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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

W Wielki Piątek na wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej z 
kustoszem ojcem Tyberiuszem Nitkiewiczem, przeżywa-
liśmy modlitewne rozważania Drogi Krzyżowej.  str. 9

Wejherowo. Misterium
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Misterium co roku przyciąga tłumy widzów.

FOTOREPORTAŻ Z MISTERIUM STR. 9
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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

Taxi Plus
Pragnę odnieść się do zamieszczonego w Expresie Powiatu Wejherow-
skiego w dniu 14 marca 2008 r. listu mieszkanki Wejherowa, zawierające-
go skargi i pomówienia dotyczące taxi plus, pracujących tu pań dyspozy-
torek oraz poziomu wykonywania przez nas usług.
Nasze Stowarzyszenie działa niezależnie w oparciu o własny statut oraz 
szereg wewnętrznych regulaminów o czym szanowna mieszkanka Wejhe-
rowa nie ma jak widać zielonego pojęcia, używając w swoim liście sfor-
mułowań typu ,,samowolka” czy też ,,bezprawie”.
(...)
Z żalem przyznajemy, że czasem zdarzają nam się opisane opóźnienia, 
jednakże najczęściej są one spowodowane tym, iż na zlecenie Miejskie-
go Zespołu Placówek Oświatowych w Wejherowie codziennie rano zawo-
zimy, a w godzinach popołudniowych odbieramy ze szkół i przedszkola 
trzydzieścioro niepełnosprawnych dzieci.
Kursy te są dla nas sprawą priorytetową, a jak ważna jest to sprawa dla 
chorych dzieci i ich opiekunów nie trzeba chyba nadmieniać.
(...)
Gdybyśmy nie dbali o naszych klientów i ich nie szanowali, fi rma nasza 
nie przetrwałaby na rynku taksówkowym 15 lat, a ilość naszych klientów, 
a co za tym idzie i kursów zamiast wzrastać jak obecnie, byłaby coraz 
mniejsza.
Mieszkance Wejherowa życzymy wszystkiego najlepszego i więcej spo-
koju nie tylko z okazji nadchodzących świąt, a redakcji Expresu Powiatu 
samych sukcesów i wielu interesujących (sprawdzonych) informacji i te-
matów na łamach tej poczytnej gazety.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Taxi Euro Plus Wejherowo

Bogdan Czaplewski

Zatrzymanie miało miejsce 
w święta. Przejeżdżający pa-
trol zauważył dwóch mężczyzn. 
Spodnie jednego z nich były... 
nienaturalnie wybrzuszone. W 
trakcie kontroli okazało się, że 26 
– latek ma przy sobie 49 worecz-
ków z amfetaminą (łącznie ponad 
35 gram, które na rynku jest war-
te ponad tysiąc zł). Do tego miał 
jeszcze ponad 78 tabletek extasy. 
Mężczyzna razem ze swoim – o 
rok młodszym - kompanem trafi ł 
do wejherowskiej komendy. 
Jak dowiedział się „Express” obaj 
mężczyźni są znani wejherow-

skiej policji. 26-latek miał wcze-
śniej stawiane zarzuty za kradzie-
że. Wielkopiątkową noc spędził 
w wejherowskim areszcie – w so-
botę postawiono mu zarzuty po-
siadania narkotyków, za co grożą 
3 lata więzienia. 
Kompan 26-latka został zwol-
niony do domu. Nie dostał żad-
nych zarzutów, jednak - jak po-
dejrzewają policjanci – były to 
ich wspólne narkotyki. 25-latek 
już wcześniej, przy innej sprawie, 
był przesłuchiwany w związku z 
narkotykami. 

(TM)

Gościcino. Przestępczość

Kto schował
w majtkach
narkotyki?
Dwóch mężczyzn wpadło w ręce patrolu policji w Gościcinie. 
Zainteresowali przejeżdżający patrol, bo jeden z nich 
wyglądał dość... nienaturalnie. 

Kobiety okradły starszą panią z 
ul.Harcerskiej w ubiegłym ty-
godniu. Posłużyły się podstę-
pem. Powiedziały, że sąsiadom 
mieszkającym piętro niżej prze-
cieka sufi t, a przyczyną może 
być awaria instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej w łazience. Starsza 
kobieta wpuściła je do środka, i 
z jedną z nich poszła do łazien-
ki sprawdzić instalację. W tym 
czasie druga kobieta okradła sta-
ruszkę. Zabrała jej biżuterię i 
pieniądze z sąsiedniego pokoju. 
- Apelujemy o ostrożność w 
kontaktach z osobami obcymi – 

mówi sierżant Anetta Kwidziń-
ska z wejherowskiej policji. - Nie 
wpuszczajmy ich do mieszkań. 
Jeśli sąsiedzi faktycznie stwier-
dzą jakieś usterki to na pew-
no sami nas o tym powiadomią. 
W przypadku, gdy administrator 
budynku będzie przeprowadzał 
odczyty liczników, czy spraw-
dzał stan techniczny instalacji w 
mieszkaniach powiadamia o tym 
- informacje wywieszane są na 
klatkach schodowych wraz z za-
znaczeniem terminu i podpisem 
zarządcy budynku.

(TM)

Wejherowo. Kradzieże

Nieznane oszustki 
okradły staruszkę
Nieznane pozostają wciąż kobiety, które okradły 82-latkę. 
Z jej mieszkania zabrały złotą biżuterię oraz pieniądze. 
Staruszka straciła ponad 700 złotych.

- Policjanci sekcji kryminalnej 
KPP w Wejherowie wspólnie z 
funkcjonariuszami z posterun-
ku w Łęczycach ustalili, że wie-
czorem 18 marca doszło do prze-
stępstwa - usiłowania wymu-
szenia rozbójniczego – opowia-
da sierżant Anetta Kwidzińska, 
rzecznik wejherowskiej policji. 
- Dwóch mężczyzn posługując 
się przedmiotem przypominają-
cym broń, groziło pokrzywdzo-
nemu, że „narazi się na większe 
kłopoty”, jeśli jego towarzyszka 
życiowa, nie spłaci swojego dłu-
gu wynoszącego 1 000 zł. Kobie-
ta faktycznie miała dług, ale sami 
nie możemy wymierzać sprawie-
dliwości – dodaje sierż. Kwidziń-
ska. 
Ostatecznie mężczyzna, któremu 
grożono, nie pozostawił żądanej 
kwoty w umówionym miejscu. 
Sprawy nie zgłosił też na poli-

cję. Funkcjonariusze dowiedzieli 
się o wszystkim dwa dni po ca-
łym zajściu. I jeszcze tego same-
go dnia „przymknęli” pierwsze-
go ze sprawców. W piątek wpa-
dło dwóch następnych mężczyzn 
związanych ze sprawą; 35 - let-
ni mieszkaniec gminy Gniewino 
oraz 25 – latek z Rumi. 
Potwierdziła się też informacja, 
że niecierpliwi windykatorzy wy-
korzystali broń. Przy jednym z 
zatrzymanych znaleziono pistolet 
pneumatyczny z magazynkiem 
na metalowe kulki (broń została 
zabezpieczona). 
Trójka mężczyzn została zatrzy-
mana i przesłuchana. Potem - 
zgodnie z prawem – wyszli na 
wolność. Za próbę odzyskania 
długu – w sposób niezgodny z 
prawem - grozi im 10 lat więzie-
nia. 

(TM)

Łęczyce. Bezpieczeństwo 

Windykatorzy wpadli
Trzech mężczyzn trafi ło do aresztu w związku z wymusze-
niem w Łęczycach. Chcieli odzyskać 1 000 zł długu. 
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Niestety nie udało się od razu 
ująć wandali. Sprawdzono zapis 
z ulicznego monitoringu i wy-
typowano podejrzanych, jak się 
później okazało, całkiem słusz-
nie. Była to dwójka młodych lu-
dzi – wejherowianin – 27 lat i 
mieszkaniec Bolszewa – 20 lat. 
Niewiele wcześniej zostali uka-
rani przez straż miejską za picie 
alkoholu i załatwianie swoich 
potrzeb fi zjologicznych we wia-
cie przystanku autobusowego na 
ul. Sobieskiego. Wybicie szy-
by w pawilonie na Puckiej było 
prawdopodobnie zemstą za man-
dat. Patrol udał się do miejsca 

zamieszkania wejherowianina na 
ul. Nadrzeczną. Po drodze funk-
cjonariusze mogli przekonać się 
jak wielki był gniew tych mło-
dych ludzi. Na ul. Chopina zasta-
li zdewastowany przystanek,  a 
na samej Nadrzecznej zniszczo-
ne dwa znaki drogowe, na jed-
nym z nich widoczne były ślady 
krwi. Sprawcy zostali zatrzyma-
ni, dalsze czynności w tej spra-
wie prowadzi policja, bo wartość 
uszkodzonego mienia znacznie 
przekracza 250 zł. Wandalom 
grozi za to od 3 do 4 lat.

(ŁB)

Wejherowo. Sukces straży miejskiej

Po nitce do kłębka
Zaczęło się od wybicia szyby pawilonu na ul. Puckiej. Była 
sobota, godz. 1.30 w nocy. Na miejsce natychmiast został 
wysłany patrol policji i straży miejskiej.

We wtorek 1 kwietnia o godz. 10.00 w sali narad ratusza rozpocz-
nie się sesja rady miasta Wejherowa. W porządku obrad przewidziano 
projekty uchwał dotyczące m.in. zmiany budżetu na rok 2008, przy-
znania Ks. Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu Statuetki Jaku-
ba Wejhera „Za szczególne zasługi dla Wejherowa”, przyjęcia „Wielo-
letniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 
na lata 2008-2012” oraz „Gminnego programu opieki nad zabytkami 
Wejherowa na lata 2008-2012”. Pod głosowanie poddany zostanie pa-
kiet uchwał dotyczący miejskich nieruchomości oraz oświaty.     (pp)

Kwietniowa sesja

Terminy odbioru odpadów wiel-
kogabarytowych zostały dosto-
sowane do dni wyznaczonych 
na odbiór odpadów segregowa-
nych przez fi rmę, z którą miesz-
kaniec ma podpisaną umowę na 
odbiór odpadów komunalnych. 
Zbiórka odpadów będzie od-
bywała się wprost sprzed pose-
sji w systemie „do krawężnika” 
(ewentualnie spod pergoli śmiet-
nikowej) lub do kontenera. Infor-
macje na temat wystawek moż-
na otrzymać w Wydziale Polity-
ki Gospodarczej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Rumi (tel. 679-65-60).
Niepotrzebne sprzęty należy wy-
stawić w sposób nie utrudniają-
cy ruchu pieszym i pojazdom. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, 
iż zbiórka odpadów będzie od-
bywała się od godzin porannych 
wyznaczonego dnia i sprzęty wy-
stawione później nie zostaną już 
zabrane. Wskazane jest więc wy-

stawianie odpadów dzień wcze-
śniej, nie później jednak niż 
do godz. 7-ej dnia, w którym 
przeprowadzana jest zbiórka. 
Co można wystawiać: 
- zużyty sprzęt gospodarstwa 
domowego (lodówki, pralki, ku-
chenki, piecyki, armatura sani-
tarna, odkurzacze), 
- meble,
- sprzęt elektroniczny (radia, te-
lewizory, komputery), 
- stolarkę budowlaną, 
- opakowania i inne materiały o 
dużych rozmiarach. 

UWAGA ! 
Odpady inne niż wielkogaba-
rytowe nie będą zbierane, do-
tyczy to m.in. odpadów byto-
wych, gruzu, odpadów zielo-
nych, akumulatorów, eternitu, 
papy, pojemników z olejami i 
innymi substancjami ropopo-
chodnymi. 

