego, i z Rumi 
zgłosiła się w tej kategorii ośmioosobowa grupa z Gimnazjum nr 1. 
Przesłuchania odbywają się w czwartek, 13 marca. Natomiast, Lokal-
na Gala „Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się we wtorek, 18 marca, o 
godz. 12 w Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego.      (pp)

Rumia. Konkurs dla nastolatków

„Ośmiu Wspaniałych”
XIV edycja
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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 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

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

Wynik referendum ogólnokra-
jowego jest wiążący, jeśli udział 
w nim wzięła więcej niż poło-
wa uprawnionych do głosowa-
nia. Oznacza to, że właściwe 
władze mają obowiązek podjąć 
akty prawne lub inne stosowne 
decyzje w celu realizacji spra-
wy rozstrzygniętej w referen-
dum. Działania te muszą być 
podjęte w ciągu 60 dni od ogło-
szenia uchwały o ważności re-
ferendum. Wiążący wynik ne-
gatywny oznacza zaś, że orga-
ny państwa nie mają prawa pod-
jąć inicjatyw lub uchwalić praw 
sprzecznych z rozstrzygnięciem 
referendum. 
Referendum nie jest obowiąz-
kowo przewidziane dla żadnej 
sprawy. Także wstąpienie Polski 

Nie będę oryginalny, jeśli już 
na samym wstępie szczerze 
wyznam, że nie bardzo rozu-
miem, dlaczego Jarosław Ka-
czyński rozpętał całą tę wojnę. 
On sam zaprzecza jakoby była 
to klasyczna ucieczka do przo-
du, mająca uchronić PiS przed 
rozłamem. Trudno w to jednak 
uwierzyć. Nie jest przecież ta-
jemnicą, że w tej partii silna 
jest frakcja nazywana w dużym 
uproszczeniu radiomaryjna. Ta 
frakcja od zawsze miała do Unii 
Europejskiej podejście co naj-
mniej sceptyczne. Kiedy PiS był 
u władzy, została ona przez pre-
zesa Kaczyńskiego zepchnięta 
na margines. Teraz, w obliczu 
pogłębiających się w PiS na-
strojów frustracji i dekaden-
cji, frakcja ta znowu dała znać 
o sobie. To właśnie tej frakcji 
przestraszył się Kaczyński, tym 
bardziej, że jak podała jedna z 
gazet, ma ona pełne poparcie 
ojca Rydzyka i w razie czego 
może szybko przekształcić się 
w nową partię narodowo—ka-
tolicką, jeszcze bardziej osła-

biając pogrążony w kryzysie 
PiS. Wygląda więc na to, że Ka-
czyński uległ szantażowi tejże 
frakcji i z myślą o zadowoleniu 
jej członków zaczął mnożyć za-
strzeżenia pod adresem Trakta-
tu Lizbońskiego, który jeszcze 
kilka miesięcy temu uznawany 
był przez niego za największy 
sukces negocjacyjny jego bra-
ta, Prezydenta L. Kaczyńskie-
go. Wygląda więc na to, że w 
tej rozgrywce nie chodzi ani o 
Traktat, ani o interes państwa, 
a wyłącznie o interes partyjny 
PiS. Całe to zamieszanie wo-
kół ratyfi kacji Traktatu to nic 
innego, jak dramatyczna próba 
zapobiegnięcia rozłamowi PiS. 
Nie jestem pewny, czy okaże się 
ona skuteczna. Jeżeli nawet PiS 
nie pójdzie na ustępstwa i zagło-
suje przeciw ratyfi kacji Traktatu 
przez Sejm, to wcale nie jest po-
wiedziane, że obroni swoją inte-
gralność i swój stan posiadania. 
Przecież frakcja radiomaryjna 
nie jest jedyną w Klubie PiS. A 
co zrobią ci posłowie, którzy nie 
są członkami tej partii (np. prof. 

ZAMIESZANIE  WOKÓŁ 
RATYFIKACJI  TRAKTATU

Do tego numeru „Experessu” przygotowałem 
felieton poświęcony zakończonej sukcesem wi-
zycie premiera Tuska w Stanach Zjednoczonych, 
ale tuż przed wysłaniem go do Redakcji zmieni-
łem zdaniem. Uznałem bowiem, że nie mogę nie 
napisać o sprawie, która z całą pewnością jest 
aktualniejsza, czyli o zamieszaniu wokół ratyfi ka-
cji Traktatu Lizbońskiego. 

Religa), a mają w sprawie Trak-
tatu zupełnie inne niż Kaczyński 
zdanie? Ich karami dyscyplinar-
nymi zastraszyć się nie da.
Nie wiem, jak skończy się ta 
cała niepotrzebna awantura o 
ratyfi kację. Wolałbym oczywi-
ście, by w tej kluczowej dla Pol-
ski i dla przyszłości UE sprawie 
osiągnięto kompromis ponad 
podziałami politycznymi. Ta-
kim kompromisem jest projekt 
odrębnej Uchwały autorstwa 
Marszałka Komorowskiego, 
który aż w 80 proc. konsumu-
je to, co PiS chciał zawrzeć w 
Preambule do Ustawy ratyfi ka-
cyjnej. Jeżeli PiS i ten projekt 
odrzuci, będziemy mieli Refe-
rendum, a może i przyspieszone 
wybory.     
                    

Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

REFERENDUM 
KRAJOWE

Najwyższą władzą w Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest Na-
ród, który swoją wole wyraża 
najczęściej poprzez wybory, 
a w szczególnych sprawach 
także w drodze referendum. 
Referendum może mieć za-
sięg ogólnokrajowy lub lo-
kalny (gminny, powiatowy, 
wojewódzki). Konstytucja 
RP stanowi, że referendum 
ogólnokrajowe może być 
przeprowadzone w spra-
wach o szczególnym zna-
czeniu dla państwa. Refe-
rendum ma prawo zarządzić 
Sejm bezwzględną większo-
ścią głosów lub Prezydent 
za zgodą Senatu.

do Unii Europejskiej nie musia-
ło być w ten sposób zatwierdzo-
ne i nie ma obowiązku zatwier-
dzania w drodze referendum tre-
ści traktatu reformującego UE. 
Przyjęcie traktatu następuje na 
podstawie umowy międzynaro-
dowej zawartej pomiędzy do-
tychczasowymi członkami UE, 
która musi być ratyfi kowana 
zgodnie z przepisami obowią-
zującemu w każdym z państw. 
W niektórych państwach UE re-
ferendum jest obowiązkowe.
Według naszej Konstytucji ra-
tyfi kacji umów międzynarodo-
wych dokonuje Prezydent. Na 
ratyfi kację umowy o przyję-
ciu traktatu reformującego UE 
Prezydent musi uzyskać zgodę 
w drodze ustawy uchwalonej 
przez Sejm i Senat większością 
2/3 głosów, albo w drodze refe-
rendum ogólnokrajowego.
    

Radosław Skwarło
Radca prawny
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Ojcowie Franciszkanie z kusto-
szem kalwarii wejherowskiej 
o. Tyberiuszem Nitkiewiczem, 
dziekanem dekanatu ks. Tade-
uszem Reszka oraz Prezydentem 
Miasta Wejherowa Krzysztofem 
Hildebrandtem, zapraszają na 
rozważanie Drogi Krzyżowej po-
łączonej z Misterium Męki Pań-
skiej w wykonaniu Misterników 
Kaszubskich z Wejherowskiego 
Centrum Kultury. Inscenizacja i 
modlitewne rozważania rozpocz-
ną się dnia 21 marca 2008 r. o go-
dzinie 10 – tej na kalwaryjskich 
wzgórzach przy kaplicy Piłata.

(FS)

 Misternik wcielający się w role Jezusa.    
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Nową tradycją Wejherowa jest 
wielka pisanka, która stoi pośrod-
ku rynku w okresie Świąt Wiel-
kanocnych. Ogromne jajo trafi -
ło do nas przed dwoma laty aż z 
południa Polski, ale pomalowano 
je zgodnie z zaleceniem Urzędu 
Miejskiego w kaszubskie wzory. 
Ma prawie dwa metry wysoko-
ści i waży ponad 200 kg! Pisanka 
została ustawiona przed kilkoma 
dniami a wraz z nią rynek ozdobi-
ły kwietne stroiki.                 (pp)

Święta z jajem

Stowarzyszenie „Bądźmy Ra-
zem” działające przy Gminnym 
Domu Kultury w Lini zorgani-
zowało w siedzibie GDK spo-
tkanie kulinarne. Przybyło około 
40 osób. Członkowie stowarzy-
szenia przygotowali przepysz-
ne potrawy postne. Dominowa-
ły zatem różnego rodzaju sałatki 
i potrawy rybne. Członkowie de-
gustowali „wszystkiego po tro-
chu”. Panie z przejęciem wymie-
niały przepisy poszczególnych 
potraw. Spotkanie uświetnił swo-
ją obecnością Wójt Gminy Łu-
kasz Jabłoński. Zebrani poczuli 
już wiosnę i postanowili zorgani-
zować wyjazd integracyjny. 

