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Kazimierz. Śmierć za kierownicą

TRAGEDIA POD RUMIĄ

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn Leszek K. 54-letni mieszka-
niec Rumi, kierujący Skodą Faworit zjechał na prostym odcinku 
drogi pomiędzy Kazimierzem i Dębogórzem z jezdni i uderzył w 
przydrożne drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Ten tragiczny wypadek zdarzył się na pustej drodze. Już po fak-
cie nadjechały inne samochody. Wezwano pomoc. Niestety le-
karz pogotowia, które przyjechało na miejsce już po kilku minu-
tach stwierdził zgon kierowcy. Z oględzin samochodu wynika, że 
w chwili wypadku nie miał on zapiętych pasów bezpieczeństwa. 
Policja nie wyklucza, że przyczyną wypadku mógł być zawał serca 
kierowcy Faworit, ale potwierdzi to bądź wykluczy sekcja zwłok.

Żeby wyjąć kierowcę z samochodu strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu do cięcia karoserii.
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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

Parking przy Piaśnicy

Jako mieszkaniec ziemi wejherowskiej, jestem częstym 
gościem pięknych lasów piaśnickich. Od kilku lat 
obserwuję wielkie zaniedbanie dużego parkingu leśnego, 
przy największym skupisku mogił, pomordowanych w 
czasie wojny, mieszkańców Wejherowa i okolic. 
Same groby są zadbane, natomiast dojazd – porażka, 
dziury w asfalcie. Sam parking znajdują się w opłakanym 
stanie. Coraz częściej obserwuję przyjeżdżające wycieczki 
autokarowe. Młodzieży szkolnej, jak i gości zagranicznych. 
Ktoś powinien być odpowiedzialny za utrzymanie 
tego miejsca w czystości. Ten parking powinien być 
reprezentacyjny. Moim zdaniem powinny znajdować się 
przy nim znaki informacyjne, takie jak:

zakaz organizowania pikników i głośnej muzyki− 
przywożenia piesków na wybiegi− 

Poza tym, powinno się tam ustawić kilka koszy na śmieci.

Sympatyk ziemi wejherowskiej

Przed trzema dniami 1 kwietnia 2008 roku, tracą ważność zielone 
książeczkowe dowody osobiste. Wojewoda Pomorski apeluje więc 
do mieszkańców województwa, którzy nie złożyli jeszcze wniosku 
o wymianę dokumentu o jak najszybsze dopełnienie tego obowiąz-
ku. Osoby, które nie posiadają nowego dowodu mogą mieć trudności 
m.in. w załatwianiu podstawowych formalności w bankach czy urzę-
dach. W województwie pomorskim nowych dokumentów nie posia-
da jeszcze 1 proc. mieszkańców, czyli około 28,5 tys. osób. 
Aktualne dane z powiatu wejherowskiego to: Wejherowo miasto – 
910, Wejherowo gmina - 224, Reda – 100, Rumia – 1.806, Chocze-
wo – 67, Gniewino – 95, Linia – 41, Luzino – 130, Łęczyce - 100, 
Szemud – 98. Najsłabiej w tym rankingu wypadła Rumia.  (ajg)

Powiat. Wymiana dowodów osobistych

Na szarym końcu

Nigdy nie jest za późno....
Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty składa się w 
urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zamel-
dowania.

Do wniosku należy dołączyć:
 - 2 aktualne, wyraźne, jednakowe fotografi e o wymiarach 35x45 
mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciem-
nymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewe-
go półprofi lu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równo-
miernego oświetlenia twarzy, - odpis skrócony aktu urodzenia, w 
przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński, - odpis 
skrócony małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym na-
zwisku; nie jest wymagane dostarczenie tych dokumentów, gdy zo-
stały sporządzone w urzędzie gminy, w którym składany jest wnio-
sek, - opłatę za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 złotych 
wpłacanego na konto urzędu gminy, - na żądanie organu – poświad-
czenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach bu-
dzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby, - wniosek o wydanie do-
wodu osobistego składa się osobiście; również osobiście odbiera się 
dowód.

Zajście nie zostało przez nikogo zgłoszone. - Policjanci ustalili, że 
takie zdarzenie miało miejsce - mówi sierżant Anetta Kwidzińska, 
rzecznik wejherowskiej policji. - Dwóch 14-latków groziło nożem 
trzem małoletnim chłopcom. Nieletni na ul. 12 – go Marca podeszli 
do młodszych kolegów i za pomocą noża zaczęli im grozić, bez żad-
nej przyczyny. Zachowanie starszych kolegów wystraszyło pierwszo-
klasistów. 
Zdarzenie miało miejsce 18 marca. Chłopcy uczyli się w jednym bu-
dynku i znali się z widzenia. We wtorek zostali przesłuchani. Odpo-
wiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Wejherowie.

(TM)

Wejherowo. Zabawy z bronią

Małolaty z nożem 
Dwóch 14-latków trafi ło na policję za to, że grozili młodszym 
chłopcom nożem. 

Wejherowo. Żeby wykryć nieszczelności...

Gaz będzie intensywnie pachniał
Pomorski Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Gazu przepro-
wadzi w dniach 8 – 10 kwietnia 
2008 roku na terenie miasta Wej-
herowa akcję przewonienia gazu 
ziemnego „Wiosna 2008”. 
Celem akcji jest wykrycie i usu-
nięcie nieszczelności na gazowej 
sieci rozdzielczej i instalacjach 
wewnętrznych w budynkach. W 
powyższych dniach gaz zostanie 
nawoniony specjalnym środkiem 
dzięki czemu będzie dobrze wy-
czuwalny w przypadku, gdyby 

się ulatniał. Wykryte nieszczelno-
ści na gazowej sieci rozdzielczej 
do kurka głównego i przy gazo-
mierzach usuwane będą przez 
operatora, natomiast usuwanie 
nieszczelności na instalacjach 
wewnętrznych i urządzeniach ga-
zowych w budynkach należy do 
obowiązku właścicieli lub admi-
nistratorów obiektów. Służby Po-
gotowia Gazowego będą praco-
wały w czasie trwania akcji przez 
całą dobę, czekając na zgłosze-
nia.                                       (pp)
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Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom i reklamo-
dawcom za to, że przez cały ten czas byli z nami. Początki 
były trudne, ale z tygodnia na tydzień gazeta się rozwija-
ła. Przez cały ten czas staraliśmy się przekazywać moż-
liwie rzetelne informacje o wszystkim, co działo się w 
powiecie wejherowskim. Od samego początku „Express 
Powiatu Wejherowskiego”, jako bezpłatny dwutygodnik, 
później tygodnik, był alternatywą dla gazet płatnych. Nasi 
czytelnicy szybko mogli się przekonać, że bezpłatne nie 
oznacza gorsze, a wręcz przeciwnie. Jesteśmy otwarci na 
świat i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Jeszcze raz 
wszystkim, którzy nam pomagali i wspierali pozytywnym 
nastawieniem, dziękujemy!

Redakcja

„Express” ma już rok!

Natychmiast powiadomiono po-
licję, która rozpoczęła czynno-
ści wyjaśniające. Użyto psa tro-
piącego, jednak bez żadnych re-
zultatów. Strażnicy wpadli na 
pomysł, żeby sprawdzić wejhe-
rowskie skupy złomu. Na jed-
nym z nich, po konsultacji z wy-
konawcą, który je montował na 
kaplicach, rozpoznano skradzio-
ne rynny. Wskazanie złodzieja 
było możliwe dzięki obowiązko-
wi prowadzenia ewidencji  przez 
skupy złomu. Dostarczył je 44 
letni mieszkaniec Wejherowa – 
Zbigniew K., który jak się okaza-
ło zrobił na tym zupełnie marny 
interes. Rynny ważyły 15,5 kg., 
skup wycenił je na 44 zł. Wcze-
śniej złodziej sporo się napraco-
wał, bo przed dostarczeniem ma-

teriału do skupu pociął wszystkie 
rynny na małe części. - Szkody 
wyceniono na 3 tys. zł. Pomimo 
poznania adresu złodzieja przez 
policję, nie udało się go od razu 
zatrzymać. Zbigniew K. ukry-
wał się przez dwa dni mówi Ze-
non Hinca, Zastępca Komendan-
ta Straży Miejskiej w Wejhero-
wie. Dopiero 30 marca rozpoznał 
go, dysponujący zdjęciem podej-
rzanego, patrol straży miejskiej. 
Wówczas przyznał się do winy i 
powiedział, że kradzieży dokonał 
pomiędzy godziną 5 a 6 rano. Jak 
ustaliła policja, ten sam mężczy-
zna dokonał jeszcze 8 innych kra-
dzieży rynien z kapliczek, powo-
dując straty na 5 tys. zł. Sprawcy 
grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat.         (ŁB)

Wejherowo. Głupich nie sieją... 

Kradzież na Kalwarii
Straż miejską zawiadomili urzędnicy, którzy na co dzień 
nadzorują rewitalizację Kalwarii. Skradzione zostały ocyn-
kowane rynny z otoczenia kaplic: Wniebowstąpienia, Ogrój-
ca i Św. Weroniki.

Reda. Edukacja

Giełda szkół w Redzie
Od zawodówek przez licea do szkół technicznych. Łącznie 12 placówek zaprezen-
towało się na corocznej giełdzie szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 
w Redzie.
Uczniowie na to jak przyciągać 
do swojej placówki gimnazjali-
stów sposobów mają mnóstwo. 
Od wręczenia ulotek, poprzez 
prezentacje, a nawet przekupnie 
cukierkami. Stawiając jednak na 
rzeczywiste zalety placówki i za-
chęcając ciekawą ofertą. 
Wielu udało się przekonać cieka-
wą oferta, ale nie wszyscy są od 
razu zdecydowani. Wybór szkoły 
to decyzja na kolejnych kilka lat, 
dlatego warto porządnie przejrzeć 
proponowane oferty, a decyzję 
podjąć będąc w stu procentach 

pewnym swojego wyboru. 
Prezentowana oferta edukacyjna 
często rozwiewa złudne myślenie 
młodzieży,a tym że szkoły w po-
wiecie nie przygotują ich w od-
powiedni sposób do dalszej nauki 
na uczelni wyższej lub też od razu 
do podjęcia pracy w przeciwień-
stwie do szkół trójmiejskich. 
A z propozycji często korzystają 
mieszkańcy innych powiatów, w 
tym na przykład puckiego, dlate-
go widać, że organizacja giełdy 
przekłada się na ilość przyszłych 
uczniów. 

Powiat wejherowski może się 
poszczycić bogatą ofertą szkół 
ponadgimnazjalnych, nie tylko 
tych obecnych na giełdzie. 
Dzisiaj to szkoły zabiegają o do-
brego ucznia, a Ci przebierając 
w ofertach mają okazję na świa-
domy, zgodny z oczekiwaniami, 
zainteresowaniami i predyspo-
zycjami wybór placówki. Jed-
nak trzeba pamiętać o tym, że 
żadna szkoła nie będzie się biła 
o miernego ucznia, bo takich jest 
wszędzie dużo. 