(ANGO)

Rumia. Do krawężnika

Wiosenne 
wystawki
Jak co roku gmina przygotowuje się do wiosennej akcji 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która rozpocznie 
się 1 kwietnie. Urząd Miasta Rumi informuje, że w tym roku 
zmieni się system odbioru odpadów. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. 
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia
tel. 671-03-96, 671-06-23

01.04.2008 ulice: Bratkowa, Bądkowskie-
go, Fiołkowa, Napierskiego, Kościuszki, 
Narcyzowa, Ogrodowa, Przyrzeczna, Różana, 
Warzywna, Wróblewskiego
02.04.2008 ulice: Chopina, I Dyw. Woj. 
Polskiego, Jana z Kolna, Kościelna, Krzy-
wa, Lipowa, Mostowa, Plac Kaszubski, 
Skłodowskiej, Starowiejska, Słowackiego, 
Śniadeckich, Waryńskiego
03.04.2008 ulice: Agrestowa, Borówkowa, 
Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Derdowskie-
go, Dębogórska, Dębowa, Jagodowa, Jarzę-
binowa, Kalinowa, Kazimierska, Klonowa 
(od Kazimierskiej), Leszczynowa, Malinowa, 
Miłosza, Morelowa, Mściwoja, Porzeczkowa, 
Poziomkowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Subi-
sława, Świerkowa, Świętopełka, Truskawko-
wa, Modrzewiowa, Wiązowa, Wierzbowa

P.P.U. METALPOL
Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j
Ul. Tatrzańska 11
84-230 Rumia
tel. 671-52-25, 671-93-91

03.04.2008 ulice: 1-go Maja, 3-go Maja, 
Baczyńskiego, Bądkowskiego, Bema, Bła-
watkowa, Boh. Kaszubskich, Broniewskiego, 
Ceynowy (od Żwirki i Wigury do Starowiej-
skiej), Chełmińska, Cisowa, Derdowskiego, 
Dębogórska, Elbląska, Filtrowa, Fiołkowa, 
Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, Goź-
dzikowa, I Dyw. Woj. Polskiego, Jagodowa, 
Jaworowa, Kazimierska, Kielecka, Kilińskie-
go, Konopnickiej, Konwaliowa, Kościelna, 
Kościuszki, Krakowska, Krzywoustego, 
Ks. Ormińskiego, Kusocińskiego, Lipowa, 
Majkowskiego, Marynarska, Marzanny, 
Mieszka I, Morska, Mściwoja, Objazdowa, 
Okrzei, Olsztyńska, Opolska, Partyzantów, 
Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, 
Radomska, Saperów, Sikorskiego, Słoneczna, 
Słowackiego, Spółdzielcza, St. Czarneckiego, 
Starowiejska, Suwalska, Szczecińska, Świę-
tojańska, Świętopełka, Targowa, Toruńska, 
Trepczyka, Tysiąclecia, Warszawska, Waryń-
skiego, Wiązowa, Wileńska, Wł. Łokietka, 
Wrocławska

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
AGORA Sp. z o.o. 
ul. 12 Marca 188
84-200 Wejherowo, 
tel. 672-17-23, 672-33-88

02.04.2008

29 marca o godz. 19.00 Kino 
Studyjne Wejherowskiego Cen-
trum Kultury zaprasza na fi lm 
prod. USA „Jestem legendą” 
w reżyserii Francisa Lawren-
ca. Jest to kolejna adaptacja kul-
towej powieści Richarda Ma-
thesona o tym samym tytule. 
"I Am Legend" opowiada histo-
rię Nevilla, ostatniego żyjącego 
człowieka na ziemi walczącego o 
życie z wampirami. Bilety do na-
bycia w sekretariacie WCK w ce-
nie 10 zł normalny i 7 zł ulgowy.

Wejherowo. Kino studyjne

Jestem 
legendą

Przez całe lata 80. represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w 
1985 został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB. Jed-
nocześnie zaangażował się w działalność dobroczynną i pomoc nie-
pełnosprawnym. W 1987 współzakładał Fundację im. św. Brata Alber-
ta zajmującą się pomocą osobom upośledzonym, prowadzącą schro-
nisko w podkrakowskich Radwanowicach.Odznaczony przez prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał mu Nagrodę 
Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica „za odwagę 
w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet 
wbrew zdaniu i poglądom większości”. Zanim ksiądz Tadeusz przy-
jedzie do Wejherowa, będzie gościem Biesiady Literackiej w Redzie 
- 28 marca, godz. 17.00 Miejska Biblioteka.      (pp)

Wejherowo. Gość w naszym centrum kultury

Biesiada z księdzem
30 marca w niedzielę o godz. 16.00 Wejherowskie Centrum 
Kultury zaprasza na kolejną Biesiadę Literacką.  Tym razem 
gościem będzie ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski. 

Wejherowo. Nowe projekty



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Sekretariat:
tel. 0-58 572-94-00
fax. 0-58 572-94-02

Biuro Obsługi 
Interesantów:
tel. 0-58 572-95-50

Biuro Rady Powiatu:
tel. 0-58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 0-58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 0-58 572-94-43
fax. 058 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 0-58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 0-58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 0-58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 0-58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 0-58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 0-58 572-94-61
fax. 0-58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 0-58 572-94-75

Wydział Ochrony
Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej projektu 
realizowanego przez Powiat 
Wejherowski, a dotyczące-
go budowy wielofunkcyjnych 
boisk sportowych przy szko-
łach prowadzonych przez sa-
morząd powiatowy. Boiska 
te sukcesywnie oddawane są 
do użytku uczniom szkół oraz 

lokalnej społeczności. War-
tość projektu wyniosła ponad 
6 mln PLN, z czego 85% Po-
wiat pozyskał z zewnątrz, tj. 
z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Adres strony: 
www.projekteog.powiat.wej-
herowo.pl.

(SP)
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Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie,  ul. 3 Maja 4                                                                                              
Wydział Edukacji, pokój nr 140
tel. 058 572 94 07/08, fax: 058 572 94 09

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

WEJDŹ NA STRONĘ 
I CZYTAJ O PROJEKCIE

Przed kilkoma miesiącami pol-
ska delegacja gościła w Silute 
na Litwie, gdzie pracowano nad 
realizacją projektu. 11-14 marca 
2008 r. odbyło się w Silute kolej-
ne spotkanie. Z ramienia Powiatu 
Wejherowskiego delegowanych 
były trzy osoby, a prezes Stowa-
rzyszenia Ziemia Wejherowska 
wystąpił jako członek zarządu 
Pomorskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej. Większość 
uczestników wyjazdu podróżo-
wała wspólnie jednym busem, w 
którym doświadczeniami wymie-
niały się delegacje Muzeum Hi-
storycznego Miasta Gdańska, Po-
wiatu Wejherowskiego, PROT-u 
oraz Urzędu Marszałkowskiego z 
dyrektor Departamentu Turystyki 
- p. Martą Chełkowską na czele, 
która osobiście zaszczyciła nas 
swoim udziałem w wyjeździe. Z 
pozostałymi partnerami, tj. stro-
ną litewską, Powiatem Gdańskim 
i Miastem Pruszcz Gdański, spo-
tkano się już na miejscu.
Jako że projekt dobiega końca, 
spotkanie miało charakter pod-
sumowujący. Partnerzy przedsta-
wili cele, które wyznaczyli sobie 
na początku projektu, oraz ich re-
alizację. Zaprezentowano opubli-
kowane wydawnictwa i wyniki 
przeprowadzonych badań nauko-
wych i analiz merytorycznych.
Przypominamy, że Powiat Wej-
herowski zadeklarował zakup 
laptopa do koordynacji działań, 
infokiosku, postawienie trzech 
tablic informacyjnych, wydanie 
mapy i przewodnika. Jak już pisa-
liśmy, infokiosk stanął jakiś czas 
temu w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i 
był współfi nansowany z budżetu 
Stowarzyszenia Turystycznego 
„Ziemia Wejherowska”. Mapa i 
książka są w tej chwili w druku, a 
do rąk zainteresowanych czytel-
ników trafi ą w przyszłym miesią-

cu. Planuje się ich szeroką dys-
trybucję na szeregu imprez tar-
gowych w których stowarzysze-
nie planuje swój udział: Krakow-
ski Salon Turystyczny, Gdańskie 
Targi Turystyczne, targi LATO w 
Warszawie oraz „Tour Salon” w 
Poznaniu. 
Przy okazji spotkania nawiązano 
szerokie kontakty. I tak oto na-
sze MPiMK-P zobowiązało się 
do podpisania listu intencyjnego 
z muzeum w Silute. Tamtejsza 
jednostka jest na początku dro-
gi, którą przeszedł pałac w Wej-
herowie, i czekają ją jeszcze dłu-
gie miesiące, a może nawet lata 
remontów. Dyrektor wejherow-
skiego muzeum  p. Radosław 
Kamiński zadeklarował służyć 
radą i pomocą w dostępnym mu 
zakresie. Choć spotkania to za-
zwyczaj ciężka praca, jednakże 
i tym razem Litwini urozmaicili 
uczestnikom program wyjazdu. 
Znalazło się w nim zwiedzanie 
okolic Silute oraz wycieczka do 
Kłajpedy, gdzie pokazano ruiny 
zamku, ukryte w podziemiach 
prezentacje muzealne oraz Sta-
re Miasto. I chociaż pogoda nie 
dopisała, wszyscy zgodnie uzna-
li, że jest to piękny kraj, i z żalem 
go opuszczali. 
Mamy nadzieję, że efektem koń-
czącego się już projektu Cross-
balt będzie wzrost zainteresowa-
nia dziedzictwem kulturowym 
Ziemi Wejherowskiej oraz Ka-
szub Północnych zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Stowarzysze-
nie zyskało aktywne wsparcie 
ze strony Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, zarówno me-
rytorycznie, jak i fi nansowo. Nie 
jest to pierwszy przykład ścisłej i 
owocnej współpracy tych dwóch 
podmiotów i mamy nadzieję, że 
nie ostatni. Na pewno będą na-
stępne.

(SP)

Wizyta na Litwie
Jak już pisaliśmy w sierpniu, Powiat Wejherowski bierze 
aktywny udział w projekcie unijnym „Rewitalizacja zabytków 
i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej 
obszaru południowego Bałtyku - CROSSBALT”. Projekt 
pozyskał dofi nansowanie w ramach programu INTERREG 
IIIA. Na realizację celów Powiatowi Wejherowskiemu 
przyznano 20 000 EUR.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Centrum 
Europejskie Zrównoważonego Rozwoju  serdecznie zapraszają  
przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz samorządo-
wych, placówek publicznych, pracodawców oraz osoby zainte-
resowane na spotkanie informacyjne dotyczące wypracowanego 
rezultatu projektu realizowanego w ramach IW EQUAL pt. „Trans-
fer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych 
organizacji z Europy Zachodniej” i jego cech modelowych.
Spotkanie odbędzie się w Wejherowie 1 kwietnia 2008 r. o 11.00 
w Starostwie Powiatowym, ul. 3 Maja 4, Sala nr 9.    (SP)

Transfer doświadczeń

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy „ALEKSAN-
DER MAJKOWSKI (1876-1938)”, które odbędzie się w czwartek 
3 kwietnia 2008 r.  o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zam-
kowej 2a (Pałac Przebendowskich). Podczas otwarcia zarys życia i 
twórczości Aleksandra Majkowskiego w siedemdziesiątą rocznicę 
jego śmierci przedstawi prof. dr hab. Józef Borzyszkowski.    (SP)

Wystawa w muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej serdecz-
nie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego 
na XVIII koncert z cyklu SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB 
pt. BAŁTYKANA (przed XX Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o 
Morzu). W programie utwory Feliksa Nowowiejskiego, Jana Trep-
czyka, Adama Świerzyńskiego, Wandy Dubanowicz i innych zna-
komitych kompozytorów. Koncert odbędzie się w siedzibie Mu-
zeum przy ul. Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich) w sobotę 12 
kwietnia 2008 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!          (SP)

Muzyka Kaszub
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 Wiosna 2008 roku to okres kolejnego etapu w realizacji Pro-
jektu Samorządu Powiatu Wejherowskiego dofi nansowanego przez Is-
landię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotychczas, z 10 zaplano-
wanych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oddano do użyt-
kowania dwie: SOBIESKIEGO przy SOSW Nr 1 w Wejherowie i SA-
BATA przy ZSS Nr 3 w Rumi. Na trzech kolejnych strefach: BUKO-
WEJ, STRZELECKIEJ i 1000-LECIA przy ZSP nr 1, ZSP nr 2 i ZSP 
nr 4 w Wejherowie trwają prace wykończeniowe i w miesiącu maju 
planowane jest ich udostępnienie. Na wszystkich udostępnionych już 
obiektach sportowych przystąpiono też do realizacji zajęć pozalekcyj-
nych w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki 
i Wychowania.
 Obecnie trwają procedury przetargowe związa-
ne z kolejnym etapem inwestycyjnym Projektu, w którego za-
kres wejdzie budowa kolejnych pięciu stref rekreacji: BUDOW-
LANYCH przy ZSP nr 3 w Wejherowie, ŁĄKOWEJ przy ZSP 
w Redzie, STAROWIEJSKIEJ i GRUNWALDZKIEJ przy ZSP nr 1 i ZSP 
nr 2 w Rumi oraz DERDOWSKIEGO przy ZSP w Strzepczu.
 Łącznie w ramach realizowanego Projektu powstaje przy szko-
łach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Wej-
herowski 38 europejskiego standardu obiektów sportowych, na których 
zrealizowane zostanie 4.800 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowo-re-
kreacyjnych.
 Poprawną i zgodną z przyjętymi harmonogramami realizację 
Projektu potwierdziła ostatnio określona w Programie Operacyjnym Dar-
czyńców wizyta monitorująca, przeprowadzona w porozumieniu z Mini-
sterstwem Zdrowia i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przez Insty-
tucję Wspomagającą – Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomo-
cy w Ochronie Zdrowia w Warszawie.
Bieżąca informacja o Projekcie: www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