Jan Trofi mowicz

Wielkopostne 
przysmaki
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REKLAMA

Po uroczystym poświęceniu sym-
bolicznych świątecznych palm, 
wejherowianie po raz pierwszy 
zobaczyli liczne grono młodych 
Misterników z Jezusem siedzą-
cym na żywym osiołku- Kacper-
ku, którego użyczył na czas in-
scenizacji Antoni Grunholc z go-
spodarstwa agroturystycznego z 
Charbrowa. Śpiew Misterników 
wspierały instrumenty dęte mło-
dzieży z Fermaty pod batutą sa-
mego kapelmistrza, oraz akor-
deonisty i bębniarza. Misternicy 
i wejherowianie przeszli ulica-
mi miasta od Bramy Oliwskiej 
do Kolegiaty na uroczystą reko-
lekcyjną Mszę św. W Kolegiacie 
śpiewał parafi alny chór Cecylia. 
Po Mszy św. zapytaliśmy Woj-
ciecha Rybakowskiego, główne-
go reżysera inscenizacji „Wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy”, jak zro-
dziła się, ta nowa piękna inicja-
tywa, w którą włącza się coraz 
więcej młodych. Powstała w za-
myśle Misterników Kaszubskich 
– mówi Wojciech Rybakowski, 
od jakiegoś czasu myśleliśmy 
wspólnie, żeby naszą insceniza-
cję rozwinąć o nowe elementy 
w oparciu o Ewangeliczny tekst 
opisujący uroczysty wjazd Jezu-
sa do Jerozolimy. Przez wiele lat 
Wejherowo było miejscem spo-
tkania młodzieży z arcybisku-
pem. Mamy nadzieję, że ta nasza 
„oddolna” inicjatywa skupiająca 
nie tylko młodzież, będzie zaczy-
nem powrotu do tej tradycji spo-
tkań z arcybiskupem. Stąd my-
ślę, wśród Misterników tylu na-
szych młodych studentów, matu-
rzystów i gimnazjalistów, co cie-
szy i daje nadzieję, że Misterium 
Męki Pańskiej będziemy przeży-
wać razem na kalwaryjskich ka-
szubskich wzgórzach jeszcze w 
większym osobowym składzie, 
w jedności z całą wspólnotą lo-
kalnego Kościoła.           

Wejherowo. Niedziela Palmowa

INSCENIZACJA WJAZDU JEZUSA 
DO KASZUBSKIEJ JEROZOLIMY
Misternicy Kaszubscy z Wejherowskiego Centrum Kultury wraz ks. Prałatem Tadeuszem 
Reszka w Niedzielę Palmową przygotowali przy „zapomnianej” podczas renowacji kalwa-
ryjskiej kaplicy – Bramie Oliwskiej, inscenizację „Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy”.

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Jezus na osiołku w otoczeniu Misterników przeszedł ulicami Wejherowa do Kolegiaty. 

Osiołek Kacperek dość szybko zaprzyjaźnił się z dziećmi. 

Misternicy przyciągnęli tego dnia uwagę nawet tych mieszkańców, którzy zazwyczaj z oporem idą do kościoła.
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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? 

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)

Inauguracyjny mecz rundy re-
wanżowej - wiosennej pod-
opieczni trenera Wojciecha Waś-
ka wygrali ze swoim przeciwni-
kiem 3:0 do przerwy prowadząc 
1:0. W obu zespołach widać, że 
jest to ich pierwszy ważny mecz 
po przerwie zimowej. Pierwszą 
bramkę zdobył Adam Wolszle-
gier w 21 minucie, drugą Łukasz 
Król w 60 minucie spotkania, a 
wynik ustalił w końcówce meczu 
Jakub Gronowski. W 33 minucie 
pojedynku Gronowski nie wyko-
rzystał rzutu karnego. 
Na sobotnie inauguracyjne spo-
tkanie wejherowskiego Gryfa z 
tczewską Unią stawiło się wielu 
kibiców chcących wspierać żół-
to - czarnych. Pierwsza odsłona 

spotkania nie była ciekawa w wy-
konaniu obu drużyn, zawodnicy 
przyzwyczajali się do grząskiej 
nawierzchni boiska. Choć groź-
nych akcji i twardej gry nie bra-
kowało, gryfi ci otworzyli swoją 
drogę do zwycięstwa w 21 mi-
nucie. Adam Wolszlegier z rzutu 
wolnego uderzył w stronę bram-
ki, golkiper gości popełnił błąd 
i piłka przekroczyła linię bram-
ki. Wielka wrzawa na trybunach 
zmobilizował Gryfa do jeszcze 
lepszej gry. W 33 minucie faulo-
wany w polu karnym został Ja-
kub Gronowski, sędzia podykto-
wał jedenastkę , a sam poszkodo-
wany nie zdołał podwyższyć wy-
niki. Bramkarz okazał się lepszy 
i odkupił swoją winę przy utra-

Rywalizacja od początku prowa-
dzona była w bardzo szybkim 
tempie, a na prowadzeniu znajdo-
wała się ścisłą czołówka składa-

jąca się z czterech zawodników: 
Marcina Chabowskiego, Rafa-
ła Wójcika, Michała Kaczmarka 
i Karola Rzeszewicza. Pierwsze 

Piłka Nożna. Udany start Gryfa Orlex Wejherowo 

3:0 na dobry początek! 
W 18 kolejce spotkań IV ligi jedenasty Gryf Orlex Wej-
herowo zagrał na własnym boisku z dwunastą w tabe-
li TKP Unią Tczew.

cie przez Unię pierwszej bram-
ki. W 60 minucie idealny kontr-
atak przeprowadzili gospodarze, 
który zakończył się zdobyciem 
przez Łukasza Króla gola. Było 
to jego pierwsze trafi enie ligowe 
w barwach żółto - czarnych. Mi-
nutę później najwyżej przy do-
środkowaniu z rzutu rożnego wy-
skoczył Gronowski, jego strzał z 
głowy trafi ł wprost w poprzecz-
kę bramki. W 81 minucie meczu 
podopieczni Wojciecha Waśka 
ustalili końcowy wynik meczu. 
Tczewianie już tylko atakowa-
li, więc łatwo było gryfi tom ich 
kontratakować. Tak było i tym 
razem idealne podanie od Łu-
kasza Króla wykorzystał Jakub 
Gronowski pokonując bramkarza 
w sytuacji sam na sam. 
Bardzo dobry mecz, świetnie de-
biuty: trenera, zawodników, wzo-
rowa postawa kibiców, niezła 
frekwencja, uśmiechy na twa-
rzach wszystko to zauważyć było 
wczoraj można na wejherowskim 
Wzgórzu Wolności. 
Gryf Orlex Wejherowo wystąpił 
w składzie: M. Szlaga - K. Je-
zierski, M. Pliński, P. Politowski, 
K. Szwół, T. Rytlewski, B. Gałek 
(K. Czarnocki 45’), A. Wolszle-
gier (J. Banaszak 65’), T. Brzeski 
(K. Kosicki 80’), Ł. Król, J. Gro-
nowski. 

Łukasz Nowaczyk

Łukasz Król w 60 minucie zdobywa swoją pierwszą bramkę w meczu ligowym.

Biegi. Przełajowe Mistrzostwa Polski Kwidzyń 2008

Marcin Chabowski 
Mistrzem Polski
Bieg mężczyzn na dystansie 8 kilometrów był tego dnia 
z pewnością najciekawszym i najbardziej emocjonującym 
biegiem mistrzostw. Na starcie pojawiła się liczna grupa 
czołowych przełajowców naszego kraju ze złotym Cha-
bowski i srebrnym Kaczmarek medalistą z ubiegłego roku 
na czele. 

decydujące dla podziału meda-
li przesunięcia miały miejsce na 
około dwa okrążenia przed metą. 
Z sił zaczynał opadać Kaczma-
rek, a powoli na prowadzenie 
wysuwał się Marcin Chabow-
ski, który już na kilometr przed 
metą był samotnym liderem i 
niezagrożony dobiegł do mety na 
pierwszym miejscu. Drugą pozy-
cję wywalczył, po zaciętym poje-
dynku z Rafałem Wójcikiem, Ka-
rol Rzeszewicz. Kaczmarek spadł 
na piątą pozycję, gdyż na ostat-
nich metrach wyprzedził go jesz-
cze Arkadiusz Gardzielewski.
Chabowski dzięki  zwycięstwu 
obronił tym samym tytuł mi-
strza wywalczony niespodziewa-
nie w ubiegłym roku. Do innych 
osiągnięć reprezentanta Wejhe-
ra Wejherowo należą m.in. mi-
strzostwo Europy juniorów wy-
walczone w 2005 roku w biegu 
na 3000 m z przeszkodami (w 
ówczesnym sezonie był bliski 
poprawienia rekordu Europy ju-
niorów), 5 miejsce na mistrzo-
stwach świata juniorów młod-
szych w 2003 (2000 m pprz.), 9 
miejsce na mistrzostwach świata 
juniorów w 2005 (3000 m pprz.).