(TTM)
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Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, który 1. 
spełnia następujące wymagania:
ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz a. 
kwalifi kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,
ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs b. 
kwalifi kacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela c. 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał d. 
co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku 
nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie  ostatnich czterech 
lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po 
ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę 
dorobku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  e. 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia f. 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 
z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne,
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko g. 
niemu postępowanie karne,
nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z h. 
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
Do  konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia 2. 
następujące wymagania:
ukończyła studia wyższe magisterskie,a. 
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,b. 
posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi c. 
kształcenia w szkole i zakresowi zadań placówki,
spełnia wymagania określone w punkcie 1, lit. „b”, oraz lit. „e-h” ogłoszenia.d. 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:3. 
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju a. 
szkoły/placówki,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności b. 
informację o stażu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela lub stażu pracy 
dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego,
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty c. 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia-w przypadku osoby będącej 
nauczycielem,
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie d. 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego-w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem,
dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu e. 
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,
ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej f. 
i  Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w 
poszczególnych typach szkół i placówek,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania g. 
pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w h. 
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, 
Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz i. 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych j. 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114 z późniejszymi 
zmianami).
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych k. 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 4. 
i dopiskiem „Konkurs-ZSP nr 2 w Wejherowie” w terminie do dnia 25 kwietnia 
2008 roku (do godz. 15.00) na adres: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana na podstawie art. 36a ustawy 5. 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, zgodnie z kompetencją określoną 
w art. 5c ust. 2 cyt. ustawy.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, ustalonych 6. 
na godz. 900 w dniu 29 kwietnia 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie, ul. 3 Maja 4, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

WYSTAWKI
w Rumi

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

04.04.2008 ulice: Akacjowa, Brzo-
zowa, Bukowa, Chełmińska, Grabo-
wa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Orzechowa, 
Rajska, Topolowa, Wiśniowa
07.04.2008 ulice: 1-go Maja, Ba-
czyńskiego, Bema, Broniewskie-
go, Bławatkowa, Fenikowskiego, 
Gerberowa, Goździkowa, Gałczyń-
skiego, Irysowa,  Kilińskiego, Kon-
waliowa, Krasickiego, Krokuso-
wa, Makowa, Nagietkowa, Norwi-
da, Nowotki, Partyzantów, Torfowa, 
Wyspiańskiego, Żurawia
08.04.2008 ulice: Abrahama, Dą-
browskiego, Morska, Roszczynial-
skiego, Stolarska, Torowa, Ślusar-
ska, Zawadzkiego
09.04.2008 ulice: Chrobrego, Cicha, 
Krótka, Okrężna, Poprzeczna, Rów-
na, Sienkiewicza, Wąska, Żerom-
skiego, Żwirki i Wigury
10.04.2008 ulice: Asnyka, Biesz-
ka, Ceynowy, Fredry, Hepki, Je-
ziorna, Konopnickiej, Kosynierów, 
Ks. Heykego, Kwiatowa, Lotników, 
Majkowskiego, Marzanny, Trepczy-
ka, Saperów, Spadochroniarzy, Sło-
neczna, Wiejska, Zapolskiej

REMONDIS Sp. z o. o. 
Oddział w Gdyni
ul. Chwaszczyńska 50
81-571 Gdynia 
tel. 781-70-56

07.04.2008

P.U.H. KOM-EKO Sp. z o. o. 
ul. Narwicka 4a
80-557 Gdańsk 
tel. 345-50-34, 341-28-75

07.04.2008

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

10.04.2008 ulice: Batorego, Ceyno-
wy (od Grunwaldzkiej do Żwirki i 
Wigury), Chełmońskiego, Chodkie-
wicza, Gajowa, Garbarska, Granito-
wa, Grunwaldzka, Hanki Sawickiej, 
Hetmańska, Janczarskiego, Jantaro-
wa, Kamienna, Korczaka, Kossaka, 
Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, 
Łąkowa, Młyńska, Płk. Dąbka, Pod-
górna, Podmokła, Polna, Przemysło-
wa, Robotnicza, Rybaków, Skarpo-
wa, Skośna, Sobieskiego, Strzelec-
ka, Śląska, Św. Józefa, Tatrzańska, 
Towarowa, Wałowa, Włókiennicza, 
Wyżynna, Zawiszy Czarnego, Zby-
chowska, Żwirowa, Żytnia

STAROSTA WEJHEROWSKI
działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania decyzji:
o pozwoleniu na |rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej, na wieży 
kościoła p/w Św. Leona Wielkiego, na działce nr 222/2, obr.16, przy ulicy 
3 Maja w Wejherowie. 

Decyzja Nr AB14-I-7351/36/08 z dnia 27.03.2008 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania 
do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji. 

O dużym szczęściu może mówić 
kierowca Peugeota, któremu na 
skrzyżowaniu ulic Hallera i Pa-
derewskiego nie udzielił pierw-
szeństwa wyjeżdżający z 
podporządkowanej Volvo. Choć 
sytuacja wyglądała bardzo groź-
nie, zakwalifi kowano ją jako ko-
lizję. Mężczyzna wyszedł bez 
szwanku, a kierowce Volvo uka-
rano mandatem.

(ANGO)

Rumia. Kolizja

Dachowanie

Z 18 punktów porządku „ob-
rad” najwięcej emocji i kon-
trowersji wywołał przedłożony 
przez burmistrz projekt uchwa-
ły zmieniający uchwałę budżeto-
wą z 28.12.07. Kontrowersje do-
tyczyły niejasnej dla klubu PO-
PiS przyczyny zmian wysokości 
wolnych środków oraz trzech z 
proponowanych przez burmistrz 
zmian w wydatkach: zamiast za-
kupu mieszkań, przeznaczenia 
200 tys. zł na budowę domów 
komunalnych, zwiększenia o 50 
tys. kwoty na utrzymanie zieleni i 
50 tys. zł na zakup imprez kultu-
ralnych realizowanych przez DK 
„Janowo”. Ostatecznie, po dwu-
krotnym głosowaniu, uchwalono 
budżet uwzględniający 3 wnio-
ski zgłoszone przez klub PO-PiS. 
Przeznaczono na wykup miesz-
kań komunalnych 400 tys. zł, 
zabierając 200 tys. zł z budowy 
mieszkań, 50 tys. z wydatków 
na „zieleń”, 50 tys. z zakupu im-
prez kulturalnych DK „Janowo” 
oraz 100 tys. zł. z budowy dróg. 
W związku z przedłożeniem bur-
mistrz i RM list z 1300 podpisa-
mi mieszkańców Rumi w spra-
wie funduszy dla DK „Janowo”, 
RM złożyła „Oświadczenie” na-
stępującej treści: „Mając na uwa-
dze działalność Spółdzielczego 
Domu Kultury w Rumi-Jano-
wie oraz w celu zakończenia dal-
szych sporów i rozgrywek poli-
tycznych dotyczących dofi nan-
sowania Spółdzielni Mieszka-
niowej „Janowo” w zakresie kul-
tury, wyrażamy wolę przejęcia 
obiektu Domu Kultury „Janowo” 
w drodze umowy użyczenia lub 
przejęcia obiektu Domu Kultury 
„Janowo” w formie darowizny 
na własność gminy Rumia w celu 
prowadzenia działalności kultu-
ralno-społecznej przez miasto. 
Po przejęciu obiektu gmina Ru-
mia będzie w całości pokrywać 
koszty związane z prowadzeniem 
i utrzymaniem Domu Kultury 
„Janowo”, co powinno spowo-
dować znaczne obniżenie czyn-

szu płaconego przez członków 
SM „Janowo” (...) Zwracamy się 
z prośbą i apelem do Burmistrz 
o podjęcie stosownych działań, 
które spowodują, iż koszty zwią-
zane z prowadzeniem Domu Kul-
tury „Janowo” w całości będą 
pokrywane z budżetu gminy”. 
Oświadczenie to spotkało się z 
nieufnością radnych Gospodar-
ności co do intencji klubu PO-
PiS i przyszłości DK „Janowo”. 
Radni Gospodarności zwrócili 
uwagę, że przejęcie mogłoby na-
stąpić dopiero w 2009 r., a odrzu-
cenie prośby o ww. 50 tys. w br. 
podważa szczerość intencji rad-
nych PO-PiS. Podkreślili też, że 
nie można mówić o spowodowa-
niu „znacznego obniżenia czynszu 
płaconego przez członków SM 
„Janowo”, gdyż koszty utrzyma-
nia DK „Janowo” to zaledwie 16 
gr/m2 mieszkania. Tym niemniej 
burmistrz zadeklarowała przygo-
towanie odpowiedniego projek-
tu dotyczącego DK „Janowo”. 
Ponadto uchwalono m.in. 1.300 
tys. zł na obowiązkowe podwyż-
ki dla nauczycieli, 48 tys. na do-
fi nansowanie zakupu defi bryla-
tora i innego niezbędnego sprzę-
tu dla rumskiej karetki „W”, 10 
tys. na koncert „Sinfonietta Cra-
covia”, 5 tys. dla Policji: „na do-
datkowe służby i działania po-
licji w zakresie realizacji za-
dań związanych z koniecznością 
przetrzymywania osób nietrzeź-
wych w Policyjnych Pomiesz-
czeniach dla Osób Zatrzyma-
nych”, nadanie Gimnazjum nr 1 
im. ks. Stanisława Ormińskiego. 
Podjęto też uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie gminy i przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla układu komunikacyjnego Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej. 

Maria Litwiniak
www.moja-rumia.pl

Rumia. XXIV sesja rady miejskiej

Wiosenne manewry
Marcowa sesja RM trwała, bagatela, 9 godzin i zakończyła 
się opuszczeniem sali obrad przez burmistrz Elżbietę Ro-
galę-Kończak, której przewodniczący uporczywie próbo-
wał nie dopuścić do głosu, a w końcu, „dla zabawy” wyłą-
czył mikrofon w trakcie wystąpienia. 