Promocja Zdrowia, Opieki i Wychowania Poprzez
Rozbudowę Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej Szkół

The Promotion of Health, Care and Education Through the Deve-
lopment of the Sports and Recreational Infrastructure of Schools

Nie zmienia to faktu, że miesz-
kańcy ul. Waryńskiego oraz oko-
licznych „strumieni” mają pro-
blemy z codziennymi wyjścia-
mi do pracy czy szkoły. Kwestia 
pogody nabiera w ich przypadku 
bardzo istotnego znaczenia.
- Ręce opadają, kiedy inter-
wencja straży pożarnej wyglą-
da tak, że kilku panów ochotni-
ków w kaloszach po kolana sta-
nie i stwierdzi, że poziom kilku-
nastu centymetrów wody to za 
mało, by ją odpompować, może 
i tak, ale nie każdy do pracy je-
dzie wozem strażackim – mówi 
pani Patrycja, mieszkająca przy 
zatapianej ulicy. Jednak postawa 
strażaków ma swoje uzasadnie-
nie i nie jest powodowana igno-
rancją wobec problemów, z któ-
rymi borykają się mieszkańcy 
Bolszewa. 
- W takich przypadkach istotne 
jest, czy istnieje techniczna moż-
liwość użycia sprzętu, który jest 
wykorzystywany do wypompo-
wywania wody z zalanych obiek-
tów. Pompa szlamowa, która się 

do tego nadaje, musi mieć zanu-
rzenie przynajmniej 20 cm. Ina-
czej nie będzie dobrze działać 
– mówi Mirosław Józefowicz z 
Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 
Mieszkańcy wysłali pismo do 
urzędu gminy z prośba o zainte-
resowanie się tą sprawą.
- Trudno drogi w Bolszewie na-
zywać w ogóle drogami, to ra-
czej stawy i rzeki!  Problem za-
legającej wody pojawia się po 
każdym opadzie – mówi pani 
Patrycja. Trudno jednak wyma-
gać żeby gmina z dnia na dzień 
położyła kres takim sytuacjom. 
Strategia jaką gmina obrała, za-
kłada systematycznie, stopnio-
we przeciwdziałanie zalewa-
niom ulic.
- Będą te studzienki sukcesyw-
nie robione, przedłużane. Puki 
te drogi są gruntowe, to robie-
nie takich odwodnień, mija się 
z celem, bo studzienki będą prę-
dzej czy później zasypywane 
piaskiem, który na tych drogach 
się znajduje – komentuje Joanna 
Itrych - Inspektor ds. inwesty-
cji gminnych.  Wynika z tego, że 

na kompleksowe działania trze-
ba będzie swoje odczekać, nato-
miast jeśli chodzi o tymczasowe 
ratowanie sytuacji, istnieje moż-
liwość wysypywania tłucznia. 
Jednak pytanie, czy spełni on 
swoją rolę, kiedy zostanie wrzu-
cony do kałuży? Trzeba czekać 
na wiosnę, a tymczasem znowu 
mieliśmy zimę. - Mamy pienią-
dze już od trzech tygodni przy-
gotowane, żeby wyrównać uli-
ce, myśleliśmy że uda nam się 
to zrobić, bo było kilka cieplej-
szych dni. Niestety zima nas za-
skoczyła – mówi Joanna Itrych.
Zadania, których podejmie się 
gmina ustalają radni, w tym roku 
będą kładzione płyty m.in. na ul. 
Nowotki, jest o ulica podobna do 
Waryńskiego. Z czasem na pew-
no uda się poprawić warunki na 
wszystkich ulicach. Ale na ra-
zie...
- Waryńskiego uczęszczają tak-
że liczni mieszkańcy pobliskich 
ulic, i tak to sobie pływamy każ-
dego dnia na przystanek auto-
busowy, i przemoczeni ruszamy 
dalej w cywilizowany świat... - 
mówi pani Patrycja.

Bolszewo. Wielka woda na ul. Waryńskiego

Czy rozstąpi się morze?
Chyba tylko czas może uleczyć drogi w Bolszewie. Trudno wymagać żeby z dnia na dzień 
wszystkie drogi zostały wylane asfaltem i miały zapewniony odpływ wody.

ŁUKASZ BIESZKE

Nie wszyscy mieszkańcy lubią chodzić w wysokich kaloszach do pracy.

Pomorska policja prowadziła 
działania „Bezpieczny weekend”, 
a we wtorek rano „Trzeźwy pora-
nek”. – Ich celem jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa na drogach 
podczas wzmożonych wyjazdów 
weekendowych, a tym samym 
ograniczenie tragicznych na-
stępstw zdarzeń drogowych – in-
formuje KWP w Gdańsku. – Ce-
lem policyjnych działań jest rów-
nież wykluczenie z ruchu drogo-
wego nietrzeźwych kierowców 
oraz uświadomienie zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą prowadzenie 
samochodu pod wpływem alko-
holu lub środków odurzających. 
Policjanci z powiatu wejherow-
skiego skontrolowali w weekend 
168 kierowców, zabrali 4 dowody 
rejestracyjne i „wlepili” 72 man-
daty. Było też trzech nietrzeź-
wych. Jeden z nich został zatrzy-
many w niedzielny poranek. Sta-

nisław K., gdy jechał rowerem 
ulicą 1 Brygady Pancernej Woj-
ska Polskiego miał 0,6 promila 
alkoholu we krwi. Do tego już 
wcześniej dostał sądowny zakaz 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 
W weekend doszło też do wypad-
ku w Kostkowie. W niedzielną 
noc młody kierowca, jadąc prostą 
drogą, zjechał prosto w drzewo. 
Z urazami głowy został przewie-
ziony do szpitala. Urazy mieli też 
jego dwaj pasażerowie. Policja 
wyjaśnia okoliczności zdarzenia, 
jednocześnie zwracając uwagę 
na złe warunki pogodowe, jakie 
panowały na drogach w miniony 
weekend. 
Na sam koniec świąt, we wtorko-
wy poranek policjanci złapali w 
Osiekach Lęborskich nietrzeźwe-
go kierowcę. Miał 0,8 promila we 
krwi.                                   (TM)

Powiat. Jak jeździli?

Weekend na drogach
168 kierowców skontrolowano na drogach powia-
tu wejherowskiego w czasie świąt. Na sam koniec - 
we wtorkowy poranek - policjanci złapali jeszcze nie-
trzeźwego kierowcę. 
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REKLAMA

II wojna światowa
Po niespełna dwóch tygodniach 
walk 12 września 1939 roku Ru-
mia i okoliczne wsie zostały za-
jęte przez zmotoryzowane od-
działy Wehrmachtu i na blisko 
5,5 roku przyłączone do Rzeszy. 
Bardzo szybko zaczęły się czyst-
ki podczas których okupanci 
wymordowali wielu mieszkań-
ców tego terenu. Wioska Rah-
mel stała się siedzibą jednostek 
szkolnych Luftwaffe, artylerzy-
stów Kriegsmarine  był tu także 
Partheihaus – siedziba takich or-
ganizacji jak: SS, SA, NSKK.
Przygotowanie do obrony
Jak najdłuższe utrzymanie się w 
rejonie Zatoki Gdańskiej było 
dla armii niemieckiej bardzo 
ważne, gdyż dawało możliwość 
zaopatrzenia, przegrupowywa-
nia i ewakuacji wojsk zabloko-
wanych w Prusach Wschodnich 
i Kurlandii i utrzymanie komu-
nikacji z portami zachodniego 
Bałtyku. Tuż przed nadejściem 
Armii Czerwonej Gdynia sta-
ła się jedną z najbardziej za-
tłoczonych baz morskich, któ-
rą starano się wszelkimi siłami 
utrzymać. Szczególne miejsce 
w systemie niemieckiej obrony 
miał tzw. Gdyński rejon umoc-
niony. Niemcy doskonale wie-
dzieli, że ukształtowanie terenu 
dzisiejszej Rumi działają na ich 
korzyść, dlatego zgromadzili tu 
znaczne siły 7. korpusu pancer-
nego gen. Kessela
Część osiedli na odcinku Reda 

– Gdynia, Niemcy przekształci-
li w punkty oporu, a miejscowa 
ludność i jeńcy ze znajdujących 
się na terenie Rumi obozów za-
przęgnięta do morderczej pracy 
przy budowie okopów, schro-
nów, umocnień, rowów prze-
ciwczołgowych.
Pierwsze walki
12 marca zaraz po zakończeniu 
zaciętej – jednodniowej bitwy o 
Wejherowo i jego wyzwoleniu 
polsko – radzieckie natarcie ru-
szyło na Redę. Tego dnia rano 
niemieckie wojska zniszczy-
ły kilka strategicznych obiek-
tów. Wysadzono m. in. hanga-
ry na lotnisku,  a kilka godzin 
później kolejno: wieżę radiosta-
cji, budynek dworca kolejowe-
go i wiadukt w Janowie. Przed 
zapadnięciem zmierzchu Pola-
cy i Rosjanie wykorzystując pa-
nikę wśród uciekających Niem-
ców, rozpoczęli prawdziwy po-
grom taborów uciekających dro-
gą Reda – Janowo. 
W tym samym czasie po drugiej 
stronie osady trwała ewakuacja 
Rumi.
Niemcy uciekają
- Z Rumi i Janowa ciągnęły całe 
chmary Niemców – relacjono-
wał jeden z naocznych świad-
ków tamtych wydarzeń. - Z to-
bołkami w rękach, niektórzy 
mieli rowery, usiłowali nawet na 
nich jechać, ale baz większych 
rezultatów. W pobliżu naszego 
domu ugrzęzła sanitarka, z któ-
rej po chwili wyskoczyli żołnie-
rze z karabinami. Zaczęli ucie-
kać w kierunku Kępy Oksyw-

skiej. Widzieliśmy też ucieka-
jącego niemieckiego burmistrza 
Hornicka i radcę zarządu miasta 
Dietricha. Cały zarząd wyrywał 
co sił w nogach. 
Uciekała również niemiecka 
ludność cywilna. Ta jednak z 
powodu zablokowanej głównej 
drogi uciekała lasami i polami 
przez Janowo w stronę morza, 
by zaokrętować się na jednym 
ze statków przeznaczonych do 
ewakuacji. 
Walki o Gdynię
Wieczorem Armia Czerwona 
zaczęła przygotowania do ataku, 
który miał przełamać niemiec-
ką obronę. Na godzinę 9. wie-
czorem następnego dnia został 
zaplanowano atak, który miał 
przełamać obronę niemiecką w 
tym rejonie. Tym razem nie zo-
stał on poprzedzony kanonadą 
słynnych katiusz.
Uderzono wąskimi klinami, 
by nie zdradzać swej liczebno-
ści. Piechotę wspierały czoł-
gi. Niemcy jednak by zorien-
tować się w sytuacji rozpoczęli 
wystrzeliwanie fl ar, które roz-
świetliły ciemne marcowe nie-
bo. Pomimo, tego nacierającym 
wojskom udało się dotrzeć aż za 
rów przeciwczołgowy. W cen-
trum Janowa zaskoczył je hu-
raganowy ogień broni ręcznej i  
ostrzał artyleryjski. Ofensywa 
została odparta silnym kontrata-
kiem niemieckim. Obie strony 
poniosły ogromne straty. Resz-
ta nocy upłynęła na ewakuowa-
niu zabitych, rannych i sprzętu z 
pola walki.

Rumia

Walne zebranie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w 
Rumi dnia 14.03.2006 r. zaapelowało do Rady Miejskiej w Rumi o 
uznanie dnia 27 marca dniem pamięci ofi ar II Wojny Światowej.
W uzasadnieniu uznano, że świętowanie dnia 27 marca 1945 roku 
jako dnia wyzwolenie Rumi jest nadużyciem. W tym dniu istotnie 
nastąpiło rozgromienie sił hitlerowskich i wkroczenie Armii Czer-
wonej i pod jej dowództwem także Wojska Polskiego. Jednak w 
świetle faktów trzeba uznać chwilą przejęcia nas przez sferę domi-
nacji sowieckiej. Natychmiast wkroczyło NKWD i sprzymierzo-
ny z nim aparat bezpieczeństwa tzw. Polski lubelskiej, który zajął 
się represjami, aresztowaniem i egzekucją największych patriotów, 
którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Do rangi symbolu ura-
sta fakt, iż tego dnia nastąpiło podstępne aresztowanie władz polski 
podziemnej i wywiezienie ich do Moskwy, tamże skazano, a grób 
generała Leopolda Okulickiego, dowódcy AK do dnia dzisiejszego 
nie został przez Rosjan wskazany. Wobec powyższej dyskusji uzna-
no, że w dniu 27 marca powinniśmy czcić pamięć ofi ar II wojny 
światowej poprzez uroczyste złożenie kwiatów przez władze mia-
sta i stowarzyszenia na grobach poległych żołnierzy polskich i ro-
syjskich. 