 1.Marcin Chabowski 
(KS Wejher Wejherowo) - 24:13
2. Karol Rzeszewicz 
(LKS Zantyr Sztum)- 24:18
3. Rafał Wójcik 
(KKL Kielce) - 24:22

info: www.bieganie.pl
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Na każde zwycięstwo trzeba długo pracować.

Drużyny zostały rozstawione wg 
pozycji zajmowanej w klasyfi ka-
cji generalnej ligi i rozpoczęto 
ostateczną batalię o cenne punk-
ty. W fi nale spotkały się zdecydo-
wanie dwa najlepsze zespoły tej 
edycji RLS: Absolwenty Wejhe-
rowo oraz Luzino. Pomimo zwy-
cięstwa dowodzonych przez Pio-
tra Sonnenberga zawodników z 
Luzina w fi nałowej batalii, to
Absolwenty nagromadziły naj-
więcej punktów do klasyfi kacji 
generalnej przez cały cykl roz-
grywek i tym samym zdobyli mi-
strzowskie trofeum. Nie wyni-
ki jednak były najważniejsze! W 
Redzkiej Lidze Siatkówki
regularnie brało udział 12 zespo-
łów z Redy, Wejherowa, Luzina, 
Rumi, Strzebielina i Pucka, grali 
też zawodnicy z Gdyni. Rozegra-
no ponad 120 meczy. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa, 
a emocji dostarczała
dodatkowo zasada „rotacji” mię-
dzy pierwszą a drugą ligą (co run-

dę 2 najsłabsze zespoły I ligi spa-
dały do II ligi, zastępowane przez 
2 najlepsze z II ligi). Brawa nale-
żą się zarówno najlepszym, jak i 
tym z „dołu” tabeli. Młodzi
siatkarze z Gimnazjum nr 1 nie-
malże od podstaw nauczyli się 
efektywnej gry, ucząc się od sil-
niejszych siatkarską rywali. Ze-
spół „Jokery” to w większości 
Mistrzowie Powiatu z tegorocz-
nej Gimnazjady. W zespole Di-
nozaurów gra ich nauczyciel i 
trener Tomasz Grodzicki. Reasu-
mując, każdy z zespołów miał so-
bie coś do udowodnienia i każdy 
za ambitną, zgodną z zasadami 
fair play postawę został ostatecz-
nie nagrodzony przez organizato-
ra pucharami, medalami, dyplo-
mami i koszulkami -bez względu 
na to, które miejsce zajął. Zapra-
szamy na kolejne imprezy orga-
nizowane przez MOKSiR w Re-
dzie- a będzie ich sporo wiosną 
2008 roku!

Konrad Wargin

Siatkówka. Redzka Liga Siatkówki

Sezon zakończony
Turniej na zakończenie rozgrywek, odbył się na 2 sąsiadu-
jących ze sobą Halach ZS 1 oraz ZSP w Redzie.

Serdecznie zapraszamy do nowopowstałego „Klubu Kibica Klu-
bu Sportowego Łączpol Gdynia”. Pierwsze spotkanie organizacyj-
ne odbędzie się 25 marca o godz. 18.00 w halii MOSIR-u Rumii. 
W spotkaniu wezmą również udział prezes, trenerzy i zawodniczki 
KS Łączpol Gdynia. Zapraszamy wszystkich chętnych od 15 do 
100 lat, którzy będą dzielnie wspierać nasze dziewczyny swoim 
dopingiem.         www.ks.laczpol.pl

Piłka Ręczna. Powstaje Klub Kibica

Kibice Łączpolu, łączcie się!
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- Szukam pomieszczenia do wy-
najęcia na biuro ok 30 m2 na terenie 
Wejherowa. 
Tel. 601 418 030
- Sprzedam mieszkanie, Rumia  cen-
trum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, 
budynek ocieplony i monitorowany, 
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, niezago-
spodarowana, na min. 10 lat, tel. 058 
678 04 17
- Dom z bala 100 m2 , Działka 800 m2  

Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- Poszukuję dwupokojowego miesz-
kania z kuchnią i łazienką, pilne! Tel. 
608 623 654
- Sprzedam mieszkanie w Sierako-
wicach, 3 pokoje, spółdzielcze wł.za-
dbane 62m2, parter. Tel.698231462
- Lokal do wynajęcia Wejherowo, 
ul.12-go Marca:45m, media, parking, 
ochrona. Wiadomość: tel.607-625-237.
- Wynajmę lokal 45 m2 , Wejherowo, 
ul. 12 Marca, na każdą działalność 
(zapwnione media, parking i ochrona) 
tel. 607 625 237
- Kupię mieszkanie dwupokojowe 
lub kawalerkę, tel. 502 549 251
- Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 62 m2 IIp/III w Rumi Janowie 
zadbane, słoneczne w dogodnym 
punkcie tel. 0510 053 984
- Mam do wynajęcia halę 150 m2  
I piętro na siłownię, fi ttnes klub, 
hurtownię (centrum Wejherowa) tel. 
602 372 519

- Wdowiec po 50-tce, pozna panią w 
podobnym wieku z okolic Trójmiasta 
0514 282 102
- Wolna, 59 lat, pozna pana niezależ-
nego, zmotoryzowanego z okolic Wej-
herowa-Pucka. tel. 517 381 700
- Poznam pana (lat 50/55) z Wejhe-
rowa z M-1, wdowca, ale nie tylko 
- rozsądny, tel. 698 057 001

- Sprzedam Suzuki Swift 1,3, 1997 r., 
sedan czerwony, 1 właściciel, komplet 
kół zimowych 66 000 km, 6 000 zł
tel. 662072898, 058 3511468
- Sprzedam! Chrysler  Voyager  
2,5 TD - SUPER OKAZJA!!!
Granatowy , welurowa tapicerka. Tem-
pomat, klimatyzacja,elektryczne szy-
by, 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! Daewoo Nexia GLX 
1,5, 1996, pierwszy właściciel, 
komplet opon zimowych, wspomaga-
nie kierownicy, alarm, immobilizer, 
central, 220 000 KM, 2 500 zł
tel. 0 602 123 062

- Sprzedam suknię ślubną na szczupłą 
i niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 
778 16 19
- Sprzedam piec olejowy „wolf” 
pełen automat, palnik typu  „giersz” 
+ 2 zbiorniki plastikowe 1500l. Tel.0-
604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, biały-
atłasowy, ładnie zrobiony, nowy w 
cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- Przyjmę 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 zeszło-
roczny,wkładka dla noworodków,funk-
cja bujaczka z blokadą,pokrowiec na 
nóżki,
składana, gruba budka.
Tel. 694 092 928
- Szukam tapicera (praca dorywcza) 
renowacja tapczanu. Tel. 0502351988
- Szukam pracy dorywczej, doświad-
czenie 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 guzikówkę, 
małą, nową - GCF METEOR tel. 505 
083 344
- Niedrogo kupię barakowóz lub ja-
kąś altankę na działkę. tel. 510 118 
170
- Sprzedam: suszarka do bielizny-
bębnowa PRIVILEG T3018, electro-
nik, pełen program 20-60 minut, 5kg. 
tel.604-672-760
- Sprzedam suknię ślubną, biała 
rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena do ne-
gocjacji. tel. 504 905 805
- Sprzedam biurko komputerowe dł 
130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 
60 cm w kolorze ciemna wiśnia. Stan 
bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-
679-904
- Szukam opiekunki do 2,5 letniego 
chłopca, 4 razy w tygodniu w Redzie 
na ulicy Norwida, zainteresowane oso-
by proszę o kontakt tel. 608 617 260
- Odkupię niedrogo styropian 12 cm 
gruby. Najlepiej z terenu Wejherowa i 
Redy, tel. 501 834 279
- Sprzedam używaną lodówkę w do-
brym stanie i pralkę automatyczną,
 tel. 058 672 68 60
- Sprzedam piłę tarczową - stołową, 
silnik 5,5 KW cena 600  zł, tel. 0503 
857 934
- Rower damski używany, tanio 
sprzedam, tel. 679 39 34

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

Mini Piłce Siatkowej 
Chłopców Szkół Podstawowych. 
Mistrzostwa Powiatu 

W Hali Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Rumi odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Chłop-
ców Szkół Podstawowych. 
Klasyfi kacja końcowa:

SP 9 Rumia1. 
SP Luzino2. 
SSP Bolszewo3. 
SP 9 Wejherowo4. 
SP 2 Reda5. 