REKLAMA
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Śmiej się z „Expressem”

Józefa Labuda urodziła się w 
Staniszewie koło Kartuz, ale w 
1931 roku, po zamążpójjściu, 
zamieszkała w Rumi i wciąż 
mieszka w tym samym, przebu-
dowywanym jednak od tamtego 
czasu, domu. Nie pracowała za-
wodowo, zajmowała się domem 
i dziećmi.
Pani Józefa spędza wiele czasu w 
fotelu przy oknie wychodzącym 
na ulicę. Obserwuje pilnie prze-
chodzących i przejeżdżające z 
rzadka samochody. Zna wszyst-

kich sąsiadów, a rozpoznaje ich 
(bo wzrok już nieco szwanku-
je), po sposobie chodzenia. Zło-
ści ją, gdy jakieś auto zaparkuje 
zasłaniając jej widok. Zdaniem 
córki, jest osobą, która lubi rzą-
dzić i ma zawsze swoje zdanie, 
na każdy temat. Lubi porządek 
i stara się postępować zgodnie 
z planem. Gdy np. zaplanowa-
ła wyjazd do Gdyni, to tak musi 
być i już.  Na wizyty rodzinne,  
także do kościoła co niedzielę, 
czy czasem do lekarza wozi pa-

nią Józefę jeden z zięciów.
Pani Józefa cieszy się dobrym 
zdrowiem. Nie bierze, jak inni 
starsi ludzie, dziesiątek table-
tek Porusza się jednak sprawnie 
i jest samodzielna. Dużo czyta, 
także codziennych gazet i – jak 
mówi mieszkająca z nią córka 
– politykuje. Interesuje się tym, 
co dzieje się w naszym Sejmie  i 
żywo też komentuje sensacyjne 
wydarzenia krajowe. Nie ogląda 
telewizji. 
Prowadzi zdrowy tryb życia, 

Rumia. Śmiać się i pracować

Najstarsza Rumianka
Sędziwa jubilatka mieszka z najstarszą córką w domku przy spokojnej ulicy niedaleko 
centrum Rumi. Ma poza tym dwie córki, dwóch wnuków  i  cztery wnuczki, kilkoro prawnuków 
i rocznego praprawnuka. W maju urodzi się praprawnuczka. Rodzina Labudów składa się 
zatem z pięciu pokoleń! Większość rodziny mieszka albo w Rumi, albo w Trójmieście i 
okolicach, więc spotykają się często.

długo sypia, także ucina drzem-
kę w ciągu dnia. Dzięki temu 
umysł ma jasny i sprawność fi -
zyczną jak dużo młodsza osoba. 
Jeszcze kilka lat temu pracowa-
ła w ogrodzie. Co więcej, dba 
o swój wygląd. Proste garson-

ki, jasne bluzki bluzki z kołnie-
rzykiem sprawiają, że czuje się 
schludnie i elegancko. Nie znosi  
(o czym wiedzą odwiedzające ją 
wnuczki i inne kobiety z rodzi-
ny) dużych dekoltów.    

Barbara Miruszewska

Pani Józefa pokazuje fotografi ę na której jest pięć pokoleń jej rodziny.
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W „Panoramie Powiatu Wejhe-
rowskiego” z 26 marca tego roku 
ukazał się tekst na temat sprzeda-
ży stadionu „Gryfa”. Dotychczas 
unikaliśmy komentowania tego, 
co pisze się w tym tygodniku. 
Zdecydowana większość miesz-
kańców doskonale zdaje sobie 
sprawę, że jest to pismo utrzymy-
wane przez Urząd Miejski z pie-
niędzy mieszkańców Wejherowa. 
Jednak artykuł na temat stadionu 
„Gryfa” był tak przesycony kłam-
stwami i tak oczerniający, że na 
prośbę władz WKS „Gryf”, ki-
biców i mieszkańców Wejhero-
wa uznaliśmy za stosowne zabrać 
głos w tej sprawie.  Autor nie ma 
odwagi podać swojego nazwiska, 
jest mu w taki sposób łatwiej ob-
rażać ludzi. 
Jawna sprzedaż
Przyjrzyjmy się po kolei manipu-
lacjom zawartym w artykule. Pada 
tam informacja o rzekomej chęci 
ukrycia wiadomości o sprzedaży 
stadionu. Informację o tym  poda-
liśmy w „Ekspressie”  29.02.2008 
a na ofi cjalnej stronie można było 
przeczytać już 22.02.2008. Ale 
my piszemy o sprawach ważnych 
dla Wejherowa i Powiatu, a nie 

o tym co jest wygodne dla ekipy 
p. Hildebrandta. Pewnie dlatego 
wszystkie ogłoszenia z Urzędu 
Miejskiego i jednostek miejskich 
trafi ają do „Panoramy”, choć do-
ciera ona do znacznie mniejszego 
grona mieszkańców.
To zawsze będzie miejski  sta-
dion
Autor boleje nad tym, że stadion 
nie jest miejski i, że to wina Jerze-
go Budnika i Józefa Reszke. Od 
10 lat wszystkiemu z czym sobie 
nie radzą winien jest Jerzy Bud-
nik, a od niedawna dorzucili jesz-
cze Józefa Reszke.
Panie Harcowniku: stadion był, 
jest i będzie miejski. Jest położo-
ny w Wejherowie i nikt go stąd na 
plecach nie wyniesie. Wejherowo 
to przede wszystkim jego miesz-
kańcy i działające tu fi rmy, stowa-
rzyszenia i organizacje. 
Klub WKS „Gryf” nie ma żad-
nych długów. Z niemałym wkła-
dem własnych pieniędzy z długów 
klub wyciągnęły władze poprzed-
niej i obecnej kadencji „Gryfa”. 
Żadnych długów nie ma
- „Informacja o długach i nieudol-
ności zarządu jest skandaliczna, 
długi jakie zastaliśmy to ok. 200 
tys. zł. Systematycznie je spłaca-
liśmy i oczywiście były pieniądze 

na bieżącą działalność. W 2007 
roku władze miasta przekazały 
na Gryf 56 tys. zł” – mówi Rafał 
Szlas, prezes „Gryfa” – „Prawdo-
podobnie wytoczymy sprawę w 
sądzie o zniesławienie”. Obecne 
władze klubu uregulowały sytu-
ację fi nansową po poprzednich 
ekipach, prezesem w jednej z 
nich był p. Mieczysław Makurat 
– dzisiaj radny „Wolę Wejhero-
wo”, popierający Krzysztofa Hil-
debrandta.
Pieniądze ze sprzedaży stadio-
nu nie są przeznaczone na spłatę 
długów lub na „przejedzenie”. W 
umowie sprzedaży stadionu klub 
będzie miał zapewnione korzysta-
nie ze stadionu. Nabywca, który 
już dzisiaj jest tytularnym spon-
sorem „Gryfa”, chce zainwesto-
wać w infrastrukturę sportową i 
turystyczną, co na pewno będzie 
większą promocją dla miasta niż 
wypchany koń z wozem strażac-
kim za 350 tys. zł. I co tak kłuje 
w oczy harcownika? Jeśli władze 
miasta nie chcą im w tym pomóc, 
to niech chociaż nie przeszkadza-
ją.Jesteśmy pewni, że dzięki pry-
watnemu właścicielowi stadion 
napewno będzie wizytówką mia-
sta oraz tętnił życiem.
Urzędnicy nie dostaną stadionu

Wejherowo. O co chodzi Harcownikowi?

Cała prawda 
o stadionie „Gryfa” 

Informacja o chęci pomocy mia-
sta w utrzymaniu stadionu wzbu-
dziła wręcz śmiech wśród działa-
czy „Gryfa”. Chcieli oni niedaw-
no przekazać stadion miastu, ale z 
zagwarantowaniem Klubowi pra-
wa do korzystania z niego. 
- „Miasto chciało dostać stadion 
za darmo, a my mieliśmy na go-
dzinę przed meczem protokolar-
nie odbierać klucze od szatni i 
godzinę po meczu je zdawać” – 
mówi Rafał Szlas. I co się dziwić 
władzom klubu, że zamiast od-
dać stadion za darmo w niepewne 
ręce urzędników, wolą sprzedać 
za 1 mln prywatnemu inwestoro-
wi, który ma poważne plany biz-
nesowe, zapewnia Klubowi moż-
liwość korzystania ze stadionu i 
jeszcze sponsoruje drużynę. Autor 
ubolewa, że przecież miasto nie 
może inwestować w obiekt, któ-
ry nie jest jego własnością. To za-
dziwiająca informacja, biorąc pod 
uwagę, że niedawno zbudowało 
parking nie na swoim gruncie, a 
teraz fi nansuje budowę podświe-
tlanego konia z wozem za szkłem 
na nie swoim gruncie. Swoją dro-
gą właśnie tym się powinni zain-
teresować mieszkańcy – czy na 
pewno nie ma ważniejszych po-
trzeb niż przeszklona ekspozycja 
dla wypchanego konia z wozem 
strażacki za 350 tysięcy?
Harcownik oczernia
A teraz najważniejsza sensacja 
Harcownika – Jerzy Budnik i Jó-
zef Reszke załatwili między sobą 
przekazanie stadionu „Gryfowi”. 
Trzeba teraz przypomnieć, że w 
1993 roku w mieście nie rządził 
jednoosobowo prezydent, ale ko-
legialny zarząd miasta. W tym 
zarządzie zasiadał także Krzysz-
tof  Hildebrandt, który do tego 
odpowiadał za sprawy sporu. O 
przekazaniu stadionu zadecydo-
wał kolegialnie zarząd, w którym 
równy głos miał i Jerzy Budnik i 
Krzysztof Hildebrandt, i jeszcze 
kilka osób. Kim był wówczas Jó-
zef Reszke? Był prezesem Klubu 
i w imieniu Klubu przyjął stadion, 
działał w imieniu Klubu. Reszke 
już dawno odszedł z Klubu, a sta-
dion pozostał.
Następna ważna informacja prze-
milczana przez Harcownika. De-
cyzję o oddaniu Klubowi sta-
dionu w użytkowanie wieczyste 

wydał już w 1984 roku Naczel-
nik Miasta Wejherowa Zbigniew 
Pranga (nota bene dziś pracownik 
podległej prezydentowi jednost-
ki WZNK). Oddanie stadionu w 
użytkowanie wieczyste w 1993 r. 
było wykonaniem decyzji z 1984 
roku. Zarząd Miasta miał ustawo-
wy obowiązek oddania stadionu 
w użytkowanie wieczyste Klubo-
wi. Kłamstwem jest też informa-
cja o ukryciu sprawy przed rad-
nymi. Rada Miasta, w której za-
siadał też Krzysztof Hildebrandt, 
była poinformowana o wszystkim 
i nawet 30 lipca 1991 r. podjęła 
uchwałę o zwolnieniu „Gryfa” z 
opłat za użytkowanie wieczyste. 
Przekazanie stadionu Klubowi 
odbyło się w zgodzie z prawem i 
zupełnie prawidłowo.
W krzywym zwierciadle
Przypomnijmy też, że za prezesu-
ry Józefa Reszke w statucie Klu-
bu był zapis, że wszystkie decy-
zje dotyczące majątku wymagały 
zgody Zarządu Miasta. Gdy inne 
władze Klubu w 2002 roku ten 
zapis usuwały ówczesne władze 
miasta nic nie zrobił. Wówczas 
sprawą zajęli się radni Samorząd-
ności i PO, którzy wystąpili z pro-
jektem odpowiedniej uchwały na 
sesji. Radni większości z prezy-
dentem Hildebrandtem na czele 
wtedy sprawę zbagatelizowali. 
Na koniec swojego tekstu Har-
cownik leje miód na serce preze-
sa Orlexu. W całym tekście mani-
puluje i sugeruje, że Orlex bierze 
udział w jakimś nieczystym inte-
resie, więc na koniec próbuje udo-
bruchać prezesa słodkimi słówka-
mi. Chyba trzeba być skończo-
nym naiwnym, żeby wierzyć, że 
inteligentny człowiek może się 
nabrać na taki tani chwyt.
Harcownik dobrze wie, że na 
Wzgórzu Wolności nie można bu-
dować domów ani bloków miesz-
kalnych. Teren ten jest przezna-
czony w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego pod działal-
ność sportową. Nie ma żadnego 
zagrożenia dla istnienia stadio-
nu. Nasuwa się pytanie – po co 
ta manipulacja? Harcownik jest 
znany z tego ,że wytyka wszyst-
kim wszystko oprócz oczywiście 
władz Wejherowa i ugrupowaniu, 
które jej popiera. Dlaczego ....?