Rumia. 63. rocznica walk o wyzwolenie

Pamięć ofi ar
Stosunkowo młode, bo 54-letnie dziś miasto Rumia powstało z połączenia wsi Zagórze, 
Biała Rzeka, Szmelta, Janowo oraz Rumia, od której przyjęło nazwę. Miasto położone jest 
na skrzyżowaniu doliny rzeki Zagórska Struga i części Pradoliny Kaszubskiej. Rozwój 
Rumi od chwili rozpoczęcia budowy portu w sąsiedniej Gdyni, nierozerwalnie związany 
jest z tym miastem. To właśnie w okresie międzywojennym powstała znaczna część 
budownictwa (lotnisko wojskowe, osiedla: kolejowe w Janowie i robotnicze w Zagórzu). 
Dzięki pojawieniu się w tamtym czasie wielu miejsc pracy w Gdyni, zaludnienie Rumi 
wzrastało w błyskawicznym wprost tempie i już na dwa lata przed wybuchem wojny 
osiągnęło poziom ponad 10 tys.

Zajęcie Rumi
Rumia na dwa tygodnie stała się 
zapleczem dla wojsk radziecko-
polskich walczących o wyzwo-
lenie Gdyni. Jednocześnie pozo-
stało tu kilka ognisk niemieckie-
go oporu. Był to trudny czas dla 
mieszkańców całego terenu dzi-
siejszego miasta, którzy bardzo 
ucierpieli podczas walk.
- Trupy ludzi i koni, rozbite 
czołgi i samochody leżały po 
polach i drogach, a lej był koło 
leja – opisywał krajobraz po bi-
twie naoczny świadek wydarzeń 
Leon Zielonka.
Od 17 marca wojska polsko-ra-
dzieckie ponowiły próby prze-

dostania się do Gdyni od stro-
ny Łężyc. Ostatecznie w dniu 27 
marca 1945 zostały przełamane 
ostatnie ogniska oporu niemiec-
kiego w rejonie Rumi, m. in. sta-
nowisko artyleryjskie na Górze 
Markowcowej i ruszyła wyzwo-
leńcza ofensywa Gdyni, którą 
wyzwolono następnego dnia.
W rejonie zginęło ok. 4. tysią-
ce żołnierzy polskich i radziec-
kich. Brak jest danych o stratach 
po stronie niemieckiej, ale moż-
na przyjąć, że były minimalnie 
mniejsze.

(na podstawie opracowania 
A. Mierzejewskiego)

ANDRZEJ J. GOJKE
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7-miesięczne dziecko po prze-
szczepie szpiku kostnego 
czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, do-
datkowo urodził się z chorobą 
genetyczną SCID (Ciężkim Zło-
żonym Niedoborem Odporno-
ści), jedyną szansą na uratowanie 
jego życia był przeszczep szpiku. 
Mateusz jest jeszcze w szpita-
lu. Po powrocie do domu, będzie 
musiał zażywać nierefundowane 
leki oraz rozpocząć intensywną 
rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

z chorobą nowotworową” 
50-030 Wrocław, 
ul. Świdnicka 53 

21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 
PKO IV O/Wrocław 

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomócKwiaciarnia 

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-

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

Zgodnie z art. 200 kodeksu kar-
nego zabronione jest współżycie 
płciowe oraz jakiekolwiek inne 
czynności seksualne z osobą po-
niżej 15 lat. Tak samo zabronio-
ne jest doprowadzenie osoby po-
niżej 15 lat do poddania się takim 
czynnościom albo do ich wyko-
nania oraz prezentowanie wy-
konania czynności seksualnej w 
celu zaspokojenia seksualnego. 
Te przestępstwa zagrożone są 
karą pozbawienia wolności od 2 
do 12 lat. Dla odpowiedzialności 
karnej nie jest ważne, z czyjej ini-
cjatywy nastąpiła czynność sek-
sualna i kto był w niej aktywny.
Zabronione jest także prezento-
wanie małoletniemu poniżej lat 
15 treści pornografi cznych lub 
udostępniania mu przedmiotów 
mające taki charakter albo roz-
powszechnia treści pornografi cz-
nych w sposób umożliwiający 
takiemu małoletniemu zapozna-
nie się z nimi. Grozi za to kara 
grzywny, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolno-
ści do lat 2. Natomiast za samo 
sprowadzanie, przechowywanie 
lub posiadanie treści  pornogra-
fi cznych z udziałem małoletnie-
go poniżej lat 15 grozi kara po-
zbawienia wolności od 3 miesię-

Tusk przed wizytą w Waszyng-
tonie był krytykowany przez 
swojego poprzednika Jarosła-
wa Kaczyńskiego za to, że wa-
runki stawiane przez jego rząd 
Amerykanom w sprawie tarczy 
antyrakietowej są mocno wygó-
rowane. Zarzucano mu nawet, 
że swoim uporem nieodwracal-
nie zepsuł tradycyjnie przyja-
zne stosunki ze Stanami Zjedno-
czonymi, co w przyszłości może 
osłabić nasze bezpieczeństwo 
narodowe. Jako przykład do na-
śladowania pokazywano Tusko-
wi sąsiednie Czechy, które po-
tulnie, bez szemrania, zgodzi-
ły się na zainstalowanie u sie-
bie elementów tarczy, praktycz-
nie nic w zamian nie uzyskując. 
Tusk takimi zarzutami na szczę-
ście się nie przejął. Pojechał na 
rozmowy z Bushem z postano-
wieniem twardych negocjacji i 
ku zdziwieniu polityków PiS na 
tym wygrał. Nawet niechętni mu 
publicyści przyznali, że uzyskał 
więcej niż było do uzyskania. 
Amerykanie przyznali w koń-

cu, że Polska w zamian za zgo-
dę na zainstalowanie na swo-
im terytorium tarczy, musi mieć 
szczególne gwarancje bezpie-
czeństwa. To, co uzyskał Tusk, 
to oczywiście informacje po-
ufne. Z tego co przeniknęło do 
mediów warto wymienić zgodę 
Busha na nieodpłatne przekaza-
nie Polsce dwóch baterii rakiet 
krótkiego zasięgu Patriot zdol-
nych do zniszczenia rakiet i sa-
molotów, co o tyle jest ważne, 
że nasz system obrony przeciw-
lotniczej jest bardzo przestarza-
ły. O zakupie nowoczesnego sy-
temu Patriot moglibyśmy w tej 
chwili tylko pomarzyć, bo jed-
na bateria (z kompletem rakiet, 
oprzyrządowaniem i szkoleniem 
obsługi) to koszt ok. 3 mld dola-
rów. To nie wszystko, bo Patrio-
ty nie były jedynym żądaniem 
strony polskiej. Łączna wartość 
umowy wojskowej Polski ze 
Stanami Zjednoczonymi, któ-
ra ma zostać podpisana jeszcze 
w czasie prezydentury Buska, a 
więc do końca bieżącego roku, 

jest znacznie większa, a jej re-
alizacja rozłożona została na 11 
lat.
Polityka zagraniczna nie jest ła-
twą dyscypliną. Tu na sukces 
pracuje się mozolnie, całymi la-
tami, a zepsuć to, co się zbudo-
wało można jedną niefortunną 
wypowiedzią. Jak na razie, Tusk 
z Sikorskim błędów się ustrze-
gli. Nawet bliski braciom Ka-
czyńskim dziennikarz „Rzecz-
pospolitej” Igor Janke przyznał, 
że – „Na razie trudno znaleźć 
złe skutki polityki zagranicznej 
prowadzonej przez rząd Donal-
da Tuska. Bo priorytety się nie 
zmieniły. Więcej w niej racjonal-
ności, a mniej emocji” Od siebie 
dodam – no i o to właśnie cho-
dzi, bo tylko racjonalna polityka 
jest skuteczna.
                                                                                                   

Jerzy Budnik                                                                          
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać 

na stronie www.budnik. pl

TUSK  W  WASZYNGTONIE
Ten felieton miał się ukazać w ubiegłym tygodniu. 
W ostatniej chwili zamieniłem go na bardziej ak-
tualny, o zamieszaniu wokół ratyfi kacji Traktatu 
Lizbońskiego. Dziś wracam do wizyty premiera 
Tuska w Waszyngtonie. Wizyty, nie tylko, moim 
zdaniem, zakończonej dużym sukcesem. Towa-
rzyszący Tuskowi minister spraw zagranicznych 
Radek Sikorski powiedział, że tą wizytą polski 
premier udowodnił, że na arenie międzynarodo-
wej jest już „zawodnikiem pierwszoligowym”.

ZAKAZ SEKSU
Poświąteczne serwisy infor-
macyjne zdominowały do-
niesienia o nowym pomyśle 
Rzecznika Praw Dziecka na 
temat wprowadzenia zakazu 
współżycia seksualnego dla 
osób poniżej 18 roku życia. 
Warto przybliżyć czytelni-
kom przepisy obecnie obo-
wiązujące w tym zakresie.

cy do lat 5.
Warto też wspomnieć, że w prawie 
karnym pełną odpowiedzialność 
ponosi osoba, która ukończyła 
lat 17, a nie 18. Wobec tego, przy 
wprowadzeniu karalności współ-
życia płciowego z osobą poniżej 
18 lat, może się okazać, że dwo-
je ludzi w wieku po 17 lat (doro-
słych w rozumieniu prawa karne-
go) popełni przestępstwo, jeżeli 
będą ze sobą współżyły. Oczywi-
ście zupełnie odrębną kwestią jest 
praktyczna możliwość ścigania 
takich przestępstw.
Obowiązujący kodeks rodzinny 
i opiekuńczy dopuszcza, aby z 
ważnych powodów sąd opiekuń-
czy zezwolił na zawarcie małżeń-
stwa kobiecie, która ukończyła lat 
szesnaście, a z okoliczności wy-
nika, że zawarcie małżeństwa bę-
dzie zgodne z dobrem założonej 
rodziny. Jak pewnie łatwo się do-
myślić, w prawie 100% przypad-
ków to właśnie ciąża jest przy-
czyną zawierania związku mał-
żeńskiego przez kobietę, która nie 
ukończyła 18 lat. 

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Nowością w naszej szkole, 
mówi Janina Holajn, w roku 
szkolnym 2008/2009 będzie 
nabór na długo oczekiwany 
kierunek kształcenia w zawo-
dzie opiekuna medycznego. 
Wznawiamy również popular-

ne oferty edukacyjne dla mło-
dzieży w zawodzie technika 
masażysty i terapeuty zajęcio-
wego w systemie dziennym 
oraz dla dorosłych w systemie 
zaocznym w zawodzie opieku-
na w domu pomocy społecz-
nej, opiekunki środowisko-
wej i asystenta osoby niepeł-

Wejherowo. Prezentacja Medyka.

OFERTY EDUKACYJNE 
WEJHEROWSKIEGO MEDYKA
W przestrzennym pawilonie Spółki Handlowej Inwest Centrum Kaszuby, dzięki 
gościnności i otwartości Prezesa Zarządu Marka Nagórskiego, miała miejsce 
prezentacja nowych ofert edukacyjnych wejherowskiego medyka - Wojewódzkiego 
Zespołu Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa. 

nosprawnej. Nauka w naszej 
szkole jest dosłownie bezpłat-
na, mówi Ewa Holak przewod-
nicząca zespołu metodycznego 
oraz główna koordynatorka 
dzisiejszej prezentacji. Podsta-
wowym warunkiem rekruta-
cji jest świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej, zaświad-
czenia lekarskie o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania 
zawodu i pozytywny wynik 
rozmowy klasyfi kacyjnej lub 
egzaminu sprawnościowego. 
Najzdolniejsi słuchacze me-
dyka pod bacznym okiem wy-
specjalizowanych nauczycieli 
w czasie prezentacji multime-
dialnej przygotowanej przez 
Małgorzatę Stybę, zaprezen-
towali wybrane techniki tera-
pii zajęciowej, masażu dłoni 
i pomiaru ciśnienia. W czasie 
prezentacji ofert edukacyjnych 
medyka miała miejsce degu-
stacja wyrobów świątecznych 
piekarni Cymes. Słuchacze, 
nauczyciele i dyrektor medy-
ka za gościnność i możliwość 
prezentacji wręczyli Prezesowi 
CK obraz wykonany w ramach 
zajęć terapeutycznych przed-
stawiający jedną z najpiękniej-
szych kaplic odnowionej kal-
warii wejherowskiej. Zaintere-
sowanych bardziej szczegóło-
wą oferta edukacyjną medyka 
zapraszamy na stronę: www.
medyk.tkchopin.pl lub do oso-
bistego odwiedzenia szkoły, 
która znajduje się przy ulicy 
Kalwaryjskiej 3 w Wejhero-
wie. 