Mistrzostwa Szkół Gimnazjal-
nych w Siatkówce Dziewcząt 
w Wejherowie 

W hali sportowej ZS nr 1 w Wejhero-
wie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa 
Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatko-
wej Dziewcząt. 
Klasyfi kacja Końcowa:
1. Gimnazjum nr 2 Rumia 6. Gimna-
zjum Gniewino
2. Gimnazjum nr 2 Wejherowo 7. Gim-
nazjum Strzepcz
3. Gimnazjum Luzino 8. Gimnazjum 
Szemud
4. Samorządowe Gimnazjum Bolszewo 
9. Gimnazjum Bożepole
5. Gimnazjum nr 2 Reda

Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Siatkowej Chłopców
Szkół Gimnazjalnych

Klasyfi kacja Końcowa
Gimnazjum Nr 2 w Redzie 1. 
Gimnazjum w Luzinie2. 
Salezjańskie Gimnazjum 3. 
w Rumi
Gimnazjum w Strzepczu4. 
Gimnazjum nr 3 Wejhe-5. 
rowo
Gimnazjum w Łęczycach6. 
Gimnazjum w Gniewinie7. 
Samorządowe Gimnazjum 8. 
w Bolszewie
Gimnazjum w Szemudzie9. 

oprac: Andrzej Byczkowski

Jesienią w Bytowie drużyna z 
Redy wygrała 1:0. A jak było w 
Redzie? 
W trzeciej minucie gry po ude-
rzeniu piłki głową zawodnika 
Orląt, mija prawy słupek bram-
karza gości. W 35 min. gry bram-
karz Bytowi mija się z piłką, a 
Andrzej Choiński z Orląt próbu-
je dobić piłkę głową w światło 
bramki, bramki nie ma, obrońca 
gości wybija ją z linii bramko-
wej. Była to zapowiedź tego co 
stało się za trzy minuty, podanie 
ze środka pola odbiera Robert 
Szudrowicz, głową nad bramka-
rzem przelobował do bramki, jest 
1:0. Taki wynik utrzymuje się do 
przerwy, mimo prób piłkarzy z 
Bytowa jego zmiany. Po przerwie 

redzkie Orlęta swoim zwyczajem 
nie cofnęły się do obrony, ale sta-
rały się atakować. Jednak to nie 
dało już efektu i mecz zakończył 
się wygraną 1:0 dla Orląt. Można 
jeszcze wspomnieć że piłka za-
trzepotała w siatce Orląt Półwy-
spu w 68 min., ale strzał wykona-
ny był z pozycji spalonej. 
Kolejne spotkanie drużyna z 
Redy zagra z Powiślem Dzierz-
goń na wyjeździe, w rundzie je-
siennej jako gospodarze uzyskali 
remis 1:1, a drużyna Powiśla jest 
najbliższym sąsiadem w tabeli, 
na inaugurację rundy przegrała z 
Zatoką Puck 4:0. 

INFO: M. K. www.kilbol.pl

Piłka Nożna.Orlęta Reda - Bytovia Bytów 1:0 

Udany start Orląt
Zawodnicy drużyny MKS Orlęta Półwysep Reda zainaugu-
rowali wiosenne rozgrywki IV ligi, sezonu 2007/08 na sta-
dionie MOKS i R Reda z Bytowią Bytów. Kibice zobaczyli 
zmiany na stadionie, w trakcie realizacji jest budowa krytej 
trybuny. Uroczyste otwarcie ma nastąpić przed meczem 
z Zatoką Puck 30.bm. o godz. 15:00 z tej okazji wstęp na 
mecz będzie bezpłatny.

Po trzech seriach tegorocznej edycji ligi futsalowej TKKF liderem-
jest AUTO, które lepszą różnicą bramek wyprzedza Dwór, Sambę, 
Gladiatora, Rakiety, BorHyd i Bendiks.
Najlepszym strzelcem jest Marcin Mariański ( Dwór) – 15 bramek.

Futsalowa liga TKKF

Auto liderem
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05:15     Wszystko jest muzyką 
05:55     Był taki dzień; felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:20     Kwadrans po ósmej
08:35     Historie Starego Testamentu  
09:05     Moliki książkowe-czyli-co 
 czytać dziecku?
09:15     Klan (91436) - telenowela
09:45     Plebania (1047) 
10:10     Święty Jan Bosco, cz.1
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Potop - część I - fi lm
15:00     Wiadomości
15:10     Zwycięzcy nie umierają -  
 fi lm dokumentalny
16:00     My Wy Oni  - magazyn
16:25     Wielkanocny Festiwal
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:25     Klan  (1437) -  telenowela 
17:55     Plebania (1048)
18:20     Mistrzostwa Europy w  
 pływaniu – Eindhoven
19:00     Wieczorynka - Smerfy
19:30     Wiadomości 
19:50     Sport 
20:00     Pogoda
20:05     Determinator  (12/13) 
 - serial kryminalny 
21:00     Transmisja papieskiej Drogi 
 Krzyżowej w
 Rzymskim Koloseum
22:45     Misja pułkownika  
 Sharpe’a - fi lm  
 przygodowo-hist.
00:35     Miesiąc nad jeziorem - fi lm 

06:20     Ewangelia według 
 św. Mateusza  (4/4) – serial  
07:35     Dwójka Dzieciom - Świat Królika  
 Piotrusia i jego przyjaciół – serial 
08:05     M jak miłość (141) 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:00     Włoski lekarz – fi lm dokumentalny 
11:30     Dr Quinn (11/22) 
 – serial obyczajowy 
12:20     Dziesięcioro przykazań (2/2) 
 – fi lm fabularny kraj USA 1956 
14:25     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:15     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 (85/86) – serial  obyczajowy 
16:20     W 80 dni dookoła świata (2/3) – fi lm  
 przygodowy USA, Włochy 1989
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda 
19:05     Święte miejsca Jerozolimy 
 – fi lm dokumentalny 
20:10     Emma – fi lm fabularny USA, 
 Wielka Brytania 1996
22:10     Miłość z marzeń – dramat kraj  
 prod.USA (1996); reż.:Michael  
 Pressman; wyk.:Peter Gallagher,  
 Michelle Pfeiffer, Claire Danes
23:50     EUROexpress – magazyn  
24:00     Panorama 
00:20     MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym –  
 Goeteborg (program dowolny par  
 tanecznych)
01:15     Niebezpieczny przeciwnik –   
 dramat USA 1994; reż.:Lawrence  
 Lanoff; wyk.:Mikey leBeau,  
 David Keith Miller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55     FIFA Futbol Mundial 
 – magazyn sportowy 
06.20     Gram.Tv – program rozrywkowy
06.45  Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50  TV Market
08.25  Twoja wróżba 
 – programinteraktywny
09.25  Zbuntowani (105) – serial obyczajowy 
10.25  Big Brother V - Prosto z domu  
10.55  mała Czarna – talk - show
11.55  Big Brother V 
12.55  Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
13.25  Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
13.55  Gram.tv – program rozrywkowy
14.30  Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30  Sidła Miłości (12) – telenowela   
16.30  Zbuntowani (106) 
 – serial obyczajowy, 
17.30  Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy 
18.30  Big Brother V - Prosto z domu
19.00  Trampolina, reality show
20.00  Big Brother V – reality show 
21.00  Jerycho ( 1 - Pilot) – serial sensacyjny, 
22.00  Jerycho  (2) – serial sensacyjny
23.00  Big Brother V – Extra 
23.35  Upadłe Anioły – fi lm  fabularny, 
 Płatny morderca Wong   
 Chi-Ming nie zauważa, że  
 jego stała zleceniodawczyni jest 
 w nim bezgranicznie   
 zakochana. 
01.35  Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.10  Big Brother V – reality show 
03.00  Big Brother V – Prosto z domu 
03.25  Big Brother V – Extra   

05:00     Music Spot (240) 
 - program  muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (495) 
 - program muzyczny 
06:15     Adam i Ewa  (111) 
 - serial obyczajowy 
06:45     Sabrina - serial  komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana  (209) - teleturniej 
08:30     Święty Paweł (2) - fi lm historyczny  
 Film opowiada historię Św.  
 Pawła z Tarsu, który jako  
 faryzeusz Szaweł prześladował  
 pierwszych chrześcijan.
10:30     Beverly Hills 90210 (34) - serial  
11:30     Samo życie (1066) - serial
12:00     Zamieńmy się żonami (5) 
 - reality show
13:00     Tylko miłość (28) - serial obyczajowy 
14:00     Pierwsza miłość (672) 
 - serial obyczajowy 
14:45     Sabrina - serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy (43) - serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja (1054) - magazyn 
16:50     Beverly Hills 90210 (35) - serial 
18:00     Pierwsza miłość(673) - serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie(1067) - serial obyczajowy
20:00     I kto to mówi. Komedia
22:00     Studio Lotto
22:05     Premiera - Judasz - dramat USA, 
00:00     Rydwany ognia - fi lm   
 Wielka Brytania 1981; r. 
02:40     Miasto zwycięzców (49) - teleturniej  
03:40     Nocne randki - program rozrywkowy 