Stadion był, jest i będzie miejski. Jest położony w Wejherowie i nikt go stąd na plecach nie wyniesie.

PIOTR RUSZEWSKI
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Możesz pomóc

Pomóż Natalii, Twoja złotówka 
pomoże w jej rehabilitacji, dzięki 
której będzie umiała poruszać się 
na własnym wózku inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 0000 6543 

2000 0120
Kaszubski Bank Spółdzielczy 

w Wejherowie.
Fundacja „Uśmiech dziecka”

ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

Przekaż 1 % Podatku 
Fundacja „Uśmiech Dziecka”

Kaszubski Bank Spółdzielczy w 
Wejherowie, Nr 31 8350 0004 0000 

6543 2000 0010 - z dopiskiem 
„dla Natalii Klimczak”

KRS nr. 00000 98397

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

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

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

Kilka najbardziej absurdalnych 
kawałów w historii mediów:
W 1957 r. telewizja BBC ogło-
siła, że dzięki łagodnej zimie i 
innym skomplikowanym czyn-
nikom, szwajcarscy rolnicy ze-
brali pierwsze plony spaghetti. 
Informacji towarzyszył materiał 
wideo, pokazujący uśmiechnię-
tych farmerów zrywających 
makaron z drzew. W rezulta-
cie do telewizji zadzwoniły 
tysiące Brytyjczyków z pyta-
niem, jak wyhodować spaghetii 
w przydomowych ogródkach.
W 1962 r. Szwecja miała tyl-
ko jeden czarno-biały kanał 
telewizyjny. W Prima Aprilis 
„ekspert” ogłosił na antenie, 
że dzięki najnowszej technolo-
gii widzowie mogą uzyskać ob-
raz kolorowy. - Wystarczy tyl-
ko nałożyć nylonową pończo-
chę na telewizor - powiedział.
W 1977 r. brytyjski dziennik 
„Guardian” opublikował sied-
miostronicowy suplement z 
okazji jubileuszu San Seriffe 
- małej wyspiarskiej republiki 
usytuowanej na Oceanie Spo-
kojnym. W serii artykułów opi-
sano geografi ę i kulturę tego 
fi kcyjnego kraju.
W 1985 r. magazyn „Sports Il-
lustrated” opublikował arty-
kuł o młodym graczu w base-
ball, który tak mocno rzuca pił-
kę, że osiąga ona prędkość 270 
km/h. Niesamowite umiejętno-
ści chłopak miał zdobyć w ty-
betańskim klasztorze. Maga-
zyn twierdził, że gracz trafi  do 

teamu New York Mets. Kibi-
ce nowojorskiej drużyny byli 
wniebowzięci - dopóki nie oka-
zało się, że to żart.
W 1995 r. magazyn „Disco-
ver” ogłosił, że znanemu bio-
logowi Aprile Pazzo (po wło-
sku „kwietniowy dureń”) uda-
ło się odkryć nowy gatunek 
zwierząt na Antarktyce: gorą-
cogłowe, nagie świdry lodowe. 
Na głowach stworzenia miały 
mieć kościane płytki, które po 
rozgrzaniu umożliwiały spraw-
ne przedzieranie się przez lód. 
Technika ta miała być używa-
na do polowania na pingwiny.
W 1996 r. amerykański fastfood 
Taco Bell ogłosił, że kupił histo-
ryczny Dzwon Wolności z Fila-
delfi i. - W związku z tym pla-
nujemy zmienić mu nazwę na 
Taco Liberty Bell - oświadczył 
przedstawiciel fi rmy. Mieszkań-
cy miasta się wściekli i zażądali 
ofi cjalnych wyjaśnień od rzecz-
nika prasowego Białego Domu. 
Rzecznik odpowiedział, że Po-
mnik Lincolna w Waszyngtonie 
również został sprzedany i ma 
zostać przemianowany na Po-
mnik Forda Lincolna Mercury..
W 1998 r. Burger King opu-
blikował reklamy, w których 
ogłosił wprowadzenie na ry-
nek „Whoppera dla Leworęcz-
nych”. Kanapka miała mieć te 
same składniki, przesunięte o 
180 stopni względem wersji dla 
praworęcznych. O nowego bur-
gera prosiły tysiące klientów.

(Zebrał Andrzej J. Gojke)

Po pierwsze, mówienie o tym, 
że TVP i Polskie Radio są dziś 
mediami publicznymi i są poli-
tycznie niezależne jest dużym 
nadużyciem. Prawdę mówiąc, 
nigdy nimi nie były. Tak zwane 
media publiczne zawsze były 
smakowitym kąskiem dla par-
tii, które aktualnie były u wła-
dzy. Gwoli prawdzie muszę 
przyznać, że tak było nie tylko 
pod rządami PiS. Tak było za-
wsze, bo członków Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji 
powoływano dotychczas we-
dług klucza partyjnego, a to od 
niej de facto zależały później-
sze decyzje kadrowe w TVP i 
PR. Te zaś były polityczne. Po 
prostu każda Rada wysługiwa-
ła się swoim politycznym patro-
nom. Po to przecież partie pcha-
ły do Rady swoich ludzi, by za 

ich pośrednictwem mieć wpływ 
na obsadę szefów mediów (tak-
że regionalnych), a za ich po-
średnictwem na politykę infor-
macyjną. Ktoś powie, panie po-
śle, ale były Konkursy, a poza 
tym Rady Nadzorcze też mia-
ły w sprawach kadrowych coś 
niecoś do powiedzenia. Jak wy-
glądały te Konkursy i jaki był 
skład (i jakość) większości Rad 
Nadzorczych wolę nie pisać. Po 
prostu wstyd i żenada.
Dlaczego PiS tak zaciekle bro-
ni istniejącego status quo i dla-
czego boi się jak diabeł święco-
nej wody zmiany ustawy me-
dialnej? Nie dlatego, że mar-
twi się o to, co stanie się z nie-
zależnością mediów i ich mi-
sją publiczną i nie dlatego, że 
jest przeciwny zniesieniu opła-
ty abonamentowej. Broni swo-

ODPOLITYCZNIANIE  
MEDIÓW
Zanim jeszcze politycy PiS zapoznali się z projek-
tem zmiany ustawy medialnej autorstwa posłów 
Platformy Obywatelskiej, już zawyrokowali, że jest 
ona zamachem na niezależność elektronicznych 
mediów publicznych. Mianowany przez PiS prezes 
Polskiego Radia Krzysztof Czabański poszedł jesz-
cze dalej. W jednym z wywiadów stwierdził, że za 
niszczenie mediów publicznych, bo jego zdaniem 
taki jest cel zmiany ustawy medialnej, premier Do-
nald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Sta-
nu. Dawno już nie spotkałem się z tak kosmiczną 
obłudą.

jego stanu posiadania. Przecież 
dla nikogo nie jest tajemnicą, że 
dziś wszystkie media publiczne 
są w rękach ludzi związanych 
z PiS. Działacze tej partii robią 
więc wszystko, by obecny stan 
trwał jak najdłużej. Kilkana-
ście dni temu „Dziennik” podał 
szokującą informację, że odpo-
wiedzialni za media w tej par-
tii politycy dostali od Jarosła-
wa Kaczyńskiego cichą zgodę 
na rozmowy z LiD w sprawie 
odrzucenia ustawy medialnej. 
Zauważcie Państwo, że za każ-
dym razem, gdy LiD, z sobie 
tylko znanych powodów głosu-
je razem z Platformą Obywatel-
ską i PSL, liderzy PiS  krzyczą 
o kolaboracji Tuska i Pawlaka 
z „postkomuną”. Nie przeszka-
dza im to jednak „kolaborować” 
z tą „postkomuną”, gdy leży to 
w ich politycznym interesie. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

Prima – aprilis
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W roku szkolnym 2008/2009 w 
naszej szkole – mówi przewod-
nicząca zespołu metodyczne-
go Ewa Holak, będziemy kształ-
cić w systemie dziennym w za-
wodach: opiekuna medycznego, 
technika masażysty, terapeuty 
zajęciowego i opiekuna w domu 

pomocy społecznej. Natomiast w 
systemie zaocznym dla dorosłych 
oferujemy kształcenie w zawo-
dach: opiekuna w domu pomo-
cy społecznej, opiekunki środo-
wiskowej i asystenta osoby nie-
pełnosprawnej. Nauka w naszej 
szkole jest całkowicie bezpłatna, 
zajęcia praktyczne prowadzimy 
w specjalistycznych placówkach 

DRZWI OTWARTE 
W WEJHEROWSKIM MEDYKU
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie roz-
począł nabór na nowe kierunki kształcenia. Na tegoroczne 
Drzwi Otwarte w medyku najliczniej stawili się tegoroczni 
maturzyści m. in. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego 
z wejherowskiego elektryka i studentki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

przez wysoko wyspecjalizowa-
ną kadrę nauczycielską. Posia-
damy także bogaty księgozbiór 
w bibliotece szkolnej. Podstawo-
wym warunkiem rekrutacji jest 
świadectwo ukończenia szkoły 
średniej (również bez matury), 
zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań do wykony-
wania zawodu i pozytywny wy-
nik rozmowy kwalifi kacyjnej lub 
egzaminu sprawnościowego. W 
czasie drzwi otwartych słuchacze 
prezentowali wybrane techniki z 
zakresu terapii zajęciowej w pra-
cowni kulinarnej, plastycznej i 
witrażowej oraz wybrane tech-

niki masażu leczniczego. Zainte-
resowanych bardziej szczegóło-
wą ofertą zapraszamy na stronę: 
www.medyk.tkchopin.pl lub do 

osobistego odwiedzenia szkoły, 
która znajduje się przy ulicy Kal-
waryjskiej 3 w Wejherowie. 

 FRANCISZEK SYCHOWSKI FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Licealistki chętnie poddały się bezpłatnym masażom dłoni.

Prima – aprilis. Krótka historia

Uważaj bo się pomylisz
Obchodzony mniej więcej od połowy XIII wieku, był dniem, w którym wszyscy robili sobie 
wzajemnie żarty prześcigając się w pomysłach jak wprowadzić innych w błąd i sprawić 
by uwierzyli w różne nieprawdopodobne historie. W tradycji chrześcijańskiej 1. kwietnia 
urodził się Judasz Iskariota – symbol obłudy i fałszu. Według  mitologi greckiej natomiast, 
z historią porwanej właśnie na początku kwietnia do Hadesu Persefony i poszukującej jej 
Demeter, którą zwiodło echo głosu córki.