 FRANCISZEK SYCHOWSKI FRANCISZEK SYCHOWSKI

Chętnym oferowano bezpłatny masaż dłoni.

Prezentacja wybranych technik terapeutycznych.

Pomiar ciśnienia.
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W inscenizacji uczestniczyła 
stała grupa Misterników, oraz 
uczniowie i nauczyciele z wej-
herowskich szkół, m.in. liczna 
grupa z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr1, 
im. Janusza Korczaka. Autorem 
muzyki na akordeon, skrzypce i 
bębny, skomponowanej specjal-
nie do tej inscenizacji, jest znany 
wejherowski kompozytor Cezary 
Paciorek. Teksty do muzycznych 
rozważań napisał Tomasz Pohl. 
Całą inscenizację w charaktery-

stycznych stylizowanych stro-
jach, reżyseruje wspólnie z Mi-
sernikami Wojciech Rybakow-
ski, który razem z dwójką dzieci 
wciela się w rolę Szymona Cyre-
nejczyka. Misterium wystawiane 
jest corocznie od 2002 r. i wpisu-
je się coraz bardziej w ewangeli-
zacyjno – pasyjną tradycję Tridu-
um Paschalnego Świąt Wielka-
nocnych. Stojąc na kalwarii nad 
symbolicznym grobem Pana, nie 
zobaczymy w nim Jezusa. Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa w na-
szych parafi alnych kościołach 
ukazują symboliczne, pięknie 
udekorowane białymi kwiatami 

puste groby. W Kolegiacie sym-
bolikę zmartwychwstania i życia 
przy pustym grobie w wiklino-
wym koszyku „oznajmiły” dodat-
kowo po raz pierwszy, ku uciesze 
najmłodszych żywe kurczaczki. 
Jezus jest obecny zawsze pośród 
nas, zwłaszcza przez Euchary-
stię – sakrament doskonałej mi-
łości. Do bycia światkami tych 
prawd zachęca nas myśl prze-
wodnia roku liturgicznego, któ-
ry obecnie przeżywamy – Bądź-
cie moimi światkami – światkami 
zmartwychwstania, miłosiernej 
miłości i życia w ewangelicznej 
prawdzie.

Wejherowo. Misterium

TRIDUUM PASCHALNE
Tradycyjną teatralną inscenizację Misterium Męki Pańskiej, przedstawili Misternicy Ka-
szubscy z Wejherowskiego Centrum Kultury. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI
Tekst i foto
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Sparing z Elblongiem stanowi kolejny etap przygotowań do rozgry-
wek Play Off. Następnym przeciwnikiem, z którym zmierzą się Łącz-
polanki, będzie zespól Politechniki Koszalin. Zawodniczki nie lekce-
ważą żadnego ze swoich rywali. - Nasz przeciwnik do słabych nie na-
leży, co zresztą udowodnił w spotkaniach Pucharu Polski. Dlatego tak 
bardzo liczymy na doping naszych kibiców – mówią zawodniczki. Po 
sparingu z Elblongiem odbędzie się spotkanie Klubu Kibica KS Łącz-
pol Gdynia. Więcej informacj na www.ks.laczpol.pl    (pp)

Rumia. Liga siatkówki

Łączpol zagra z Elblongiem

1 kwietna o godz. 16 w hali MOSiR-u w Rumi 
– sparing pomiędzy Łączpolem Gdynią a Starym Elblongiem
6 kwietnia o godz. 15 w Rumi 
– Łączpol zagra z Politechniką Koszalin

Zawodniczkom Łączpolu nie brakuje ducha walki.

Młode rozgrywki doczekały się 
swoich stałych kibiców, któ-
rzy na bieżąco uczestniczyli we 
wszystkich meczach .Najlep-
szą oprawę posiadały mecze z 
udziałem drużyny Galadiatorzy 
Luzino, których poziomu kibico-
wania  mogą zazdrościć niejedni 
ligowcy. Poziom rozgrywek był 

zaskakująco wysoki i na pewno 
mógł się podobać nawet wybred-
nym fanom futbolu. Inicjatorem 
powstania Ligi był Piotr Klecha 
p.o Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu – Rekreacji i Turystyki w 
Luzinie, który wraz z młodymi 
fanami piłki nożnej: Michałem 
i Marcinem Warzecha sprawnie 

zorganizowali rozgrywki. 
Wszyscy uczestnicy ligi otrzyma-
li pamiątkowe puchary  ,a najlepsi 
medale. Królem strzelców został 
zawodnik JP Pogórze Gdynia;   
Piatkowski Daniel , najlepszym 
bramkarzem ligi uznano Walde-
mara Wenta z Zenitu Łęczyce. 

(Opr. red.)

Piłka Nożna. Luzińska Liga Halowa

JR Pogórze Mistrzem Ligi

I LIGA: 
1. JR Pogórze 
2. Zenit Łęczyce 
3. EKO-PROD Szemud 
4. Power Plus 
5. Sosnowski Gdańsk 
6. Larix Kostkowo

II LIGA:
1. Wikęd Kębłowo
2. Sołecka Luzino
3. SKS Strzepcz
4. OSP Luzino
5. Gladiatorzy
6. Leśnicy 

Dobiegła końca I Edycja Luzińskiej Ligi Halowej. Na przełomie stycznia – marca 2008 w 
Hali Widowiskowo – Sportowej rywalizowało 13 drużyn, które po rozegraniu fazy zasadni-
czej zostały podzielone na I i II Ligę. 

W rundzie jesiennej w Redzie 
było 1:1. Drużyna Powiśla jest 
zespołem ze środka tabeli, co 
prawda na inaugurację przegra-
ła wysoko z Zatoką w Pucku, ale 
przecież puccy zawodnicy mają 
medalowe aspiracje w lidze. Pa-
dający przez cały mecz deszcz 
mógł przynieść każdy wynik, 
mimo że boisko nie było grzą-
skie. W pierwszej połowie była 
wyrównana gra, ale częściej stro-
ną atakującą byli zawodnicy go-
spodarzy. Goście grali z kontrata-
ków. Jednak na przerwę Powiśle 
schodziło ze stratą jednej bramki, 
którą straciło w 43 min. gry.
Podanie ze środka pola pod bram-
kę gospodarzy na lewą stronę 
pola karnego, do Roberta Szudro-

wicza z Orląt Półwyspu. Obroń-
ca gospodarzy widząc że do niej 
nie dojdzie, fauluje atakującego 
napastnika gości, sędzia poka-
zuje miejsce jedenaście metrów 
od bramki Powiśla. Sytuacji nie 
marnuje Marcin Królik, jest 1: 0 
dla Orląt Półwyspu. 
W drugiej połowie meczu gospo-
darze dążąc do wyrównania od-
kryli się, wykorzystali to przy-
jezdni. W 53 minucie gry dogod-
ną sytuację wykorzystał Robert 
Szudrowicz, podwyższając wy-
nik na 2:0. Po tej bramce zawod-
nicy Orląt Półwyspu opanowa-
li pole gry, mieli jeszcze okazje 
do podwyższenia wyniku, ale na-
pastnicy ich nie wykorzystali. 
Mimo to piłkarze z Redy spra-

wili swoim kibicom świąteczny 
prezent przywożąc z Dzierzgonia 
3 pkt., jest to drugie zwycięstwo 
w dwóch meczach rundy wiosen-
nej. 
A jak będzie w niedzielę na sta-
dionie MOKSiRu w Redzie o 
godz. 15:00 ? Spotkają się z są-
siadami zza miedzy Zatoką Puck. 
Dla przypomnienia w rundzie je-
sienne w Pucku było 2:1 dla Orląt 
Półwyspu. 
Władze klubu i MOKSiRu 
Reda zapraszają kibiców na 
mecz z okazji oddania do użyt-
ku krytej trybuny wstęp wol-
ny. 

INFO: M.K. www.kibol.pl

Piłka Nożna. Powiśle Dzierzgoń - Orlęta Reda 0:2 

Kolejne zwycięstwo!
W Wielką Sobotę piłkarze mieli rozegrać 19 kolejkę spotkań IV ligi. Jednakże zimowe 
warunki tej wiosny, nie pozwalały na rozegranie wszystkich spotkań. Rozegrano w IV lidze 
Grupie Pomorskiej dwa mecze. Jednym z nich był Powiśle Dzierzgoń - Orlęta Reda.

Wyniki IX serii:

A.SENIORZY
BorHyd II-Cisza 4:0, Cedron-Majowcy 0:6, Pomarańczowi-Buczki 8:0, Dwór-Burza 
6:2, Samba-Królewscy 6:1, Nanice-Wicher 2:4, Czerwoni-Czarni 2:2, Kaszuby-
Kobra 5:4, Elektryk-Niebiescy 5:2, Auto-Margines 5:0, Prospekt-BorHyd I 0:9, 
Huragan-Smoki 4:1, Centrum-Tęcza 2:2, Rakiety-Plus 3:2, Bendiks-Gladiator 1:4.
Aktualna tabela 
1.AUTO Brudniewicz                                         27               48-9
2.BORHYD I                                                      27               59-14                                                                                                        
3.DWÓR                                                             25               59-19  
4.SAMBA                                                           25               47-13                                           
 5.HURAGAN                                                    22               43-12                                             

Najlepsi strzelcy:
34 bramek: Marcin Mariański ( Dwór)
22 bramek: Jarosław Wicki (Auto)
20 bramek: Tomasz Twaróg ( BorHyd I)

B.GIMNAZJALIŚCI
Aktualna tabela ( 8 najlepszych drużyn):
1. Szopenowcy                                                    27               69-23
2.Władcy                           21               70-23
3.Drużyna                                                            19               60-23
4.Majowie                                                           19               55-27
5.Kopernika                                                        18                39-38

Najlepsi strzelcy:
28 bramek: Igor Nalepa ( Armia)
27 bramek:Adrian Lesner ( Szopenowscy)
23 bramek: Dawid Konkol (Władcy)

Futsal.  Liga TKKF

Auto liderem
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.

Zwycięska drużyna.

Uczestnikami zawodów byli 
mieszkańcy Gminy Luzino 
,uczniowie szkół gimnazjalnych 
oraz ponad gimnazjalnych . W 
turnieju uczestniczyło 17 drużyn 
z miejscowości: Luzino , Zelewo 
, Robakowo , Barłomino , Wysze-
cino , Kębłowo . Sześciogodzin-
ny , obfi tujący w wiele emocji , 
maraton piłkarski organizowali : 
Piotr Klecha oraz Tomasz Joryn , 
sędziom głównym zawodów był 

Krzysztof Jezierski , a sędzią sto-
likowym Adam Olejniczak. 
Wszystkie drużyny uczestniczą-
ce w turnieju otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy , najlepsza dzie-
siątka puchary , a najlepsza trój-
ka komplet medali ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Sportu , 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie 
. Na zakończenie imprezy zosta-
ły rozlosowane upominki wśród 
uczestników turnieju ufundo-

Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Luzino w Halową Piłkę Nożną 
21 marca 2008 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzi-
nie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Luzino w Halo-
wą Piłkę Nożną. 

wane przez GOSRiT oraz TTM 
CHOPIN. 
Był to już czwarty turniej pił-
ki nożnej organizowany przez 
Piotra Klecha na Hali w Luzi-
nie dla nieformalnych drużyn 
młodzieżowych. Średnio w każ-
dym z nich uczestniczy ok. 130 
zawodników. Kolejna tego typu 
impreza zostanie zorganizowana 
12.04.2008 tym razem dla drużyn 
podwórkowych składających się 
z uczniów szkół podstawowych , 
na którą już dziś zapraszają orga-
nizatorzy.                              (pp)

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)
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- 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
- 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, hur-
townię (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
- Basia, lat 44 szuka partnera na 
dobre i złe z Wejherowa i okolic. 
tel. 698 057 001
- Wdowa 55 lat, szczupła, niezależna 
fi nansowo, zadbana, pozna pana w 
odpowiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53

- 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
- Okna skrzynkowe i same skrzydła 
większą ilość z demontażu w dobrym 
stanie tanio sprzedam. tel. 509 575 862

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE
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05:15     Wszystko jest muzyką 
05:55     Był taki dzień  – felieton  
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:20     Kwadrans po ósmej
08:35     Fifi  – serial animowany  
08:45     Sekretny świat misia 
09:10     Moliki książkowe
09:20     Kocham muzykę – serial 
09:30     Tam i z powrotem – serial  
09:55     Angielski z Jedynką
10:10     Śpiewać, jak to łatwo...
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn 
12:15     Wielkie sprzątanie
12:35     Plebania (1048)
13:00     Klan (1437) – telenowela 
13:30     Jaka to melodia?
13:55     Piłka ręczna kobiet: 
 Polska - Chorwacja 
15:45     Wiadomości
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress  
17:20     Celownik – magazyn  
17:35     Klan (1442) – telenowela  
18:00     Jaka to melodia? (1600)
18:30     Plebania (1053)
18:55     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości  
20:20     Determinator (13/13)
21:15     Piątkowe kino akcji 
 - Na granicy ryzyka
23:00     Glina (11/12) - serial 
00:55     Bez pardonu III (21/22) 
 – serial sensacyjny 
02:25     O czym marzą tygrysy 
 – fi lm dokumentalny