05:00     Uwaga! – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – interaktywny  
 program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry – interaktywny 
 program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn 
11:00     Damą być 1 (3/5) – reality show
12:05     Sąd rodzinny – serial 
 fabularno - dokumentalny 
13:05     Clever - widzisz i wiesz 
 – program rozrywkowy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno - dokumentalny
14:45     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
15:15     Marina (139/169) - telenowela 
16:15     Rozmowy w toku talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów 
20:00     Ostatni samuraj - fi lm przygodowy, 
 USA, 2003, Film opowiada o 
 tym jak żołnierz-weteran  
 Wojny Domowej, Nathan  
 Algren, pod koniec 1870 roku  
 przypływa do Japonii aby  
 szkolić żołnierzy imperatora  
 Meiji.
23:10     Posłaniec śmierci 
 - fi lm sensacyjny USA, 1988
01:10     Obrońca 
 - fi lm sensacyjny USA, 1996
03:00     Uwaga! – magazyn reporterów 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Kwiaciarnia 

Azalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

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

 w wiązankach ślubnych na 2008 rok.
- Wiązanki ślubne zamówione 

w marcu - 20% rabatu!
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05:45     Złotopolscy (938) – telenowela  
06:15     Dwójka Dzieciom - Nowe Przygody  
 Robin Hooda – fi lm animowany
07:15     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe  
 (325) – serial obyczajowy 
08:15     Księga dżungli 2 – fi lm przygodowy  
 USA 1997; reż.:Duncan   
 McLachlan; wyk.Jamie Williams
09:45     Tańcząca z rekinami – serial   
 dokumentalny Wielka Brytania
10:20     Wielki skok Gangu Olsena – komedia  
 Dania 1972; reż. Erik Balling;  
 wyk. Morten Grunwald, Poul  
 Bundgaard, Kristen Walther, Peter  
 Steen, Ove Sprogoe
12:05     Gwiazdy w południe - Czterej  
 muszkieterowie – fi lm fabularny  
 Panama, Hiszpania 1974; reż.  
 Richard Lester
14:00     Familiada (1500) – teleturniej 
14:30     Złotopolscy ( 939) – telenowela 
15:10     Duże dzieci  (91) – talk-show
16:15     Babe: świnka w mieście – fi lm  
 fabularny Australia 1998
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Rodzina Trendych - B jak Babki
20:00     M jak miłość (569) – serial
20:50     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:00     Joe Black – fi lm fabularny USA 1998; 
24:00     Panorama
00:15     Córka mafi i – fi lm sensacyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.40     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.05     Wielkie Happy Hour 
 – program rozrywkowy
06.55     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
08.00     Gram.Tv – magazyn muzyczny
08.30     Madeline -  fi lm fabularny, USA /  
 Francja, 1998; W starej paryskiej  
 kamienicy, mieści się szkoła dla  
 dziewczynek prowadzona  
 przez pannę Clavel. 
10.20     Big Brother V - Omnibus
11.20     Big Brother V, cz. 1 - Ring
12.20     Big Brother V, cz. 2 - Ring - wyniki
13.20     Brit Awards 2008 
15.25     Pan 3000 -  fi lm fabularny USA, 
 2004; Stan myślał, że w dniu,  
 w którym zdobył swój 3000  
 punkt w Lidze, zapewnił sobie 
 na stałe miejsce wśród   
 największych sław baseballu. 
 10 lat później, okazuje się, że  
 trzy z jego punktów nie zostały  
 zaliczone. 
17.30     Big Brother V - Prosto z domu
18.00     Człowiek, który wiedział za   
 mało – fi lm fabularny
20.30     Big Brother V 
21.30     Faceci w butach – fi lm fabularny,  
 Australia/USA, 2000
23.25     Big Brother V - Extra
23.55     Brit Awards 2008 
02.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.35     Big Brother V – reality show
03.25     Big Brother V - Prosto z domu

 
 

 
 
 
 
 
 

05:30     Uwaga! - magazyn reporterów
05:50     Telesklep
06:50     Taniec z gwiazdami –
  program rozrywkowy
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn 
10:55     K-9: Prywatny detektyw 
 - fi lm komedia USA 2002
12:50     Ostatni smok 
 - fi lm przygodowy USA 1996
14:55     Harry Potter i więzień Azkabanu  
 - fi lm przygodowy Wielka  
 Brytania, 2004, Harry Potter i  
 jego najlepsi przyjaciele Ron i 
 Hermiona, po przerwie  
 letniej powracają do  
 Hogwartu, aby rozpocząć  
 trzeci rok nauki. W tym  
 samym czasie z pilnie  
 strzeżonego więzienia dla  
 czarodziejów ucieka   
 niebezpieczny przestępca - 
 Syriusz Black! Wszystko  
 wskazuję na to, że Black poluje  
 na Harrego. 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów 
20:00     Madagaskar  - fi lm komedia USA
21:45     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
22:50     Komora - fi lm sensacyjny USA 1996 
01:10     Chodź ze mną - fi lm komedia USA 

05:35     Był taki dzień – felieton 
05:40     Irena do domu – komedia
07:15     Mokra bajeczka 
 – fi lm animowany
07:35     Kurczak Mały – fi lm  
 animowany USA 2005
08:55     Budzik - Śmigus – dyngus 
09:25     Pełzaki w Paryżu – fi lm  
 animowany USA 2000
10:50     Ranczo (29) – serial
11:40     Weneckie Qui Pro Quo 
 – komedia, 
13:00     Antybaśnie dla dorosłych   
13:25     Sąsiedzi – serial komediowy 
13:55     Szkoda gadać (27)
14:30     Flintstonowie:  – komedia
16:05     Śmiechu warte (619)
16:30     Plebania  (1049)
17:00     Teleexpress 
17:20     Jaka to melodia? -teleturniej
18:05     Klan (1438) – telenowela  
18:30     Mistrzostwa Europy w  
 pływaniu – Eindhoven   
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
19:50     Sport 
19:55     Mistrzostwa Europy w  
 pływaniu – Eindhoven  
20:00     Pogoda
20:15     Rycerze z Szanghaju – fi lm  
 fabularny USA 2003
22:15     Obserwator 
 – fi lm sensacyjny
24:00     Wielki Szu – f. sensacyjny 

05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Straż grobowa “Turkami” 
06:25     Plebania -  (1048) 
06:45     Klan – (1437) - telenowela
07:10     Smaki polskie - magazyn
07:25     Dzień dobry w sobotę
08:00     Wiadomości
08:10     Pogoda
08:15     Dotknij życia 
 - Droga Krzyżowa  (7)
08:40     Len - fi lm animowany
08:55     Ziarno- - program dla dzieci 
09:25     Spotkanie z Jezusem 
 -  fi lm animowany
10:55     Baranek Shaun - serial 
11:15     Święty Jan Bosco, cz.2 
13:00     Wiadomości
13:10     Kuchnia z Okrasą
13:35     Saga prastarej puszczy
  - fi lm dokumentalny
14:40     Potop - część II
17:00     Teleexpress 
17:20     Bibliotekarz: Tajemnica  
 włóczni - fi lm fabularny
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
19:50     Sport 
20:00     Pogoda 
20:05     Sowo Prymasa Polski 
 na Wielkanoc 2008 
20:20     Jan Paweł II  - fi lm  
 biografi czny Polska,  
 Włochy, USA 2006
22:40     Śmiertelne polowanie 
 - fi lm akcji USA 1981
00:20     Żałobnik komedia 
 - USA1996 
02:00     W pułapce - dramat 
 Kanada 1998 

05:40     Był taki dzień - felieton
05:44     Radio Romans -  (17/32) 
06:10     Radio Romans - (18/32) 
06:40     Wyprawa po świąteczne  
 pisanki - fi lm  
 animowany  USA 2004
08:15     Domisie - Domisiowe 
08:45     Kuchcikowo 
09:05     Nowy Testament -  
 Zmartwychwstanie  
 Jezusa (13) - serial  
 animowany 
09:35     Siódme niebo, seria VIII
10:25     Transmisja z Watykanu  
 Mszy Świętej
13:05     Antybaśnie dla dorosłych  
13:30     Faceci do wzięcia -  serial
14:00     Kurczak mały
15:20     Flintstonowie - komedia
17:00     Teleexpress 
17:20     Kochany urwis -  komedia
18:40     Mistrzostwa Europy w  
 pływaniu - Eindhoven
19:00     Wieczorynka - Gumisie 
19:30     Wiadomości
19:50     Sport 
20:00     Pogoda 
20:10     Od Rancza do Rancza
20:20     Ranczo (29) - serial
21:15     Od Rancza do Rancza
21:25     Wróg publiczny, fi lm 
 - fabularny USA 1998
23:45     Bez litości  - fi lm fabularny
01:35     Sztos -  fi lm sensacyjny
03:00     Bez pardonu III – (19) 