Według Waldemara Łysiak - zna-
nego historyka, autora dziesiątek 
książek historycznych, tradycja 
1-kwietniowego zwodzenia bliź-
nich ma bardzo długą brodę, cho-
ciaż trudno wyrokować jak dłu-
gą. Niektórzy wskazują prasta-
rych Celtów żartujących z sie-
bie podczas święta wiosny. Inni 
- rzymskie obchody Cerealiów 
lub średniowieczne widowiska 
pasyjne, w ramach których grano 
posyłanie Chrystusa „od Annasza 
do Kajfasza”. Wszyscy jednak 
są zgodni, że trwałym impulsem 
primaaprilisowych „przekrętów”  
był 1564 rok, kiedy to król Fran-
cuzów, Karol IX, „przekręcił” 
termin Nowego Roku z 1 kwiet-

nia na 1 stycznia. Dzięki temu 
zdetronizowany l kwiecień stał 
się dniem wygłupów i uciesz-
nych łgarstw. Zrazu praktyko-
wano zwyczaj wręczania krew-
nym, bliskim lub sąsiadom bez-
wartościowych prezentów zastę-
pujących podarunki noworoczne. 
Były to głównie śmieszne atrapy, 
zwane „rybami kwietniowymi”, 
bo i kwietnia objęto dla pucu zo-
diakalnym znakiem Ryb.
Później utrwaliła się tradycja „ro-
bienia w konia” fałszywą infor-
macją lub kompromitującą sytu-
acją, a najlepsze żarty przecho-
dzą do legendy bądź do historii, 
jak chociażby niemiecki „bluff z 
Metz”.

31 marca 1873 roku komendant 
garnizonu w Metz otrzymał de-
peszę sztabu generalnego: „Po-
ciąg Jego Wysokości Szacha Per-
sji minie Metz blisko czwartej 
nad ranem. Garnizon ma zapeł-
nić perony dworca i salutować”. 
Rozkaz Berlina został wykonany 
z niemiecką sumiennością; ostre 
pogotowie, kilkugodzinne czysz-
czenie broni, mundurów i pero-
nów, dekoracje, lampiony, sztan-
dary i fanfary, wreszcie parę go-
dzin czekania w szyku zwartym i 
na baczność. Gdy stało się jasne, 
że depesza była hecą primaaprili-
sową, żołnierze dostali furii i eks-
plodowały zamieszki.

(ANGO)



9 Piątek, 4 kwietnia 2008 r.                               Fotoreportaż    

Program nawrócenia
Modlitwa pozostaje zawsze pierw-
szym i podstawowym warunkiem 
zbliżenia się do Boga. To modli-
twa na pierwszym miejscu sprawi, 
że wydobędziemy się z obojętności 
i uczyni nas wrażliwymi na sprawy 
Boga i duszy. Modlitwa wychowuje 
także nasze sumienia,  a Wielki Post 
jest czasem szczególnie stosownym 
do rozbudzenia i wychowania su-
mienia. Kościół przypomina nam 

właśnie w tym okresie nieodzowną 
konieczność spowiedzi sakramen-
talnej, abyśmy wszyscy mogli prze-
żywać zmartwychwstanie Chrystu-
sa, nie tylko w liturgi, ale także w 
naszej własnej duszy. 
Jałmużna i post jako środki na-
wrócenia i pokuty chrześcijańskiej, 
są ściśle połączone między sobą. 
Post oznacza panowanie nad sobą, 
oznacza postawę wymagającą od-
niesienia do siebie, gotowość do 

III Rocznica odejścia Jana Pawła II do domu Ojca

Tęsknimy za naszym Pasterzem
wyrzeczenia się rzeczy – i nie tyl-
ko pokarmów – lecz także rozko-
szy i różnych przyjemności. A jał-
mużna – w ujęciu szerszym i istot-
nym -oznacza gotowość do dziele-
nia z innymi radości i smutków, do 
wspomagania bliźniego, zwłaszcza 
potrzebującego; do dzielenia nie 
tylko dóbr materialnych, lecz także 

darów ducha...
Tak więc nawrócenie się do Boga 
poprzez modlitwę łączy się z zwró-
ceniem się do człowieka. Będąc 
wymagającymi wobec siebie i wiel-
kodusznymi wobec bliźnich, w spo-
sób konkretny i równocześnie spo-
łeczny wyrażamy nasze nawróce-
nie. Przez pełniejszą solidarność z 

ludźmi, z cierpiącymi, a zwłaszcza 
pozostającymi w potrzebie, łączy-
my się z Chrystusem cierpiącym i 
ukrzyżowanym.

(z książki „Rozważania i modli-
twy na każdy dzień roku” - roz-
ważanie na 2 kwietnia)

2 kwietnia minęła 3. rocznica odejścia papieża Jana Pawła II 
do domu Pana. Z tej okazji prezentujemy naszym Czytelni-
kom fotoreportaż Andrzej Gojke z pielgrzymki papieża Pola-
ka do ojczyzny w 1999. Zdjęcia wykonano podczas przejazdu 
przez Trójmiasto i spotkania z wiernymi na sopockim hipo-
dromie 5 czerwca 1999 roku. Poniżej przypominamy jedną z 
wielu wskazówek jakie pozostawił nam Ojciec Święty.
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Zanim zaskoczone rewelacyjną 
grą zawodniczek Pałacu II ru-
mianki, znalazły receptę na grę 

rywalek oddały pierwszego seta 
do 22. Kolejne dwa sety poszły 
gładko dla naszych zawodniczek 

Rumia. Siatkówka kobiet

Nadal niepokonane
Pierwsze mecze w fazie play-off rozegrały w miniony weekend siatkarki TPS – EC Wybrze-
że Rumia. Przeciwnikiem podopiecznych trenera Jerzego Skrobeckiego była znajdująca 
się na 4. miejscu w tabeli II ligi drużyna Pałacu II Bydgoszcz. Sobotnie spotkanie zaczęło 
się od dużej niespodzianki – rumianki uległy w pierwszym secie bydgoszczankom 22-25. 
Jednak fakt ten przysporzył jedynie emocji licznie wypełniającym widownię kibicom, a ko-
lejne trzy sety TPS wygrał gładko.

Jedna z akcji podczas sobotniego spotkania.

25:10 i 25:14. Sytuacja z pierw-
szego seta omal nie powtórzy-
ła się w czwartym – najbardziej 
chyba emocjonującym w całym 
pojedynku, w którym na począt-
ku TPS przegrywał już 4:9. Za-
chęcone możliwością uzyskania 
remisu w meczu i rozstrzygnięcia 
spotkania w piątym secie siatkar-
ki Pałacu dawały z siebie wszyst-
ko. TPS-owi udało się jednak do-
prowadzić do remisu 12:12 i zdo-
być w kilka minut później prze-
wagę, ale po następnych kilku 
zagrywkach bydgoszczanki po-
nownie wyrównały na 18:18. 
Końcówka sobotniego meczu ku 
uciesze licznie zgromadzonych 
kibiców należała już do niepoko-
nanych w tym sezonie siatkarek z 
Rumi, które wygrały seta 25:20 i 
cały mecz 3:1
Rewanżowe spotkanie TPS z Pa-
łacem II w niedzielę nasze siat-
karki z Rumi wygrały gładko. 3:0 
w setach 25:11, 25:14 i 25:11.
Na kolejne spotkania fazy play_
off rumianki jadą w najbliższy 
weekend do Bydgoszczy.

(ANGO)

Zawodniczki często zmieniały 
ustawienie zarówno w ataku jak 
i w obronie.  Niestety w czasie 
sparingu miały miejsce dwa przy-
kre zdarzenia. Kontuzji doznały 
nasze dwie zawodniczki- Paulina 
Wasak i Agnieszka Piewcewicz. 
Mamy nadzieję, że urazy oka-
żą się niegroźne i że dziewczy-

ny wrócą szybko do treningów. 
Po sparingu odbyło się kolej-
ne spotkanie Klubu Kibica.Klub 
jest coraz lepiej zorganizowany i 
już na najbliższym meczu praw-
dopodobnie  będziemy mogli 
zobaczyć  naszych kibiców wy-
różniających się  na trybunach. 
Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich chętnych do wspólnego ki-
bicowania 6 kwietnia o godzinie 
15tej do Hali Rumskiego MOSi-
Ru, a gorący doping  z pewno-
ścią pomoże naszym Łączpolan-
kom w grze. 

Więcej informacji  na 
www.ks.laczpol.pl

Piłka Ręczna. Łączpol przed play -off

Wygrana w sparingu
Łączpol Gdynia pokonał w meczu sparingowym zespół Startu Elbląg. Mecz odbył się w 
hali MOSiRu w  Rumii. Miał charakter szkoleniowy i obydwa zespoły chciały przećwiczyć 
możliwie jak najwięcej wariantów taktycznych przed nadchodzącymi meczami  play off. 

... i niezawodna obrona Łączpolu okazały się receptą na sukces.Szybki atak...

Spotkanie zakończyło się kolej-
nym efektownym wynikiem 3:0. 
Dwie bramki zdobył Łukasz Król 
(15’, 38’) i jedną Jakub Gronow-
ski (68’). Dobra i ofensywna gra 
oraz efektowny duet dwóch na-
pastników Gronowskiego i Kró-
la pozwoliła gryfi tom cieszyć 
się z kolejnego zwycięstwa. 
Zespół Czarnych Czarne nie oka-
zał się zbyt wymagającym prze-
ciwnikiem dla wejherowian. Żół-
to – czarni od początkowych mi-
nut spotkania ruszyli do ataku, 
wiedząc, że gdy pierwsi strzelą 
bramkę będzie im łatwiej. I tak 
też się stało w 15 minucie poje-
dynku usłyszeliśmy wielką wrza-
wę na trybunach, gdy Łukasz 
Król z podania Tomasz Brzeskie-
go trafi ł pierwszego gola w tym 
meczu. Defensywnie grający ze-
spół gości nie potrafi ł stworzyć 
groźnej akcji, jedyne co pozosta-
ło zespołowi Czarnych to obrona 
przed atakami Gryfa. W 38 minu-
cie Łukasz Król po raz drugi tra-
fi ł do siatki rywali. Takich strza-
łów na tym poziomie nie ogląda-
my zbyt często, Król z pierwszej 
piłki ku zaskoczeniu wszystkich 
posłał piłkę mocnym uderzeniem 
w długi róg bramkarza i było już 
2:0. Drużyna gości nie straciła 
jednak ambicji na to by choćby 
zremisować w tym meczu. Na 
drugą odsłonę spotkania wyszli 
dwa razy bardziej zmotywowani. 
Jednak to nie pomogło. Zespół 

Gryfa dalej atakował i stwarzał 
bardzo groźne akcję pod bramką 
gości. Bicie braw na trybunach 
nie ucichało. W 68 minucie to co 
nie udawało się Jakubowi Gro-
nowskiemu przez 67 minut stało 
się faktem. Po dośrodkowaniu od 
Adama Wolszlegiera podwyższył 
wynik na 3:0 strzałem z głowy 
nie pozostawiając żadnych szans 
na obronę golikperowi Czarnych. 
Trener Wojciech Wasiek po me-
czu: W dzisiejszym spotkaniu 
gra moich podopiecznych była 
w miarę dobra. Podstawowe 
czynniki naszego zwycięstwa to 
przede wszystkim niezbyt wy-
magający przeciwnik, który na-
stawił się zdecydowanie na grę 
obronną. Łatwiej nam się roz-
grywało akcje ofensywne. Wi-
dać, z meczu na mecz, że ze-
spół chcę grać piękny futbol, a 
nie tylko zdobywać bramki i ba-
wić się na boisku. Założenia tak-
tyczne wykonywane są prawie 
perfekcyjnie. Bardzo podobała 
mi się gra obronna żółto – czar-
nych i para napastników, dzięki 
której zdobyliśmy trzy bramki. 
Gryf Orlex Wejherowo wystąpił 
w składzie: M. Szlaga – K. Je-
zierski, M. Pliński, P. Politow-
ski, K. Szwół, T. Brzeski (P. Tusk 
79’), A. Woszlegier (K. Kosicki 
71’), M. Szymański, Ł. Kozłow-
ski (B. Gałek 81’), Ł. Król, J. 
Gronowski (J. Banaszak 79’). 