05:40     Statek miłości (82 i 83) – telenowela  
07:10     TELEZAKUPY
07:30     Dwójka Dzieciom  
08:05     M jak miłość 145 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Święta wojna (260) 
 – serial komediowy 
11:40     Przygoda z piosenką 
 - komedia
13:20     KabareTOP  
 widowisko rozrywkowe
13:40     Wojciech Cejrowski- boso 
 przez świat – cykl reportaży 
14:10     Duże dzieci (84) – talk-show
15:00     Gliniarz i prokurator( 2/11) 
 – serial sensacyjny 
15:50      Barwy szczęścia  (89 i 90) 
 – serial obyczajowy 
17:00     Tak to leciało!(2) 
 – teleturniej 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka (28)
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie (3) 
 – widowisko rozrywkowe
22:50     Podkomisarz Brenda Johnson (3/13)  
 – serial policyjny 
23:40     Policjanci z Pitbulla – felieton 
23:50     EUROexpress 
 – magazyn 
24:00     Panorama
00:15     Wszyscy moi bliscy 
 – dramat CZECHY, Polska 1999 
02:00     Lokis. Rękopis profesora   
 Wittembacha – fi lm fabularny
03:40     Ryzykanci (14/15) – reality show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.25     Sztukateria - magazyn 
05.50     FIFA Futbol Mundial
06.15     Gram.Tv - program rozrywkowy 
06.45     Muzyczne listy 
 - magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25     Zbuntowani 
 - 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     Dekoratornia - magazyn 
13.25     Pogromcy hitów - program   
 publicystyczno - satyryczny  
13.55     Gram.tv 
 - program rozrywkowy 
14.30     Wygraj fortunę 
 - teleturniej 
15.30     Sidła Miłości 
 - serial fabularny 
16.30     Zbuntowani 
 - 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 - serial sensacyjny 
23.00     Big Brother V - Extra  
23.35     Tajna agentka: Gra na punkty
01.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.15     Big Brother V 
03.10     Big Brother V - Prosto z domu 
03.35     Big Brother V - Extra 
04.00     Muzyczne listy 
 - magazyn muzyczny  
04.50     Diana Krall - Live in Paris 

05:00     Music Spot (245) 
 – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (500) 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa (115) 
 – serial obyczajowy
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica 
 – serial komediowy  
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (213) – teleturniej 
08:30     Kameleon (78) – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy (18) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (38) – serial  
11:30     Samo życie (1070) – serial
12:00     Zamieńmy się żonami (9) 
 – reality show 
13:00     Tylko miłość (29) – serial obyczajowy
14:00     Pierwsza miłość (676) – serial
14:45     Sabrina – serial komediowy  
15:15     Daleko od noszy (47) – serial
15:50     Wydarzenia
16:30     Interwencja – magazyn reporterów 
16:50     Beverly Hills 90210 (39) – serial 
18:00     Pierwsza miłość (677) – serial
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie (1071) – serial
20:00     Taxi – komedia sensacyjna   
 1998; r. Młody dostarczyciel 
 pizzy, który bije rekordy w 
 szybkości dostarczania   
 pizzy (jeżdżąc brawurowo na  
 fi rmowym skuterze) postanawia 
 zmienić pracę i zostać   
 taksówkarzem. 
22:00     Studio Lotto
22:05     Nikita, thriller – sensacyjny 
00:45     Czarna Maska 2: Miasto masek 
 – fi lm akcji Hong Kong/USA
02:55     Miasto zwycięzców (55) – teleturniej 

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 
12:05     Sąd rodzinny - fi lm fobularno- 
 dokumentalny
13:05     Milionerzy - teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy - fi lm  
 fobularno-dokumentalny
14:45     Detektywi - fi lm fobularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina  (143/169) - telenowela  
16:15     Rozmowy w toku - talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - fi lm fobularno-dokumentalny
18:25     Detektywi - fi lm 
 fobularno-dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Lara Croft Tomb Raider: Kolebka  
 życia - fi lm przygodowy Wielka  
 Brytania 2003
22:30     Wioska przeklętych 
 - fi lm S-F, 1995
00:35     Kickbokser III 
 - fi lm sensacyjny USA 1992
02:30     Wrzuć na luz - program rozrywkowy
03:30     Telesklep
03:55     Uwaga! - magazyn reporterów

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Kalendarz imprez

Od piątku do piątku
Piątek 28.03.2008, 
16.00 spotkanie "Od II do III RP" - Starostwo Pow., Duża sala
17.00 spotkanie z ks. Tadeuszem Isakiewiczem-Zaleskim - 
Reda MBP
Sobota 29.03.2008, 
18.00 koncert muzyki z operetek - Rumia MDK
19.00 fi lm "Jestem legendą" - WCK
20.05 koncert grupy Fucus - Radio Gdańsk, transmisja na 
antenie
Niedz. 30.03.2008, 
11.00 mecz piłki nożnej MKS Orkan II Rumia : Celtic Reda - 
Rumia MOSiR
16.00 spotkanie z ks. Tadeuszem Isakiewiczem-Zaleskim - 
WCK
16.00 teatrzyk lalkowy "Czerwony kapturek" - Rumia DK 
Janowo
Środa 2.04.2008, 
18.00 wieczór z Tomkiem Fopkem - Gdynia, Piłsudskiego 18
Czwartek 3.04.2008, 
14.00 wystawa "A. Majkowski 1876-1938" - muzeum Wejhe-
rowo
18.00 występ grupy jazzowej Side Group - WCK, za darmo!
Piątek 4.04.2008, 
18.00 wystawa batiku Jolanty Wabik-Wielgus - WCK

Kryjąca w swo-
im wnętrzu nie-                         
znane dotąd 
ludzkości siły 
zła, puszka 

Pandory ukryta jest na konty-
nencie afrykańskim, na obsza-
rze znanym jako 'kolebka ży-
cia'. Zadaniem światowej sławy 
badacza grobów - Tomb Raide-
ra - Lary Croft (Angelina Jo-
lie) jest znalezienie tego okryte-
go złą sławą przedmiotu zanim 
wpadnie on w ręce maniakal-
nego naukowca, zdobywcy na-
grody Nobla Dr Jonathana Re-
issa (Ciarán Hinds). Mający w 
swoich zamiarach okiełznanie 
na własny użytek sił zła, Re-
iss musi zostać za wszelką cenę 
powstrzymany.

Lara Croft - Tomb Raider: 

Kolebka życia 
TVN
28 marca

godz. 20.00

Czy nieustraszona Lara Croft i tym razem odniesie zwycięstwo? - Głupie pytanie.

Fo
t. 

Fo
t. 

TV
N

Celem jest pozorowany zakup broni dla 
jednego z państw afrykańskich. Niespo-
dziewanie podwładny pułkownika, porucz-
nik Zao, otrzymuje informacje demaskują-
ce agenta 007. Po karkołomnej ucieczce i 
pościgu na zaminowanym polu w strefi e 
zdemilitaryzowanej James Bond wpada w 
ręce wroga i trafi a do północnokoreańskie-
go więzienia. Jest torturowany, ale nie za-
łamuje się. Po 14 miesiącach zostaje uwol-
niony - wymieniony na porucznika Zao. 
"M" informuje Bonda, że zabito amery-
kańskiego agenta, który działał w północ-
nokoreańskim dowództwie. Szef Krajowej 
Agencji Bezpieczeństwa USA, Falco, jest 
przekonany, że 007 nie wytrzymał tortur 
i zdradził. "M" odbiera Bondowi licencję. 
Postanawia przewieźć go do laboratorium 
na Falklandy i poddać obserwacji. Aby od-
zyskać dobre imię i licencję, agent jej Kró-
lewskiej Mości ucieka z pokładu okrętu, na 
którym był internowany, i rozpoczyna po-
szukiwania prawdziwego zdrajcy.

TVP 1
29 marca

godz. 20.15

Śmierć nadejdzie jutro

Fo
t. 

Fo
t. 

TV
P 

1

James Bond, agent 007 brytyjskiego Secret Service, uczestniczy w misji 
specjalnej na terenie Korei Północnej w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej 
z Koreą Południową. Podając się za Van Bierka, holenderskiego biznesme-
na, dostaje się do kwatery głównej płk Tan-Sun Moona. 
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05:20     Statek miłości (84 i 85) – telenowela  
07:20     EUROexpress – magazyn 
07:30     Przystanek praca
07:45     Bodzio – serial animowany 
08:05     M jak miłość (146) 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     SpełniONA w biznesie – magazyn 
11:30     Dr Quinn  (15/22) – serial obyczajowy 
12:25     Złotopolscy (36) – serial obyczajowy
12:55     Wyprawy krzyżowe 
 – cykl dokumentalny 
13:25     Między nami seniorami
13:30     Znaki czasu – magazyn 
14:00     Smaczne Go! – magazyn kulinarny
14:50     Gliniarz i prokurator (3/11) 
 – serial sensacyjny 
15:50     Na dobre i na złe (326) 
 – serial obyczajowy 
16:55     Stawka większa niż życie (1/18) 
 – serial  
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Koło fortuny  teleturniej
19:40     Olimpijczycy 2008 – magazyn 
20:05     M jak miłość (571) – serial
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10     TOMASZ LIS NA ŻYWO 
 – talk-show
22:10     Wesele – fi lm obyczajowy
24:00     Panorama
00:15     Policjanci z Pitbulla – felieton  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.30     Wielkie Happy Hour – informacyjny
06.20     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba
09.25     Zbuntowani (110) – serial obyczajowy
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 – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Berlin, Berlin (7) serial dla młodzieży
16.30     Zbuntowani (111) – 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     Włatcy móch (44) serial animowany  
 dla dorosłych 
20.30     Big Brother V – reality show
21.30     W jaskini lwa fi lm dokumentalny
22.35     Pogromcy hitów - program   
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V – Extra
23.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.35     Big Brother Show (1 i 2) 
 – reality show
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.40     Big Brother V 
03.30     Big Brother V – Prosto z domu
03.55     Big Brother V – Extra 
04.20     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     Taniec z gwiazdami – kulisy  
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny 
11:30     Wielkie porządki 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fi lm fobularno-dokumentalny
13:05     Taniec z gwiazdami 
 – program rozrywkowy
14:45     Detektywi – fi lm fabularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina (144/169) – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fi lm fobularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – fi lm fobularno-  
 dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer  – magazyn reporterów

05:15     Notacje 
05:25     Serce z węgla
05:55     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości 
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści – serial 
09:00     Budzik - Brody – program
09:35     Jaka to melodia?
10:20     Laboratorium XXI wieku
10:50     Wielki świat małych ...
11:10     Moda na sukces – serial 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     W kolejce po euro – cykl
12:40     Plebania (1049)
13:05     Klan (1438) – telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Byli sobie odkrywcy – serial  
14:30     Szkoda gada – program
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo  30 – serial 
16:05     Moda na sukces – serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan (1443) – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?– teleturniej 
18:30     Plebania (1054)
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji - Niuz  77’  
 – spektakl teatralny
21:40     „Nawet gdy wichura” –  
 koncert Ewy Błaszczyk

05:45     Radio Romans (19/20) 
 – serial 
06:40     Był taki dzień – felieton 
06:45     Smaki polskie – magazyn
07:00     Dzień dobry w sobotę 
07:30     Rok w ogrodzie 
08:00     Wiadomości 
08:15     Dotknij życia  – reportaż 
08:45     Historie Starego Testamentu  
 – serial animowany 
09:15     Ziarno – program dla dzieci 
09:40     Baranek Shaun – Kret 
 – serial animowany 
09:50     Scooby, gdzie jesteś? 
 – serial animowany 
10:10     Siódme niebo – serial  
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:25     Podróżnik - Kiepiela
11:45     Zwierzęta świata
12:15     Kadra – magazyn  
12:30     Kandydat – magazyn  
13:00     Wiadomości
13:20     Śmiechu warte
13:50     Piłka ręczna kobiet
15:55     Śpiewać, jak to łatwo
17:00     Teleexpress 
17:20     Książę na uniwersytecie 
 – komedia
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości   
20:15     Hit na sobotę - Śmierć  
 nadejdzie jutro – fi lm  
 akcji
22:35     Męska rzecz... - Tobruk -  
 dramat wojenny, USA
00:30     Kino nocnych marków 
 - Przekręt – serial  
 sensacyjny, 2004 
Uwaga! Zmiana czasu zimowego 

05:35     Radio Romans  21/22 
 – serial obyczajowy
06:35     Był taki dzień – felieton  
06:40     Pierwszy raz nad morzem  
07:00     Łagiewniki – serce świata 
07:25     Budzimy do życia – felieton  
07:40     Domisie
08:05     Kuchcikowo 
 – program dla dzieci
08:30     Tarzan – fi lm animowany 
10:00     Transmisja Mszy Świętej 
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Regina Coeli   
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Pracująca dziewczyna 
 – komedia USA 1988
15:05     Kyle XY – serial  
15:50     Piłka ręczna kobiet: 
 Polska - Rumunia 
17:40     Teleexpress 
18:05     Jaka to melodia? 
 – fi nał marca teleturniej 
19:00     Wieczorynka – Gumisie 
19:30     Wiadomości 
20:15     Od Rancza do Rancza
20:20     Ranczo  30 - Fakt prasowy 
 – serial obyczajowy 
21:15     Od Rancza do Rancza
21:25     Zakochana Jedynka 
 - Ta jedyna – komedia 
23:10     Uczta kinomana - Prawo  
 Bronxu – dramat, 1993
01:15     Ginger i Fred – fi lm fab. 