05:55     Dla nie słyszących – Echa Panoramy
06:30     Dwójka Dzieciom - Molly (7/13) 
07:00     Spróbujmy razem – magazyn 
 dla nie pełnosprawnych 
07:25     Magazyn Ligi Mistrzów 
07:55     Poezja łączy ludzi – Mój ulubiony  
 wiersz: „Siódmy Anioł” 
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie – magazyn 
10:45     Balto – fi lm animowany USA 1995 
12:05     Na dobre i na złe (324) 
13:00     Egzamin z życia (101) 
 – serial obyczajowy  
14:00     Familiada (1498) – teleturniej  
14:30     Złotopolscy (937) – telenowela  
15:05     Smaczne Go! – magazyn  kulinarny 
16:00     W 80 dni dookoła świata (3/3) – fi lm   
 przygodowy USA, Włochy 1989; 
 reż.:Buzz Kulik; wyk.:Pierce  
 Brosnan, Peter Ustinov
17:40     Na wyłączność – Teresa 
 Lipowska wywiad
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
19:00     Pogoda
19:10     Europa da się lubić – Uzależniona   
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce –  
 Babylon Tour widowisko  
 rozrywkowe 
21:05     Weekendowe Kino Dwójki –  
 Narzeczona dla geniusza (I. Q.)  
 – komedia USA 1994
22:45     MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym –  
 Goeteborg 
23:50     Słowo na niedzielę 
24:00     Panorama 
00:20     Weekendowe Kino Dwójki 
 – Sublokatorka – f. fabularny 

05:10     Dla niesłyszących - Słowo Prymasa  
 Polski na Wielkanoc 2008 
05:15     Dwójka Dzieciom - Wielkanoc w 
 krainie zajączków  fi lm   
 animowany USA 2000 
06:10     Złotopolscy  (936) – telenowela 
06:35     Złotopolscy ( 937) – telenowela 
07:10     M jak miłość (568) – serial 
08:05     Księga dżungli – fi lm przygodowy 
09:55     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży 
10:30     Rodzinne oglądanie - Szczenięce lata 
 – fi lm dokumentalny
11:30     Makłowicz w podróży– magazyn
12:05     Gwiazdy w południe - Trzej  
 muszkieterowie 
 fi lm fabularny
14:00     Familiada - wydanie 
 specjalne – teleturniej 
14:35     Złotopolscy (938) – Co śni się  
 kobietom – telenowela  
15:10     Szansa na Sukces - Małe WuWu
16:10     Na dobre i na złe (325) 
17:05     Egzamin z życia (102) 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Tak to leciało! – teleturniej 
20:05     Podróże z żartem - Wielkanoc
21:05     Ja wam pokażę! – komedia
23:05     MŚ w łyżwiarstwie fi gurowym 
 – Goeteborg  (Gala)
24:00     Panorama
00:20     As wywiadu – thriller USA 2001 

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     FIFA Futbol Mundial 
 – magazyn sportowy
06.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.45     Dekoratornia – magazyn 
07.10     Eurolinia Plus 
07:25     Pokemon (223/224) 
 – serial animowany
08.25     Wszystko o zwierzętach (13) 
 – seria  dokumentalny
08.55     Wszystko o zwierzętach (14) 
 – serial dokumentalny  
09.30     Miasteczko Halloween 
 - fi lm animowany USA, 1993 
11.00     Galileo – program popularnonaukowy
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.05     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
14.05     Mały Budda – fi lm fabularny  
 Wielka Brytania/Francja/ 
 Liechtenstein, 1993
17.00     Trampolina (6) – reality show 
18.00     Big Brother V – Omnibus  
19.00     Galileo (35) 
 – program popularnonaukowy
20.00     Włatcy móch (43) – serial animowany
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
00.00     Poza prawem – fi lm fabularny
02.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05.50     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.10     Kinomaniak - magazyn
06.35     VIP – program kulturalny
07.00     V-max – magazyn motoryzacyjny
07.30     Gram.Tv – program rozrywkowy 
08:00     Pokemon (221/222)
 - serial animowany
09.00     VIP – program kulturalny 
09.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
10.00     Gram.Tv – program rozrywkowy 
10.30     Big Brother V - Prosto z domu
11.00     Big Brother V – reality show
12.00     Dzień, w którym umarł Chrystus, fi lm  
 fabularny USA, 1980; 
 Historyczna rekonstrukcja  
 ostatnich tygodni ziemskiej  
 wędrówki Jezusa z Nazaretu,  
 oparta na Nowym Testamencie,  
 z dodatkiem kilku apokryfi czych  
 wątków dotyczących postaci  
 Piłata, Kajfasza i innych, ujęta w  
 formę relacji o procesie Króla  
 Królów.
15.00     Anastazja, fi lm animowany
17.00     Trampolina (5)reality show 
18.00     Berlin, Berlin (6) serial dla młodzieży,
19.05     Idol - reality show
20.05     Romeo i Julia - fi lm fabularny,  
 USA, 1996; Akcja fi lmu  
 rozgrywa się w fi kcyjnym  
 miasteczku Verona Beach  
 na Florydzie u schyłku XX  
 wieku. 
22.35     Czyje to dziecko? Walka o małą  
 Jessikę, fi lm fabularny USA
00.35     Inaczej niż w raju 
 - fi lm fabularny USA 1984; 
02.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.55     Run DMC - Live at Montreux - 

06:00     Sonic X (58) - serial animowany 
06:25     Czarodziejki (32) - serial fantasy
07:00     FORMUŁA 1 -kwalifi kacje 
08:00     Hugo (144) - program dla dzieci
08:45     Pasjonaci (105) 
 - magazyn motoryzacyjny
09:15     Ewa gotuje (13) - magazyn kulinarny
09:45     Eureko, ja to wiem (47)
10:45     Ara urwis - familijny fi lm   
 przygodowy Australia, 1998; r.
12:45     Czarodziejki(91) - serial  fantasy
13:45     Dom nie do poznania (107) - magazyn 
14:45     SIĘ KRĘCI 
 - program rozrywkowy
15:15     Świat według Kiepskich (281) 
 - serial komediowy 
15:45     Żandarm na emeryturze - komedia  
 Francja, 1970; r.. Brygada  
 żandarmów z Saint-Tropez  
 przechodzi na wcześniejszą  
 emeryturę. 
17:45     Magia bez tajemnic (4) 
 - program rozrywkowy
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Jaś Fasola (2) 
 - serial komediowy 
20:00     Jak oni śpiewają (29) 
 - program rozrywkowy 
22:00     Studio Lotto
22:30     Piotr Bałtroczyk przedstawia III (34) 
 - program rozrywkowy
23:30     Prześladowca - thriller USA,   
 2001;
01:35     Miasto zwycięzców (50) - teleturniej  
02:35     Nocne randki 
 - program rozrywkowy 
05:30     TV MARKET

05:45     Sonic X (59) - serial animowany
06:15     Czarodziejki (33) - serial fantasy
06:45     Piotruś Pan i piraci (6) 
 - serial animowany 
07:15     Gadżet i Gadżetinis (29) 
 - serial animowany 
07:45     Studio F1
08:00     FORMUŁA 1 
 - transmisja wyścigu w Malaysi 
10:00     Studio F1
10:10     Kacze opowieści - serial animowany
11:40     Pollyanna - fi lm USA 1960; r.
14:30     Premiera - Piotruś Pan - familijny/ 
 fantasy  USA / Wielka Brytania,  
 2003; Wspaniały świat magii  
 i przygód ożywa w fi lmie Piotruś  
 Pan  doskonałej adaptacji  
 ponadczasowej opowieści J. .M.  
 Barriego. 
17:05     I kto to mówi 2 - komedia USA, 1990;  
 r. Dalsze losy małżeństwa  
 Jamesa i Mollie Ubriacco,  
 zrealizowane wedle sprawdzonej  
 formuły wzbogaconej o wokalne  
 popisy Travolty. 
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Daleko od noszy - serial komediowy 
20:00     Król Artur - historyczny 
22:00     Studio Lotto
22:45     Daredevil - fantasy/akcja USA
01:00     Tajemnicza zbrodnia - dramat  
02:45     Nocne randki - program rozrywkowy
05:30     TV MARKET