Łukasz Nowaczyk

Piłka Nożna. Gryf Orlex na fali

Kolejne zwycięstwo 
podopiecznych Waśka!  
W sobotnie popołudnie na wejherowskim Wzgórzu Wo-
ności odbył się mecz 20 kolejki spotkań IV ligi. Jedenasty 
w tabeli Gryf Orlex Wejherowo podejmował na własnym 
obiekcie ostatnią drużynę w tabeli – Czarni Czarne.

W  hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
szykówce Chłopców. W ścisłym fi nale Mistrzostw wzięło udział 6 
szkół. Mistrzem Powiatu została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 z Rumi, która reprezentować będzie nasz powiat w Półfi -
nale Wojewódzkim, który odbędzie się 07.04.2008 r. w hali sportowej 
ZSP nr 1 w Rumi ul. Starowiejska 4. Zespół z Rumi zakończył roz-
grywki, odnosząc same zwycięstwa. Poziom jaki prezentuje drużyna 
Wojciecha Kapuścińskiego i Kordiana Zabrockiego, pozwala sadzić, 
że i Półfi nał Wojewódzki powinien paść łupem naszych zawodników 
,jedynie nie znane są  rozmiary zwycięstwa. Życzymy dalszych sukce-
sów i awansu do Finałów Wojewódzkich, które odbędą się 17.04.2008 
r. w Słupsku.

Rumia. Mistrzostwa koszykówki

ZSP nr 1 z Rumi zdobyła 
mistrzostwo powiatu

Kolejność ostateczna szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Rumi1. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie3. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie4. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie5. 
Zespół Szkół Zawodowych w Redzie6. 
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- Sprzedam mieszkanie, Rumia  centrum, 
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 Luzi-
nie, przy dworcu PKP, niezagospodarowa-
na, 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 Sierakowi-
cach, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 
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 (zapwnio-
ne media, parking i ochrona) 
tel. 607 625 237
- Kupię mieszkanie dwupokojowe lub 
kawalerkę, tel. 502 549 251
- Sprzedam mieszkanie własnościowe 
62 m2 IIp/III w Rumi Janowie zadbane, 
słoneczne w dogodnym punkcie tel. 0510 
053 984
- Mam do wynajęcia halę 150 m2  
I piętro na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię 
(centrum Wejherowa) 
tel. 602 372 519
- Sprzedam mieszkanie 60m2   3 pok. III 
piętro, os. Buczka, monitorowane, ocieplo-
ne, księga wieczysta, tel. 517 381 700

- Wdowiec po 50-tce, pozna panią w po-
dobnym wieku z okolic Trójmiasta 0514 
282 102
- Wolna, 59 lat, pozna pana niezależne-
go, zmotoryzowanego z okolic Wejherowa-
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 odpo-
wiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- Niezależnego, wolnego pana od 60 l, 
bez nałogów, tylko zmotoryzowany, nie za 
szczupły, poważnie myślący o przyszłości, 
tel. 660 375 217
- Rozwiedziony (34 l.) z jednym dziec-
kiem, pozna panią niezależną fi nansowo, 
zmotoryzowaną z trójmiasta, tel. 502 975 
622
- Rozwódka (31 l.), dwoje dzieci, pozna 
pana do 38 lat, niezależnego, zmotoryzo-
wanego z okolic trójmiasta, tel. 504 384 
700
- Wdowa (57 l.) pozna wdowca niezależ-
nego, zmotoryzowanego w odpowiednim 
wieku, z okolic trójmiasta, tel. 504 405 
804
- Wdowa (57 l.) pozna kulturalnego 
pana, niezależnego fi nansowo, zmotoryzo-
wanego oraz poważnie myślącego o życiu, 
tel. 505 948 529

- 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. Tempo-
mat, klimatyzacja,elektryczne szyby, lu-
sterka, 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, wspomaganie kierownicy, 
alarm, immobilizer, central, 220 000 KM, 
2 500 zł
tel. 0 602 123 062
- Sprzedam VW POLO 1,4 z 1999 r., 
czarny, AA, CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, 
AF 13 000 zł.

- Sprzedam suknię ślubną na szczupłą 
i niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 
16 19
- Sprzedam piec olejowy „wolf” pełen au-
tomat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki 
plastikowe 1500l. Tel.0-604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17

- Przyjmę pralkę starą automat na 
chodzie i piecyk gazowy do naprawy 
(ścienny), 
tel. 0501 834 279
- Sprzedam fotelik samochodowy nie-
mowlęcy 0-13 kg, model zeszłoroczny,w-
kładka dla noworodków,funkcja bujaczka 
z blokadą,pokrowiec na nóżki,
składana, gruba budka.
Tel. 694 092 928
- Szukam pracy dorywczej, doświadcze-
nie 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
- Sprzedam: suszarka do bielizny-bęb-
nowa PRIVILEG T3018, electronik, pe-
łen program 20-60 minut, 5kg. tel.604-
672-760
- Sprzedam suknię ślubną, biała rozm. 
40/42 na 164, 1 tys. cena do negocjacji. 
tel. 504 905 805
- Sprzedam biurko 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 osoby pro-
szę 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, sil-
nik 5,5 KW cena 600  zł, tel. 0503 857 934
- Rower damski używany, tanio sprze-
dam, tel. 679 39 34
- Okna skrzynkowe i same skrzydła 
większą ilość z demontażu w dobrym sta-
nie tanio sprzedam. tel. 509 575 862
- Sprzedam rower górski z amortyzatora-
mi i hamulcami tarczowymi, kolor
czarno-żółty, stan bardzo dobry, zadbany, 
ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, tel. 0 
508 071 565
- Sprzedam wózek głęboko-spacerowy 
na pompowanych kołach w kolorze czer-
wono-beżowym (kupiony 15 m-cy temu) 
200 zł, tel. 503 353 772
- Sprzedam drzwi pokojowe oszklone 80 
cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez 
ościeżnicy), tel. 058 672 46 48
- Piec kafl owy z koroną dam rozebrać (z 
wywiezieniem gruzu) Tel. 0502351988

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
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Fifi  – serial animowany 
08:45     Sekretny świat misia ...
 – serial animowany 
09:10     Moliki książkowe
09:20     Kuchcikowo – dla dzieci 
09:40     Tam i z powrotem  11 serial 
10:10     Śpiewać, jak to łatwo  
 powiedzieć  
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces – serial  
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes 
12:20     Wielkie sprzątanie 
12:40     Plebania – telenowela  
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Tajemnice Watykanu – dok.
14:30     Kandydat - magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Bracia i siostry – serial  
16:05     Moda na sukces – serial  
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan  – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela  
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Piątkowe kino akcji 
 - Coronado fi lm akcji  
 USA, Niemcy 2003 
21:55     Glina (13) – serial 
23:00     Krzyk – horror USA 1996 
00:50     Budząc zmarłych (1 i 2) 

05:35     Statek miłości 
 - telenowela  
07:35     Kacper 
 - serial animowany 
08:05     M jak miłość 
 - serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Święta wojna 
 - serial komediowy
11:35     Szatan z siódmej klasy - fi lm   
 fabularny Polska 1960 
13:30     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży 
14:00     Duże dzieci - talk-show
14:55     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:50     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 - serial obyczajowy 
16:25     U fryzjera 
 - serial komediowy 
16:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:50     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny
23:45     Policjanci z Pitbulla -felieton 
23:50     EUROexpress - magazyn 
24:00     Panorama
00:20     Billboard - fi lm sensacyjny
02:05     Sposób na bezsenność - fi lm   
 fabularny USA 1996 
03:35     Ryzykanci 
 - reality show 
04:25     Europa da się lubić 
 - Europa szpanuje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05.30    Sztukateria 
05.55    Gram.Tv
06.20    FIFA Futbol Mundial 
06.45    Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50    TV Market
08.25    Kasa Na Bank – program interaktywny
09.25    Zbuntowani (odc. 119) 
 – serial obyczajowy  
10.25    Big Brother V – Prosto  z domu  
10.55    mała Czarna – talk show
11.55    Big Brother V
12.55    Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
13.55    Gram.tv 
 – magazyn muzyczny 
14.30    Wygraj fortunę 
 – teleturniej 
15.30    Sidła Miłości (24) 
 – serial obyczajowy   
16.30    Zbuntowani (120) 
 – serial obyczajowy 
17.30    Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
18.30    Big Brother V – Prosto z domu
19.00    Trampolina (12) 
 – reality show
20.00    Big Brother V 
21.00    Jerycho” (7) – serial sensacyjny
22.00    Jerycho (8) – serial sensacyjny
23.00    Big Brother V – Extra    
23.35    Oczekiwana zmiana miejsc 
 – fi lm USA
01.25    Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.00    Big Brother V 
02.55    Big Brother V – Prosto z domu 
03.20    Big Brother V – Extra 
03.45    Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
04.35    Paul Rodgers – Live in Glasgow 

05:00     Music Spot – program rozrywkowy
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program rozrywkowy
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:30     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej 
08:30     Kameleon – serial sensacyjny 
09:30     Stan wyjątkowy – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 – serial 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Tylko miłość – serial obyczajowy 
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy 
15:15     Daleko od noszy 
 – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     Doktor Dolittle 2 – komedia  
 familijna  USA 2001; r.   
 Kontynuacja jednego z  
 najbardziej kasowych fi lmów  
 rodzinnych ostatnich lat z 
 Eddiem Murphym w roli  
 doktora Dolittle, który odkrywa, 
 że potrafi  rozmawiać ze  
 zwierzętami. 
21:45     Kasyno – dramat gangsterski USA/ 
 Francja, 1995; r. 
22:00     Studio Lotto
01:45     Miasto zwycięzców – teleturniej
02:45     Nocne randki 
 – program rozrywkowy