05:55     Dla niesłyszących - Echa  Panoramy
06:30     Dwójka Dzieciom - Molly  (8/13)
07:00     Spróbujmy razem - magazyn 
 dla niepełnosprawnych
07:25     Magazyn Ligi Mistrzów
07:55     Poezja łączy ludzi - „Romans” 
08:05     M jak miłość (569) 
 - serial obyczajowy  
09:00     Pytanie na śniadanie - magazyn 
10:40     Dobre duchy gór - fi lm dokumentalny  
 Wielka Brytania 2005 
11:35     Na dobre i na złe (325) 
 - serial obyczajowy  
12:30     Egzamin z życia (102) 
 - serial obyczajowy 
13:20     Święta wojna (289) 
 - serial komediowy 
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy (940) - telenowela  
15:05     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe 
17:40     Na wyłączność - Andrzej   
 Saramonowicz - wywiad  
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda 
19:10     Europa da się lubić - Inwestuje   
20:00     Świry 2008 - Czerwony dywan 
 - widowisko 
21:30     Weekendowe Kino Dwójki - Urodzisz  
 moje dziecko - dramat USA
23:10     Niedokończona historia: marzec ‘68 
 - fi lm dokumentalny
23:50     Słowo na niedzielę 
24:00     Panorama 
00:20     Weekendowe Kino Dwójki - Wyspa  
 śmierci - thriller Francja 2003

05:55     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:30     Molly – serial animowany
07:00     Spróbujmy razem – magazyn 
 dla niepełnosprawnych 
07:25     Magazyn Ligi Mistrzów
07:55     Poezja łączy ludzi - „Romans”  
08:05     M jak miłość (569) – serial
09:00     Pytanie na śniadanie 
09:15     Pogoda
10:00     Pogoda
10:40     Dobre duchy gór – fi lm dokumentalny 
11:35     Na dobre i na złe (325) 
 – serial obyczajowy  
12:30     Egzamin z życia (102) 
 – serial obyczajowy  
13:20     Święta wojna(289) – serial 
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy  (940) – serial
15:05     Smaczne Go! – magazyn kulinarny
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe
17:40     Na wyłączność - Andrzej   
 Saramonowicz – wywiad  
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Europa da się lubić 
20:00     Świry 2008 - Czerwony dywan 
 – widowisko 
21:30     Urodzisz moje dziecko 
 – dramat USA,Kanada 2005 
23:10     Niedokończona historia: marzec ‘68 
 – fi lm dokumentalny
23:50     Słowo na niedzielę 

05.50     FIFA Futbol Mundial
06.15     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.40     Dekoratornia – magazyn 
07.05     Eurolinia Plus
07:20     Pokemon (227 i 228) – serial
08.20     Wszystko o zwierzętach (15) serial  
 dokumentalny, Wielka Brytania
08.55     Niedźwiadek, fi lm fabularny, Francja/
 USA 1988, Przygodowy. Luźno  
 oparta na „Włóczęgach północy”  
 J.O. Curwooda opowieść o  
 przyjaźni wielkiego grizzly i  
 osieroconego niedźwiadka,  
 sfi lmowana w bajkowo pięknej  
 dolinie alpejskiej. Poza kilku  
 epizodami na ekranie królują  
 mistrzowsko prowadzone  
 zwierzęta
10.55     Galileo – program popularno- 
 naukowy
11.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
12.25     Dekoratornia – magazyn
12.55     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
13.55     W jaskini lwa – fi lm dokumentalny
15.00     Liga włoska: Udinese Calcio -  
 Fiorentina (LIVE)
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Big Brother V – Omnibus 
19.00     Galileo (36)
20.00     Włatcy móch (44)- serial animowany 
20.30     Idol – reality show
21.30     Big Brother V – cz.1 – Ring
22.30     Big Brother Show 
23.00     Big Brother V – cz.2 – Ring – wyniki 

05.55     VIP – magazyn kulturalny 
06.20     V-max – magazyn motoryzacyjny 
06.50     Gram.Tv – program rozrywkowy 
07.20     Ręce, które leczą
07:50     Pokemon (225 i 226) 
 – serial animowany 
08.50     mała Czarna – talk show
09.50     VIP– magazyn kulturalny
10.20     V-max – magazyn motoryzacyjny
10.50     Gram.Tv – program rozrywkowy
11.20     Big Brother V – Prosto z domu
11.50     Big Brother V  
12.50     Pogrzeb grubej ryby, fi lm fabularny  
 Chiny/Hongkong 2001   
 Sławny amerykański reżyser ma  
 w planie nakręcić fi lm o 
 ostatnim cesarzu Chin.  
15.00     Liga szkocka: Glasgow Rangers 
 - Celtic Glasgow 
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Berlin, Berlin (7) 
 – serial dla młodzieży
19.05     Idol – reality show
20.05     Ogniste rodeo, fi lm fabularny  
 USA 2001 Doskonały fi lm w  
 gwiazdorskiej obsadzie, którego  
 akcja rozgrywa się w świecie 
 zawodowych poskramiaczy  
 byków. Bracia Hank i Ely  
 Braxton od lat walczą ze sobą o  
 tytuł niepokonanego   
 mistrza rodeo. Kiedy obaj  
 zakochują się w niezwykle  
 atrakcyjnej „kowbojce”   
 rywalizacja między nimi  
 przeradza się w zaciętą 
22.15     Big Brother Show (1 i 2)
23.45     KrólestwoII czarną komedią Włochy/ 
 Szwecja/Norwegia/Niemcy, 1997 

05:45     Sonic X (61) – serial animowany 
06:15     Czarodziejki (35) – serial fantasy 
06:45     Piotruś Pan i piraci (8) 
 – serial animowany 
07:15     Gadżet i Gadżetinis (31) 
 – serial animowany 
07:45     Tutenstein (23) – serial animowany 
08:15     Hugo (145) – program dla młodzieży
08:45     Pasjonaci (106) 
09:15     Ewa gotuje (14) – magazyn kulinarny
09:45     Eureko, ja to wiem (48) – teleturniej 
10:45     Braciszek świnka, komedia  
 familijna USA 1999; Rodzice  
 wyjeżdżając na krótkie wakacje  
 do Europy zostawiają  
 nastoletnią Kathy i jej  
 niesfornego, młodszego   
 braciszka George’a  pod opieką 
 pochodzącej z Meksyku,  
 Matildy. 
12:45     Czarodziejki (92) – serial fantasy 
13:45     Dom nie do poznania (110) – reality 
show 
14:45     Się kręci – program rozrywkowy
15:15     Świat według Kiepskich (282) 
 – serial komediowy
15:45     Żandarm i kosmici – komedia 
17:45     Magia bez tajemnic
18:50     Wydarzenia
19:30     Jaś Fasola (3) – serial komediowy 
20:00     Jak oni śpiewają (30) 
 – program muzyczny 
22:00     Studio Lotto
22:30     Piotr Bałtroczyk przedstawia III (35)
23:30     Autofocus - dramat biografi czny,  
 USA 2002
01:45     Miasto zwycięzców (56) – teleturniej  
02:45     Nocne randki
05:30     TV MARKET

05:45     Sonic X (62) – serial animowany 
06:10     Czarodziejki (36) – serial 
06:40     Piotruo Pan i piraci (9) 
 – serial animowany 
07:10     Gadżet i Gadżetinis (32) 
 – serial animowany 
07:40     Tutenstein (24) – serial animowany 
08:10     Power Rangers (311) – fi lm dla dzieci
08:35     Niekończšca się opowieść (3) 
 – mini -serial,
10:35     Kochanie, powiększyłem dzieciaka 
 – komedia familijna USA 1992. 
 Od wypadków opowiedzianych  
 w fi lmie „Kochanie, zmniejszyłem  
 dzieciaki” minęły trzy lata.  
 Szalinskim urodził się kolejny syn, 
 Adam. Ojciec rodziny,   
 zwariowany wynalazca Wayne,  
 skonstruował nowš maszynę, 
 która służy do powiększania  
 przedmiotów. 
12:35     Premiera – Lew – fi lm przygodowy 
14:45     Gwiezdny cyrk (4) 
 – program rozrywkowy 
16:45     Przebojowe dzieci (3) 
 – show muzyczne 
17:45     Rodzina Zastępcza Plus (278) 
 – serial komediowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Daleko od noszy – serial komediowy 
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 (84 i 85) – serial kryminalny
22:00     Studio Lotto
22:05     Kooci (8) – serial sensacyjny 
23:05     Strategia kłamstw - dramat kryminalny 

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
12:50     Sopot Festival 2007 
13:45     You can dance – Po prostu tańcz! 
14:50     Siłacze 
15:55     Casper 
 – fi lm rodzinny USA 1995,  
 Ojciec z córką zamieszkują 
 w ogromnym, mrocznym  
 zamczysku, o którym krąży  
 wiele przerażających plotek.  
 Po kilku dniach okazuje się, że  
 nie są w domu sami...  
 Zaprzyjaźniają się ze swoimi  
 współlokatorami- duchami.  
 Oni także pomogą Kat i ojcu  
 w powstrzymaniu złowrogiego  
 duetu, czychającego na skarb  
 ukryty w zamku...
18:00     Milionerzy – teleturniej 
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     Gruby i chudszy II: 
 Rodzina Klumpów 
 – fi lm komedia USA 2000
23:55     Eurotrip 
 – fi lm komedia Czechy 2004

05:10     Uwaga! – magazyn reporterów
05:30     Telesklep
07:30     Niania – serial komediowy 
08:00     Nie kłam kochanie 
 – kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
 – magazyn
10:55     Kawa na ławę
11:45     39 i pół 
 – serial obyczajowy
12:45     Kudłaty przyjaciel 
 – fi lm komedia, Niemcy, 2004
14:45     Co za tydzień – magazyn 
15:20     Taniec z gwiazdami – kulisy 
15:50     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
16:50     Clever – widzisz i wiesz
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     Teraz albo nigdy
22:55     Program rozrywkowy
23:25     Magazyn Orange Ekstraklasa 
00:40     Wyścig o życie 
 – fi lm sensacyjny, Kanada 2000
 reżyseria: T.J. Scott scenariusz:  
 Kevin Lund , T.J. Scott zdjęcia:  
 Attila Szalay muzyka: Ennio Di  
 Berardo
02:40     Uwaga! – magazyn reporterów 
03:00     Telesklep

05:00     Music Spot (236) – program 
05:30     Wstawaj! Gramy!(501) – program
06:15     Adam i Ewa (116) – serial
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (214) – teleturniej 
08:00     Jak oni śpiewają (30) 
 – program rozrywkowy 
10:30     Beverly Hills 90210 (40) – serial 
11:30     Samo życie (1071) – serial 
12:00     Zamieńmy się żonami (10) 
 – reality show
13:00     Przebojowe dzieci (2) 
 – show muzyczne 
14:00     Pierwsza miłość (677) – serial
14:45     Sabrina – serial komediowy 
15:15     Daleko od noszy (48) – serial
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów
16:30     Chirurdzy (10) – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? (1) – serial 
18:00     Pierwsza miłość (678) – serial 
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie (1072) – serial
20:00     Piotr Bałtroczyk przedstawia III (35)  
 – program rozrywkowy 
21:00     MEGA HIT – Nożownik, thriller  
 sensacyjny USA, 2003; Jones 
 to były instruktor   
 amerykańskich Sił Specjalnych,  
 który szkolił perfekcyjne 
 maszyny do zabijania. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Nieustraszeni  (39) – reality show 
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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 (16/57) 
 – reality show
11:35     Proste życie serial (17/57) 
 – reality show
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fi lm fobularno-dokumentalny
13:05     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – fi lm fobularno-dok.
15:15     Marina (147/169) – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sąd rodzinny – fi lm fobularno-dok.
18:25     Detektywi – fi lm fobularno-dok.
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     Szakal, fi lm – sensacyjny Wielka  
 Brytania, 1997
23:55     Agenci NCIS (19/24) 
 – serial sensacyjny 