05:40     Uwaga! 
 – magazyn reporterów 
06:00     Telesklep
08:00     Motoszoł 
 – program rozrywkowy
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny
11:30     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy 
13:20     You can dance – po prostu tańcz 
 – program rozrywkowy 
14:20     Taniec z gwiazdami - kulisy 
14:50     Harry Potter i kamień fi lozofi czny  
 -  fi lm przygodowy Wielka  
 Brytania 2001, Ekranizacja 
 bestsellerowej powieści dla 
 dzieci. Harry Potter, sierota  
 wychowywany przez ciotkę i  
 wuja pewnego dnia dowiaduje 
 się, że jego rodzice byli   
 potężnymi czarodziejami a on 
 sam odziedziczył po nich dar.
18:00     Milionerzy – teleturniej 
 prowadzi Hubert Urbański 
19:00     Fakty
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 – magazyn reporterów  
20:00     Niania – serial komediowy 
20:35     Kryminalni 
 – serial kryminalny 
21:40     Włoska robota - fi lm sensacyjny  
 Wielka Brytania, 2003, 
23:55     Ślicznotka z Memphis - fi lm   
 wojenny Wielka Brytania, 1990, 
02:05     Uwaga! 
 – magazyn reporterów  

05:05     Uwaga! – magazyn reporterów
05:25     Telesklep
07:25     Niania 6 – serial komediowy
07:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Beethoven  
 - fi lm rodzinny USA 1992  
12:45     Lucky Luke  
 - fi lm komedia Hiszpania 2004 
14:35     Harry Potter i komnata tajemnic  
 - fi lm przygodowy Wielka  
 Brytania 2002, Harry Potter  
 powraca na drugi rok nauki  
 do Hogwartu. W szkole uczy  
 teraz nowy nauczyciel,   
 Gilderoy Lockhart, sławny  
 pisarz i mag. Tymczasem po 
 Hogwarcie buszuje jakiś  
 straszliwy potwór, który  
 petryfi kuje swoje ofi ary. Harry  
 będzie musiał stawić mu czoło
18:00     Milionerzy – teleturniej 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga! – magazyn reporterów 
20:00     Taniec z gwiazdami 
 – program rozrywkowy
21:55     Poranek kojota 
 - fi lm komedia Polska
00:00     Magazyn Orange Ekstraklasa 
01:15     Kickbokser II 
 - fi lm sensacyjny USA 1990, 
03:10     Uwaga! – magazyn reporterów 

05:00     Music Spot (241) 
 – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (496) 
 – program muzyczny
05:45     Sonic X (60)) – serial animowany
06:15     Czarodziejki (34) – serial fantasy
06:45     Piotruś Pan i piraci (7) 
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis (30) 
 – serial animowany
07:45     Premiera - Karolek i Przyjaciele 
 – fi lm animowany 
 Francja, 2004; r.
09:10     Przygody Kubusia Puchatka 
 – fi lm animowany 
10:40     Gwiezdny cyrk (3) 
 – program rozrywkowy
12:45     Zaginieni w San Francisco 
 – komedia familijna USA, 1996; r.
14:45     Małpiszon 
 – fi lm fabularny 
 z animacją USA, 2001; r.
16:45     I kto to mówi 3 – komedia familijna 
18:50     Wydarzenia
19:10     Sport
19:15     Pogoda
19:25     Stuart Malutki – kino familijne USA/
21:00     MEGA HIT – Bardzo długa podróż  
 poślubna – komedia USA, 2005
22:00     Studio Lotto
22:55     Misja specjalna - thriller
01:35     Daleko od noszy – serial komediowy  
02:00     Miasto zwycięzców (51) – teleturniej 
03:00     Nocne randki – program rozrywkowy

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:00     Uwaga! – magazyn reporterów  
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – interaktywny  
 program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry – interaktywny   
 program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn 
11:00     Proste życie - serial (1457) 
11:35     Proste życie - serial (1557) 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska   
 serial fabularno-dokumentalny
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
14:45     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
15:15     Marina - telenowela (142169) 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sąd rodzinny – serial 
 fabularno-dokumentalny 
18:25     Detektywi– serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     Góra Dantego - fi lm   
 katastrofi czny USA 1997 
23:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny  
 (1824) USA 2005

05:45     Statek miłości (80/249) – telenowela 
06:35     Statek miłości (81/249) – telenowela  
07:15     TELEZAKUPY
07:35     Dwójka Dzieciom - Świat Królika  
 Piotrusia i jego przyjaciół 
 – serial animowany
08:05     M jak miłość (144) – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Święta wojna (259) – serial komediowy 
11:40     Dr Quinn (14/22) – serial obyczajowy 
12:30     Koło fortuny (39) – teleturniej 
13:05     Nasz Park – komedia familijna USA  
 2004; reż. Rob Spera; wyk.  
 Daniel Massey, Marcella Raasch
14:20     ...z Mazurskiej Nocy Kabaretowej 
14:40     Gliniarz i prokurator (1/11) 
 – serial sensacyjny 
15:40     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia
16:15     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
16:45     Czterdziestolatek (18/21) – serial 
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej 
20:05     Barwy szczęścia (89) – serial 
20:30     Barwy szczęścia (90) – serial 21:05     
Rodzina Trendy`ch - Męskie sprawy 
 – widowisko kabaretowe
21:35     Dr House (29/46) – serial obyczajowy
22:25     Policjanci z Pitbulla – felieton 
22:30     Warto rozmawiać
23:30     Magazyn kryminalny 997 
 – Michała Fajbusiewicza 
24:00     Panorama 

05:15     Notacje – cykl dok.
05:25     Futuryści, Formiści – dok.
05:55     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Pani Pająkowa– serial 
08:55     Świnka Peppa – serial 
09:05     Kuchcikowo – gotowanie 
09:20     Moje smakołyki – cykl dok.
09:35     Nastoletni geniusze (26)
10:00     Żywioły – reportaż  
10:20     Pełnosprawni – magazyn 
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces – serial  
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania (1047)
13:05     Klan1(436) – telenowela  
13:30     Jaka to melodia? (1598)
13:55     Broń palna, zarazki i stal 
14:30     My Wy Oni – magazyn  
15:00     Wiadomości 
15:10     Bracia i siostry  9 – serial 
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan (1441) – telenowela  
18:00     Jaka to melodia? (1599)
18:30     Plebania  (1052) 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemnice prawdy  – fi lm 
22:00     Sprawa dla reportera

05:25     Notacje - cykl dok.
05:30     Aniołki – cykl dok.
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości 
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści  (64)
09:00     Budzik – Małpy 
09:30     Atlantis High (12) – serial 
10:00     Zwierzowiec
10:15     Zdrowo z Jedynką    
10:40     Z EUROpą na Ty– magazyn  
11:05    Laureat – fi lm  obyczajowy 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania  (1045) 
13:05     Klan  (1434) – telenowela   
13:35     Jaka to melodia? (1596) 
14:00     To fantastyczne światło 
14:30     Wyjeżdżam - zostaję?
15:00     Wiadomości 
15:10     Miłość puka do drzwi (53) 
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn  
17:35     Klan (1439) – telenowela  
18:00     Jaka to melodia? (1597) 
18:30     Plebania  (1050
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Nie ma róży bez ognia 
 – komedia,Polska 1974
22:00     Misja specjalna 
 – magazyn  śledczy
22:40    Śmiercionośny rój 
 – thriller  Kanada 2007 
00:15     Na własne oczy, dok.
01:10     Krew na piasku – fi lm  

05:20     Statek miłości  (76/249) – telenowela  
06:10     Statek miłości (77/249) – telenowela  
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Być Metodystą – reportaż 
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio - mały  
 helikopter – serial animowany  
08:05     M jak miłość (142) 
 – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi (28) – serial komediowy 
11:35     Dr Quinn (12/22) – serial obyczajowy 
12:30     Złotopolscy ( 35) – serial obyczajowy
13:00     Mauritius – fi lm 
 dokumentalny Niemcy 2006 
13:50     Podróże z żartem - Wielkanoc 
 – program rozrywkowy 
14:50     Gliniarz i prokurator (22/23) 
 – serial  sensacyjny
15:45     Dla niesłyszących - M jak miłość  
 (569) – serial obyczajowy  
16:40     Czterej pancerni i pies (21/21) 
 – serial historyczny  
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama; 
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny – teleturniej  
19:40     Klub Kocham Kino
20:10     M jak miłość (570) 
 – serial obyczajowy 
21:00     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:10     Wieczór fi lmowy Kocham Kino –  
 Inwazja barbarzyńców 
 dramat obyczajowy 
24:00     Panorama
00:20     Wieczór fi lmowy Kocham Kino  
 – Egoiści – fi lm fabularny
02:10     Kino zaprasza do stołu – fi lm 

05:20     Notacje – cykl dok.
05:30     Turnus – fi lm dokumentalny
05:50     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości 
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Łatek – serial  animowany 
09:05     Domisie
09:30     Lilli czarodziejka – serial
10:00     Kwadrans na kawę
10:20     Borem, lasem... ; - magazyn  
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Siła z natury – magazyn  
12:40     Plebania  (046) – telenowela  
13:05     Klan (1435) – telenowela  
13:35     Jaka to melodia? (1597)
14:00     Errata do biografi i
14:30     Raj – magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
 – serial obyczajowy 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan (1440) – telenowela  
18:00     Jaka to melodia? (1598)
18:30     Plebania (1051)
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej: Polska - USA 
22:30     Cienie PRL – u – widowisko 