05:00     Uwaga! Magazyn reporterów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – interaktywny  
  program 
rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry – interaktywny program  
 rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN - magazyn
11:00     Damą być 1 (5/5), 
 Wielka Brytania, 2007
12:05     Sąd rodzinny – fabularno dok.
13:05     Clever - widzisz i wiesz
14:05     W-11 Wydział Śledczy – fab. dok.
14:45     Detektywi – fan. dok.
15:15     Marina - telenowela 
 (148/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska,  
 fab. dok.
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! Magazyn reporterów
20:00     Batman: Początek - fi lm   
 przygodowy, USA, 2005, 
 Młody Bruce Wayne był  
 świadkiem morderstwa   
 dokonanego na jego rodzicach.  
 To traumatyczne przeżycie  
 odcisnęło na nim trwałe piętno.  
 Marzy tylko o zemście...
23:00     Statek widmo - fi lm horror, 
 Australia, 2002
00:55     Na ścieżce zbrodni 
  - fi lm sensacyjny, RPA, 2002
02:40     Wrzuć na luz
03:40     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Od piątku do piątku
Piątek 4.04.2008, 
19.00 wystawa batiku Jolanty Wabik-Wielgus - WCK

Sobota 5.04.2008, 
10.00 konferencja nt. kultury w Wejherowie - WCK
11.00 mecz piłki nożnej MKS Orkan Rumia - Bałtyk Gdynia - Rumia, MOSiR
11.00 Bieg Wielkanocny - Rumia, park Żelewskiego
14.00 mecz piłki nożnej MKS Orkan Rumia - Zenit Łęczyce - Rumia, MOSiR
19.00 projekcja fi lmu „Jeszcze raz” - WCK

Niedziela 6.04.2008, 
10.00 turniej szachowy dla młodzieży - WCK
11.00 mecz piłki nożnej OKS Janowo - Gryf Wejherowo - Rumia, MOSiR
11.00 mecz piłki ręcznej kobiet AZS Politechnika Koszalin - KS Łączpol
Gdynia - Rumia, MOSiR
16.00 koncert przebojów operowych i operetkowych - DK Rumia Janowo
16.00 koncert dla Jana Pawła II - Rumia, kościół NMP Wsp. Wiernych
17.00 koncert dla papieża Jana Pawła II - Pierwoszyno

Poniedziałek 7.04.2008 
wykład prof. J. Kęcińskiej o A. Majkowskim - PiMBP, Kaszubska 14

Wtorek 8.04.2008 
19.00, koncert romskiego zespołu „Hitano” - WCK

Czwartek 10.04.2008, 
17.00 turniej baśki - WCK
15.00 konkurs poezji śpiewanej - WCK
18:00 Spotkanie Burmistrza miasta Redy z mieszkańcami,w siedzibie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Redzie Rekowo, 
Piątek 11.04.2008, 
19.00 koncert Edyty Geppert - WCK

Do meczu fi nałowego w kategorii 
chłopców przystąpiły reprezenta-
cje SP nr 3 i sp nr 2. Trzeba przy-
znać, że obie drużyny były świet-
nie przygotowane do zawodów 
przez swoich opiekunów: Ma-
riusza Wińskiego i Ziętkowskie-
go Wiesława (SP nr2) oraz Lesz-
ka Bielickiego (SP nr 3), tym sa-
mym rozgrywki oglądało się z 
wielką przyjemnością.
Akcje przenosiły się to na jedną, 
to na druga stronę boiska. Dzia-
łania zawodników SP nr 2 były 
skutecznie zatrzymywane przez 

bramkarza rywali - Patryka Neu-
manna, który dwoił i troił się wy-
konując skuteczne parady. „Trój-
ka” z kolei zabójczo kontrowała 
i zdobywała bramki. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
8:3 dla SP nr 3. Dla wszystkich 
szczypiornistów MOKSiR ufun-
dował pamiątkowe medale, a dla 
szkół puchary, które wręczał Kie-
rownik MOKSiR Konrad War-
gin. Finał Powiatowy odbędzie 
się 15.04 (dziewczęta) i 16.04 
br. (chłopcy) w Choczewie. 
                                          (KW)

Reda. Mini piłka ręczna

SP nr 3 górą 
Na Hali ZS nr 1 w Redzie odbyły się Mistrzostwa Redy  
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w mini-piłce 
ręcznej, będące jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Po-
wiatu w tej dyscyplinie. Organizatorem zawodów był Miej-
ski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie.

Dystans 3000 m Janina Łuniew-
ska pokonała w czasie 16:19.89 
a jej mąż Mirosław zwyciężył z 
rezultatem 14:56.54. Z udziałem 
3625 zawodników z 59 krajów w 
dniach 17-22 marca we francu-
skim mieście Clermont-Ferrand 
odbyły się halowe mistrzostwa 
świata weteranów w lekkiej atle-
tyce. Zawodnicy mieli do poko-
nania dystans 3000 m. Czwartą 
zawodniczką globu w kategorii 
wiekowej W-45 została Janina 
Łuniewska z wynikiem 16:21.46. 
Mirosław Łuniewski zajął siódme 
miejsce w kategorii M-50 z cza-
sem 14:55.28. W ostatnią sobotę 
marca w słowackich Dudincach 
rozegrane zostały międzynaro-

dowe zawody w chodzie sporto-
wym z cyklu mityngów Europej-
skiej Federacji Lekkoatletycznej. 
Na dystansie 20 km w kategorii 
zawodowców wystartował Miro-
sław Łuniewski, który w rywali-
zacji z dużo młodszymi od siebie 
rywalami zajął trzynaste miejsce 
z czasem 1:47:26. Do poprawie-
nia rekordu Polski weteranów za-
brakło zaledwie 24 sekund. Osią-
gnięte sukcesy są dużą zasługą 
sponsora, którym jest właściciel 
Firmy Czesbud Reda. Bez jego 
pomocy wyjazdy zagraniczne 
redzkich zawodników byłyby 
niemożliwe. 

Andrzej Byczkowski

Reda. Chodziarze  sezon rozpoczeli

Udany początek sezonu
Trzy starty w marcu maja już za sobą chodziarze z Redy. 
W Grudziądzu podczas halowych mistrzostw Polski wete-
ranów, po kolejne tytuły mistrzowskie sięgnęli Janina i Mi-
rosław Łuniewscy.

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
 w Koszykówce Chłopców 

Szkół Gimnazjalnych 

W  hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Wej-
herowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu  w   
Koszykówce Chłopców  Szkół  Gimnazjal-
nychych . Mistrzem Powiatu została drużyna 
chłopców z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, 
która reprezentować będzie nasz powiat w 
Półfi nale Wojewódzkiej Gimnazjady, któ-
ry odbędzie się 08 kwietnia 2008 r. w hali 
sportowej ZS nr 3 w Wejherowie . Zespół z 
Wejherowa zdobył Mistrzostwo wygrywając 
wszystkie pojedynki znaczną różnicą koszy. 
Liczymy , że nasi zawodnicy pokonają swo-
ich rówieśników z Lęborka, Kartuz i Pucka i 
wywalczą awans do Finałów Wojewódzkich, 
które odbędą się 14.kwietnia w Gdyni.

Kolejność końcowa:
1m. Gim. 3 Wejherowo 
2m. Gim. 1 Rumia
3m. Gim. 1 Reda
4m. Gim. Łęczyce 
5m. Samorządowe Gim. Bolszewo

Mistrzostwa  Powiatu w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Gimnazjalnych

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimna-
zjalnych , których organizatorem był Po-
wiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wy-
chowawczych i ZS nr 1  w Wejherowie. W 
zawodach udział wzięła rekordowa liczba 9 
zespołów z całego powiatu wejherowskiego 
. Mistrzem Powiatu została drużyna chłop-
ców z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie , która 
reprezentować będzie nasz powiat w Półfi na-
le Wojewódzkim  . Zawody półfi nałowe od-
będą się 09 kwietnia w 2008 r. w Kartuzach , 
a przeciwnikami zespołu z Wejherowa będą 
mistrzowie powiatów : Lęborskiego , Kartu-
skiego i Puckiego.
Wyniki fi nałów:
Po eliminacjach w trzech grupach rozgryw-
kowych, zwycięzcy awansowali do ścisłego 
fi nału gdzie grając systemem  „każdy z każ-
dym”, wyłoniono zwycięzcę.
 
Kolejność końcowa - chłopcy 
1m. Gim. 3 Wejherowo
2m. Gim. Łęczyce
3m. Gim. Szemud
4m.Gim. Luzino
5m. Gim. Choczewo
6m. Gim. nr 2 Rumia
7m. Gim. Strzepcz
8m. SGim. Bolszewo
9m. Gim. Kostkowo
                                                                        
 Kolejność końcowa  – dziewczęta 
1m. SGim. Bolszewo
2m. Gim. 3 Wejherowo
3m. Gim. Choczewo
4m. Gim. Bojano
5m. Gim. Bożepole Wlk.
6m. Gim. nr 1 Rumia
7m. Gim. Kostkowo
8m. Gim. Luzino
9m. Gim. Strzepcz

Andrzej Byczkowski
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05:20     Statek miłości – telenowela 
07:05     TELEZAKUPY
07:25     EUROexpress – magazyn 
07:30     Przystanek praca
07:45     Bodzio – serial animowany 
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi – serial komediowy 
11:35     Dr Quinn – serial obyczajowy 
12:30     Złotopolscy – telenowela  
13:00     Wyprawy krzyżowe 
 – cykl dokumentalny 
13:30     Znaki czasu – magazyn 
14:00     Smaczne Go! – magazyn kulinarny
14:50     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:50     Na dobre i na złe - serial  obyczajowy
16:50     Stawka większa niż życie 
 – serial TVP
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny – teleturniej 
19:35     Anna Dymna – spotkajmy się
20:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:10     TOMASZ LIS NA ŻYWO 
 – talk-show
22:10     Fuks – komedia sensacyjna Polska  
23:50     Policjanci z Pitbulla
24:00     Panorama
00:15     Wieczór artystyczny - Jerzy  
 Grzegorzewski – fi lm dok.
01:10     „A mury runą...” - recital Jacka  
 Kaczmarskiego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.30     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
06.20     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V – Finał
13.25     Wielkie Happy Hour– informacyjny  
 program rozrywkowy
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Berlin, Berlin – serial dla młodzieży
16.30     Zbuntowani – 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 – serial animowany dla  
 dorosłych 
20.30     Big Brother V – reality show
21.30     Pierwszy rok z życia pandy – 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– reality show 
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.40     Big Brother V – reality show 
03.30     Big Brother V – Prosto z domu
03.55     Big Brother V – Extra 
04.20     Muzyczne listy– program muzyczny
05.10     Drogówka – magazyn policyjny

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny
11:30     Wielkie porządki, USA, 2004
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fab. dok.
13:05     Taniec z gwiazdami
14:45     Detektywi – fab. dok.
15:15     Marina - telenowela 
 (149/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – fab. dok.
18:25     Detektywi – fab. dok.
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fab. dok.
20:55     Na Wspólnej 
21:30     Szymon Majewski Show – program  
 rozrywkowy
22:35     Teraz my!
23:20     Superwizjer 
23:55     Bez skazy (NIP TUCK IV) - serial  
 obyczajowy (8/15), USA
00:55     Wydanie drugie poprawione 

05:15     Notacje – cykl dok.
05:25     Serce z węgla – cykl dok.
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?  
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści – serial 
09:05     Budzik
09:35     Jaka to melodia?
10:20     Laboratorium XXI wieku
10:40     Z EUROpą na Ty
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców – magazyn  
11:10     Moda na sukces – serial   
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro – cykl 
12:40     Plebania – telenowela  
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Byli sobie odkrywcy – serial 
14:30     Szkoda gadać – program
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo – serial obyczajowy 
16:05     Moda na sukces – serial  
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     FRYDERYK 2008 
22:05     4400 seria – serial
23:00     Wojna Logana – fi lm fab. 