06:00     Statek miłości (90 i 91) - telenowela   
07:20     TELEZAKUPY
07:35     Kacper - serial animowany 
08:05     M jak miłość (149) - serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Święta wojna - serial komediowy
11:40     Dr Quinn  (18/22) - serial obyczajowy 
12:35     Koło fortuny (41) - teleturniej 
13:10     Porwana: Historia Elizabeth Smart 
 - dramat USA 2003 
14:45     Gliniarz i prokurator (6/11) 
 - serial sensacyjny 
15:40     Barwy szczęścia (91) 
 - serial obyczajowy 
16:15     U fryzjera - serial komediowy 
16:50     Czterdziestolatek (20/21) 
 - serial obyczajowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
20:00     Barwy szczęścia (92) 
 - serial obyczajowy  
20:35     Puchar UEFA 
 - Bayern Monachium -Getafe   
22:45     Warto rozmawiać
23:45     Puchar UEFA - skróty 
24:00     Panorama
00:15     Policjanci z Pitbulla - felieton 
00:25     Czy świat oszalał? - Fidel Castro 
 - fi lm dokumentalny 
01:15     Miasteczko Twin Peaks (13/32) 
 - serial kryminalny  

05:15     Notacje – cykl
05:25     Futuryści – fi lm dok.
05:55     Był taki dzień – felieton  
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Pani Pająkowa...
09:00     Domisie 
09:40     Fifi  - Bransoletka przyjaźni
09:55     Ja i mój Pan - magazyn
10:15     W-skersi 
10:45     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania (1052)
13:05     Klan (1441) – telenowela   
13:30     Jaka to melodia?
13:55     Kim właściwie jesteśmy 
 – fi lm dokumentalny  
14:30     My Wy Oni – magazyn   
15:00     Wiadomości
15:10     Bracia i siostry (10) – serial 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik – magazyn
17:35     Klan (1446) - telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania (1057)
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Tajemnice prawdy -  
 Mistyfi kacja – thriller 
21:55     Sprawa dla reportera

05:20     Notacje – cykl
05:30     Aniołki – cykl 
05:55     Był taki dzień felieton
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Smocze opowieści – serial 
09:05     Budzik  
 – program dla dzieci 
09:30     Atlantis High – serial 
10:05     Zwierzowiec 
10:20     Zdrowo z Jedynką
10:40     Z EUROpą na Ty– magazyn 
10:50     TELEZAKUPY
11:10     Moda na sukces – serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania (1050)
13:05     Klan (1439) – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Kim właściwie jesteśmy
14:30     Wyjeżdżam - zostaję?
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi 
(56/57) – serial obyczajowy
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik – magazyn
17:35     Klan (1444) – telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania (1055)
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Brunet wieczorową porą 
 – komedia kryminalna
22:00     Misja specjalna –
  magazyn śledczy
22:35     Oko bestii – thriller 

05:40     Statek miłości (86 i 87) – telenowela 
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Patrząc na ikony – reportaż 
07:45     Bodzio - mały helikopter 
 – serial animowany  
08:05     M jak miłość  147– serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi (30) – serial  komediowy 
11:40     Dr Quinn (16/22) – serial  obyczajowy 
12:30     Złotopolscy (37) – serial obyczajowy
13:00     Opowieść o Nan Hauser – fi lm dok.
13:55     Podróże z żartem – program  rozryw.
14:55     Gliniarz i prokurator (4/11) 
 – serial sensacyjny 
15:50     M jak miłość (571) 
 – serial obyczajowy 
16:45     Stawka większa niż życie (2/18)
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Koło fortuny – teleturniej 
19:35     Klub Kocham Kino
20:10     M jak miłość (572) 
 – serial obyczajowy  
21:00     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00     Wieczór fi lmowy Kocham Kino 
 – Purpurowa róża z Kairu 
 – komedia USA 1985 
23:25     Liga Mistrzów – skrót 
24:00     Panorama
00:20     Kocham kino na bis - Ukryte  
 pragnienia – dramat Wielka  
 Brytania, Włochy, Francja 1996 
02:15     Śmiech i młot 
 – fi lm dokumentalny 
03:10     Korespondent (powtórka)
03:35     Z Dwójką bezpieczniej

05:15     Notacje – cykl
05:25     Telewizyjny opis obyczajów  
 –cykl dokumentalny
05:40     Kołyma ... na dnie życia
05:55     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Łatek – serial animowany 
09:00     Domisie
09:30     Lilli czarodziejka – serial
10:00     Papieska Msza Święta 
12:00    Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Siła z natury – magazyn   
12:40     Plebania (1051)
13:05     Klan (1440) – telenowela   
13:35     Ennio Morricone – koncert  
14:30     Raj – magazyn  
15:00     Wiadomości
15:10     15:10 do Łagiewnik 
15:40     Wadowice – koncert  
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik – magazyn
17:35     Klan (1445) - telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania (1056)
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Hymny – koncert   
21:50     Okruchy życia - Odnaleźć  
 przeznaczenie –  
 dramat USA 2003 
23:25      Do Łagiewnik 

05:15     Statek miłości (88 i 89) - telenowela 
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Znaki czasu - magazyn 
07:45     Bodzio - serial animowany 
08:05     M jak miłość (148)
 - serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi (31) - serial komediowy  
11:35     Dr Quinn (17/22) 
 - serial obyczajowy 
12:25     Koło fortuny - teleturniej  
13:00     Dzika Australia - cykl dokumentalny 
14:00     Europa da się lubić
14:55     Gliniarz i prokurator (21/23) 
 - serial sensacyjny  
15:55      M jak miłość (572) 
 - serial obyczajowy 
16:50     Czterdziestolatek (19/21) 
 - serial obyczajowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Jan Paweł II, święty naszych 
 czasów - fi lm dokumentalny 
20:00     Barwy szczęścia (91) 
 - serial obyczajowy  
20:35     Liga Mistrzów - Arsenal - Liverpool
22:55     Liga Mistrzów - skróty 
23:25     Testament - fi lm dokumentalny
24:00     Panorama
00:15     Alibi na środę - Zagrożenie z  
 kosmosu - fi lm fabularny, 2005 
01:50     Wideoteka dorosłego człowieka 
02:45     Noc Zagadek - teleturniej

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55     V Max – magazyn motoryzacyjny
06.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowyc
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani (111) 
 - serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Big Brother V
12.55     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
13.55     V Max – magazyn motoryzacyjny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości (17) – serial fabularny 
16.30     Zbuntowani (112) – 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 Show
20.30     Big Brother V
21.30     Regina (27 i 28) – serial fabularny
22.35     Pogromcy hitów – program   
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V – Extra
23.35     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Argentyny
00.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.15     Big Brother V 
03.05     Big Brother V – Prosto z domu
03.30     Big Brother V - Extra
03.55     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.45     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     Dekoratornia – magazyn 
06.20     Pogromcy hitów 
 - magazyn muzyczny 
06.45     Muzyczne listy 
 - magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani (112) – serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     VIP – magazyn kulturalny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości (18) – serial fabularny
16.30     Zbuntowani (113) – 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 (7 i 8) 
 – serial sensacyjny 
23.05     Big Brother V – Extra  
23.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.35     Jerycho (5 i 6) serial sensacyjny
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.05     Big Brother V – Nominacje 
03.50     Big Brother V – Prosto z domu
04.15     Big Brother V – Extra 
04.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     VIP– magazyn kulturalny
06.20     Pogromcy hitów 
                     – magazyn muzyczny
06.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny
07.50     TV Market
08.25     Twoja wróżba 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani  serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu 
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Big Brother V - Nominacje
12.55     Happy Hour –  informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     Dekoratornia – magazyn 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła Miłości (19) – serial fabularny
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Trampolina (9) – reality show 
20.00     Big Brother V
21.00     Maska Zorro, fi lm przygodowy  
 USA 1998 r. Wiek XIX.  
 Kalifornia rządzona przez 
 hiszpańskich kolonialistów.  
 Szlachcic Don Diego de la  
 Vega (Hopkins) nie może 
 pogodzić się z terrorem   
 wprowadzonym przez   
 okrutnego gubernatora  
 Montero. 
23.50     Big Brother V - Extra
00.20     Niefortunna zamiana, komedia 

05:00     Music Spot (237)
05:30     Wstawaj! Gramy! (502)
06:15     Adam i Ewa (117) – serial 
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (215) – teleturniej
08:30     Kameleon (79) – serial sensacyjny 
09:30     Stan wyjątkowy (19) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (41) – serial 
11:30     Samo życie (1072) – serial 
12:00     Zamieńmy się żonami (11) 
 – reality show 
13:00     Rodzina Zastępcza Plus (278)
14:00     Pierwsza miłość (678) 
 – serial obyczajowy 
14:45     Sabrina  – serial komediowy 
15:15     Daleko od noszy (49) 
 – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów
16:30     Chirurdzy (11) – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? (2) 
 – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość (679) 
 – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie (1073) 
 – serial obyczajowy 
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku (5)
21:00     Kowboj z Szanghaju, komedia 
 USA, 2000; r. Porywacze z 
 Dzikiego Zachodu uprowadzają 
 dla okupu piękną księżniczkę  
 Pei Pei (Lucy Liu).  
22:00     Studio Lotto
23:25     1300 gramów (1) – dramat medyczny 
00:25     Millenium (58) – serial sensacyjny
01:25     Miasto zwycięzców (58) – teleturniej

05:00     Music Spot (238) 
 – program muzyczny 
05:30     Wstawaj! Gramy! (503) 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa1(18) – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:30     TV Market
07:30     Wielka Wygrana (2160) – teleturniej 
08:30     Kameleon (80) – serial sensacyjny 
09:30     Stan wyjątkowy (20) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (42) – serial 
11:30     Samo życie (1073)
 – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami (12) 
 – reality show
13:00     Strzał w 10 (1) – teleturniej
14:00     Pierwsza miłość (679) 
 – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy (50) – serial
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja– magazyn reporterów
16:30     Chirurdzy (12) – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi?(3) – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość  (680) – serial
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie (1074) – serial
20:00     I kto tu rządzi? (30) – serial 
20:30     Świat według Kiepskich (283) – serial
21:00     Premiera - 50 pierwszych randek 
 USA, 2004
22:00     Studio Lotto
23:15     Monique, komediodramat, 2002
01:05     Miasto zwycięzców (59) – teleturniej 
02:05     Nocne randki

05:00     Music Spot (239) 
 – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! (504) 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa (119) – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:30      TV Market
07:30     Wielka Wygrana (217) – teleturniej
08:30     Kameleon (81) – serial sensacyjny
09:30     Stan wyjątkowy (21) – serial
10:30     Beverly Hills 90210 (43) 
 – serial dla młodzieży
11:30     Samo życie (1074) – serial
12:00     Zamieńmy się żonami (1) 
 – reality show
13:00     I kto tu rządzi? (30) – serial
13:30     Świat według Kiepskich (283) – serial
14:00     Pierwsza miłość (680) – serial
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy (51) – serial
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja
 – magazyn reporterów
16:30     Chirurdzy (13) – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi?(4) – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość (681) – serial
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie (1075) – serial
20:00     Tylko miłość (30) – serial obyczajowy
21:00     Gwiezdny cyrk (5)
22:00     Studio Lotto
23:05     Przekręt – komedia sensacyjna
01:20     Miasto zwycięzców (60) – teleturniej
02:20     Nocne randki

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     Klub byłych żon 
 – reality show
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fi lm fobularno-dokumentalny
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – fi lm 
 fobularno-dokumentalny
15:15     Marina (145/169) – telenowel  
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sąd rodzinny – fi lm fobularno-dok.
18:25     Detektywi – fi lm fobularno-dok.
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     39 i pół – serial obyczajowy ł
22:30     Kuba Wojewódzki – talk show 
23:30     Kryminalni – serial kryminalny 
00:35     Siłacze 
01:40     Uwaga! – magazyn reporterów 
02:00     Wrzuć na luz – program   
 rozrywkowy
03:00     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 (5/8) 
 – program rozrywkowy
12:05     Sąd rodzinny – fi lm fobularno- 
 dokumentalny
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – fi lm fobularno-dok.
15:15     Marina  (146/169) – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria – fi lm   
 fobularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – fi lm fobularno-dok.
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fi lm  
 fobularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
 – program rozrywkowy
22:30     Strefa śmierci – fi lm katastrofi czny  
 Niemcy 2004
00:30     Uwaga! – magazyn reporterów
00:50     Wrzuć na luz – program rozryw.
01:50     Telesklep
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