05:25     Statek miłości  (78/249) – telenowela  
06:10     Statek miłości  (79/249) – telenowela  
07:05     TELEZAKUPY
07:20     Katolicy w Pakistanie – reportaż  
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio - mały  
 helikopter – serial  animowany 
08:05     M jak miłość (143) 
 – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Sąsiedzi (29) – serial komediowy 
11:40     Dr Quinn (13/22) – serial obyczajowy 
12:30     Koło fortuny (38) – teleturniej  
13:05     Dzika Australia – cykl dokumentalny 
14:05     Europa da się lubić - Europa nieznana 
15:00     Gliniarz i prokurator (23/23) 
 – serial sensacyjny
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość  
 (570) – serial obyczajowy
16:55     Czterdziestolatek (17/21) 
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda 
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej 
19:40     S. O. S. Dzieciom! (27) 
 – telenowela dokumentalna 
20:05     Barwy szczęścia (87) 
 – serial obyczajowy 
20:35     Barwy szczęścia  (88) 
 – serial obyczajowy 
21:05     Kryminalne zagadki Las Vegas (7/24)  
 – serial sensacyjny 
22:00     Alibi na środę – Dublerzy 
 – fi lm fabularny Polska 2005
24:00     Panorama 

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.20     V Max – magazyn motoryzacyjny 
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani (106) - serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V - Prosto z domu
10.55     Berlin, Berlin (6) 
 -  serial dla młodzieży
12.00     Big Brother V – reality show  
13.00     Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy 
14.00     V Max – magazyn motoryzacyjny 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości (13) - serial fabularny
16.30     Zbuntowani (107) 
 - serial obyczajowy
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 - reality show
21.30     Regina (25) -  serial fabularny
22.05     Regina (26) -  serial fabularny
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 – reality show
02.15     Big Brother V - Prosto z domu
02.40     Big Brother V - Extra
03.05     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.55     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy 

05.55     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.20     Dekoratornia – magazyn  
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba - program interaktywny
09.25     Zbuntowani (107) 
 -  serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V - Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk - show
11.55     Big Brother V – reality show
12.55     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.55     VIP – program kulturalny 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości (14) – serial fabularny
16.30     Zbuntowani (108)
  – serial obyczajowy 
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     24 godziny (5) – serial USA
22.05     24 godziny (6) – serial USA
23.05     Big Brother V - Extra 
23.35     Happy Hour - informacyjny 
 program rozrywkowy 
00.35     Jerycho (3) – serial sensacyjny
01.35     Jerycho (4) – serial sensacyjny
02.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.00     Big Brother V – reality show 
03.50     Big Brother V - Prosto z domu
04.15     Big Brother V - Extra
04.40     Muzyczne listy – program muzyczny 
05.30     Zakończenie programu

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55    Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
06.20    VIP – program kulturalny 
06.45    Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50    TV Market
08.25    Twoja wróżba - program interaktywny
09.25    Zbuntowani (108) -  serial obyczajowy 
10.25    Big Brother V - Prosto z domu 
10.55    mała Czarna – talk show 
11.55    Big Brother V – reality show
12.55    Happy Hour – program rozrywkowy  
13.55    Dekoratornia – magazyn 
14.30    Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30    Sidła Miłości (15) – serial fabularny 
16.30    Zbuntowani (109) – serial obyczajowy
17.30    mała Czarna - talk show
18.30    Big Brother V - Prosto z domu 
19.00    Trampolina (7) – reality show 
20.00    Big Brother V – reality show 
21.00    Rycerz Króla Artura 
 -  fi lm fabularny
 Melodramat rozgrywający się  
 w czasach, kiedy Anglią 
 rządził legendarny król Artur.  
 W drodze do zamku Camelot 
 orszak narzeczonej króla,  
 Ginewry zostaje zaatakowany  
 przez wojsko Malaganta,  
 Rycerza Okrągłego Stołu, który  
 zdradził swoich towarzyszy
23.45    Big Brother V - Extra
00.15    Prezydent na celowniku -  fi lm fab.
02.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00     Music Spot (242) 
 – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (497) 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa (112) 
 - serial obyczajowy
06:45     Sabrina - serial komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (210) - teleturniej
08:00     Jak oni śpiewają (29) 
 – program rozrywkowy
10:30     Beverly Hills 90210 (35) – serial 
11:30     Samo życie (1067)) – serial
12:00     Zamieńmy się żonami (6) 
 – reality show
13:00     Rodzina zastępcza – serial
14:00     Pierwsza miłość (673)- serial
14:45     Sabrina - serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy (44) – serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja (1055) - magazyn
16:50     Beverly Hills 90210 (36) 
 – serial dla młodzieży
18:00     Pierwsza miłość (674) – serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie (1068) - serial 
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku (4) – serial kryminalny  
 USA/Kanada 
21:00     Braveheart - Waleczne Serce – fi lm  
 historyczny USA, 1995; r.   
22:00     Studio Lotto
01:05     Chirurdzy (61) – serial obyczajowy
02:05     Millenium (57) – serial sensacyjny
03:00     Miasto zwycięzców (52) - teleturniej
04:00     Nocne randki – program rozrywkowy

05:00     Music Spot (243) 
 – magazyn muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (498) 
 – magazyn muzyczny
06:15     Adam i Ewa (113) 
 – magazyn muzyczny
06:45     Sabrina - serial komediowy  
07:30     Wielka Wygrana (211) - teleturniej
07:30     TV Market
08:30     Kameleon (76) – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy (16) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (36) 
 – serial dla młodzieży
11:30     Samo życie (1068) – serial
12:00     Zamieńmy się żonami (7) 
 – reality show
13:00     Halo, Hans! (13) – serial komediowy
14:00     Pierwsza miłość (674) – serial
14:45     Sabrina - serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy (45) – serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja - magazyn
16:50     Beverly Hills 90210 (37) – serial
18:00     Pierwsza miłość (675) – serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie (1069) – serial
20:00     I kto tu rządzi? (29) – serial 
20:30     Świat według Kiepskich (282) – serial
21:00     Premiera - Zgadnij kto - komedia
22:00     Studio Lotto
23:25     Premiera - Wieczny blask gwiazd  
 – komedia USA, 2001; r. 

05:00     Music Spot (244) 
 – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (499) 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa (114) – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial  komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (212) – teleturniej 
08:30     Kameleon (77) – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy (17) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (37) – serial 
11:30     Samo życie (1069) – serial
12:00     Zamieńmy się żonami (8) 
 – reality show
13:30     Świat według Kiepskich (282) – serial
14:00     Pierwsza miłość (675) – serial
14:45     Sabrina – serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy (46) – serial
15:50     Wydarzenia
16:20     Pogoda
16:25     Interwencja – magazyn 
16:50     Beverly Hills 90210 (38) – serial 
18:00     Pierwsza miłość (676) – serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie (1070) – serial
20:00     Tylko miłość (29) – serial obyczajowy
21:00     Gwiezdny cyrk (4) 
 – program rozrywkowy
22:00     Studio Lotto
23:05     Synalek – thriller USA, 1993
01:00     Miasto zwycięzców (54) - teleturniej
02:00     Nocne randki – program rozrywkowy

05:00     Uwaga! 
 – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry – interaktywny   
 program rozrywkowy
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy  
08:30     Dzień dobry TVN - magazyn
11:00     Klub byłych żon – reality show
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska   
 serial fabularno-dokumentalny
13:05     39 i pół – serial obyczajowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
14:45     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
15:15     Marina - telenowela (140/169) 
16:15     Rozmowy w toku– serial   
 fabularno-dokumentalny 
17:25     Sąd rodzinny– serial 
 fabularno-dokumentalny 
18:25     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     39 i pół – serial obyczajowy 
22:30     Kuba Wojewódzki – talk show
23:30     Kryminalni – serial kryminalny
00:35     Nie kłam kochanie - kulisy
01:05     Uwaga! – magazyn reporterów 
01:25     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy
02:25     Telesklep

05:00     Uwaga! – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – interaktywny  
 program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry – interaktywny   
 program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN - magazyn
11:00     Perfekcyjna Pani Domu 3 
 - serial (4/8) 
12:05     Sąd rodzinny – serial 
 fabularno-dokumentalny 
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Detektywi– serial 
 fabularno-dokumentalny 
15:15     Marina - telenowela (141/169) 
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 serial fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! –  
 program rozrywkowy 
22:30     W sieci zła - fi lm sensacyjny 
 USA 1998
01:05     Uwaga! – magazyn reporterów 
01:25     Wrzuć na luz – program 

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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