05:45     Radio Romans – serial 
06:40     Był taki dzień – felieton  
06:45     Smaki polskie – magazyn 
07:00     Dzień dobry w sobotę 
 – program poradnikowy 
07:30     Rok w ogrodzie 
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą – program  publ.
08:40     Historie Starego Testamentu 
09:10     Ziarno – magazyn
09:35     Baranek Shaun – serial
09:45     Scooby, gdzie jesteś? 
 – serial  animowany 
10:10     Siódme niebo – serial 
11:00     Kuchnia z Okrasą –Kuskus 
11:25     Podróżnik – Wasini 
11:40     Zwierzęta świata – fi lm 
12:10     Kadra 2012 – magazyn 
12:30     Kandydat – magazyn 
13:00     Wiadomości
13:15     Hindenburg – dramat  USA
15:20     Śmiechu warte
15:50     Śpiewać, jak to łatwo  
 powiedzieć –widowisko  
 rozrywkowe
16:25     Psi psycholog – telenowela 
17:00     Teleexpress
17:20     Fałszywa hrabina 
 – komedia USA 1994 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę - Afera  
 Thomasa Crowna – fi lm  
 fabularny USA 1999
22:15     Męska rzecz... - Siedmiu  
 wspaniałych nadjeżdża  
 – western  USA 1972
00:05      Przekręt 
 – serial sensacyjny 

05:25     Radio Romans – serial  
06:25     Był taki dzień – felieton 
06:25     Zatańczmy – cykl  dok.
06:40     Na pięciolinii 
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
07:55     Budzimy do życia – felieton 
08:05     Domisie - Rozśmieszacze 
 – program dla dzieci
08:35     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki –serial  
09:00     Kuchcikowo – program 
09:20     Teleranek – magazyn 
09:45     Mali agenci 2 – komedia
11:25     Tydzień 
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Regina Coeli  
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Strażnicy nieba – fi lm  
 przygodowy Włochy,  
 Francja 1998 
14:50     Kyle XY – serial  
15:40     BBC w Jedynce – serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Jaka to melodia? 
18:05     Faceci do wzięcia – serial  
18:30     Szkoda gadać – program 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Od Rancza do Rancza
20:20     Ranczo – serial obyczajowy  
21:15     Od Rancza do Rancza
21:25     Zakochana Jedynka 
 -  fi lm obyczajowy USA
23:00     Uczta kinomana - Czarny 

05:55     Dla niesłyszących – Echa Panoramy
06:25     Molly – serial animowany 
06:55     Spróbujmy razem – magazyn dla  
 niepełnosprawnych
07:25     Magazyn Ligi Mistrzów
07:55     Poezja łączy ludzi
08:05     M jak miłość – serial 
09:00     Pytanie na śniadanie 
10:40     Czy zwierzęta przepowiadają  
 katastrofy? fi lm dokumentalny 
11:35     Na dobre i na złe  
 – serial obyczajowy
12:30     Egzamin z życia – serial obyczajowy 
13:25     Święta wojna – serial komediowy 
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy – telenowela  
15:05      Smaczne Go! 
 – magazyn kulinarny
15:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe
17:40     Na wyłączność - Mariusz Wilczyński  
 – wywiad 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     Europa da się lubić – Macho  
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
21:05     Weekendowe Kino Dwójki
 Twierdza – fi lm akcji USA 1997 
23:25     Parodia jest dobra na wszystko 
 – program kabaretowy
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:20     Weekendowe Kino Dwójki - Na  
 spotkanie śmierci – dramat
01:55     Supertalent – widowisko 
02:55     Noc Zagadek 
 – teleturniej interaktywny  

05:10     Dla niesłyszących 
 – Słowo na niedzielę
05:15     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 – serial obyczajowy 
05:40     Złotopolscy – telenowela 
06:35     Jesteś tym co jesz – serial dok.
07:05     M jak miłość 572 - serial 
07:55     Sto tysięcy bocianów  – serial dok.
08:25     Z Dwójką bezpieczniej
08:40     Wyjechani – telenowela  
09:10     Zacisze gwiazd – zacisza braci ...
09:40     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 – Hacjenda – cykl reportaży
10:05     Wstęp do fi lmu Nationale Geographic
10:10     Miesiąc z National Geographic – dok.
11:05     Makłowicz w podróży – magazyn
11:40     Gwiazdy w południe - Dzikie gęsi
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy – telenowela  
15:10     Szansa na Sukces – Piosenki   
 Ryszarda Poznakowskiego
16:05     Na dobre i na złe – serial obyczajowy 
17:05     Egzamin z życia – serial obyczajowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:10     Tak to leciało! – teleturniej 
20:00     Policjanci z Pitbulla – felieton 
20:10     Podróże z żartem 
 – program rozrywkowy
21:10     Pitbull – serial policyjny 
22:05     Raport specjalny – serial sensacyjny  
22:50     Ulice Kultury – magazyn 
23:10     Grzechy po polsku – program Kamili 

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     FIFA Futbol Mundial
06.20     Kinomaniak– magazyn fi lmowy
06.50     Dekoratornia – magazyn 
07.20     Eurolinia Plus
07:35     Pokemon – serial animowany
08.35     Wszystko o zwierzętach
 - serial dokumentalny 
09.10     Żółte psisko, fi lm fabularny, 
 USA 1957 
 Travis, nastoletni syn ranczera,  
 ma się opiekować matką i  
 młodszym bratem, podczas gdy  
 ojciec wyrusza na przepęd 
 bydła. Podczas jego   
 nieobecności, pojawia się  
 duży żółty kundel i Travis  
 adoptuje go jako pomocnika 
 broniącego farmy przed  
 drobnymi drapieżcami, a nawet  
 niedźwiedziem. Wkrótce między  
 chłopcem i psem nawiązuje się  
 głęboka więź przyjaźni.
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     Pierwszy rok z życia pandy 
 – fi lm dokumentalny USA
15.00     SPORT
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Big Brother V – Omnibus  
19.00     Galileo – program popularno-

05.35     Sztukateria – magazyn kulturalny 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.25     VIP – magazyn kulturalny 
06.55     V-max – magazyn motoryzacyjny
07.25     Gram.Tv– program muzyczny
07:55     Pokemon – serial animowany
08.55     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Argentyny
09.55     VIP– magazyn kulturalny 
10.25     V-max– magazyn motoryzacyjny
10.55     Gram.Tv– program muzyczny
11.25     Big Brother V  – Prosto z domu
11.55     Big Brother V – reality show
12.55     Urodzeni wczoraj fi lm fabularny USA 
15.00     SPORT
17.00     Trampolina reality show 
18.00     Berlin, Berlin serial dla młodzieży
19.05     Idol – reality show
20.05     Nieśmiertelny 2 
 – fi lm fabularny USA 1991 
 Jest rok 2024. Connor MacLeod  
 i jego przyjaciel Ramirez zostali  
 wygnani z odległej przeszłości. 
 Connor jest teraz zwykłym  
 śmiertelnikiem w  
 zaawansowanym wieku.  
 Przed wielu laty nadzorował  
 tworzenie „tarczy” - sztucznej  
 warstwy ozonowej mającej  
 chronić Ziemię. 
22.00     Big Brother Show – reality show 
23.30     Konfrontacja  fi lm fabularny 
 Hong Kong 2000 
01.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.30     Lenny Kravitz – Universal Love Tour  
 – koncert
03.30     Big Brother Show – reality show
04.45     VIP– magazyn kulturalny
05.10     TV Market

05:45     Sonic X – serial animowany 
06:15     Czarodziejki – serial fantasy 
06:45     Piotruś Pan i piraci 
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis 
 – serial animowany
07:45     Tutenstein – serial animowany
08:15     Hugo – program dla dzieci 
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje – magazyn kulinarny 
09:45     Eureko, ja to wiem
10:45     Mel U- fi lm familijny SA, 1998;  
 Podczas wakacji u dziadka,  
 dwóch braci spotyka i   
 zaprzyjaźnia się z olbrzymim 
 żółwiem, któremu dają na 
 imię Mel. Właściciel  
 miejscowego wesołego   
 miasteczka za wszelką cenę chce  
 odkupić (lub ukraść) Mela, ale  
 dzieci zrobią wszystko, by  
 pokrzyżować jego plany..
13:00     Kwalifi kacje F1 - GP Bahrain
14:00     Dom nie do poznania – reality show 
15:00     SIĘ KRĘCI – program rozrywkowy 
15:15     Świat według Kiepskich 
 – serial komediowy
15:45     Moja dziewczyna; USA, 1991
17:45     Strzał w 10 – teleturniej
18:50     Wydarzenia
19:30     Jaś Fasola – serial komediowy
20:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy 
22:00     Studio Lotto
22:30     Piotr Bałtroczyk przedstawia 
 – program rozrywkowy 
00:00     Dzieci swinga - dramat muzyczny  
 USA, 1993; r. Akcja rozgrywa się 
 w Hamburgu w 1939 roku. 

05:45     Sonic X – serial animowany
06:15     Czarodziejki – serial fantasy 
06:45     Piotruś Pan i piraci 
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis 
 – serial animowany
07:45     Tutenstein– serial animowany
08:15     Power Rangers – serial dla młodzieży 
08:45     Przygody w siodle 
 – program dla dzieci 
09:45     Przebojowe dzieci 
 – program dla dzieci 
10:45     Premiera - Ostrze Róży,  Hongkong,  
 2004; r. Corey Yuen, Patrick 
 Leung; w. Jaycee Chan,  
 Bingbing Fan, Daniel Wu,  
 Donnie Yen, Edison Chen,  
 Gillian Chung, Tony Leung Ka  
 Fai, Ying Qu, Jackie Chan 
13:15     GP BAHRAIN - Formuła 1
15:45     20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi  
 USA, 1997; r. Michel Anderson;  
 w. Richard Crenna, Michael  
 Jayston, Ben Cross, Julie Cox,  
 Paul Gross Adaptacja sławnej  
 powieści futurystycznej Juliusza  
 Verne’a. 
17:45     Rodzina zastępcza – serial komediowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Daleko od noszy – serial komediowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości – serial sensacyjny
23:00     Misiek Koterski Show – rozrywkowy 
00:00     Magazyn sportowy

05:40     Uwaga! - magazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Motoszoł – program rozrywkowy
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny
11:30     Na Wspólnej Omnibus 
 – serial obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
14:30     Taniec z gwiazdami - kulisy
15:00     Szymon Majewski Show 
16:00     Karol. Człowiek, który został  
 papieżem - miniserial   
 obyczajowy (1/2), Włochy, 2005
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania – serial komediowy
20:35     Kryminalni – serial kryminalny
21:40     Książę i ja - fi lm komedia,
 Paige (Julia Stiles),  
 wyemancypowana studentka  
 college’u i entuzjastka   
 motocykli, rozpoczyna studia  
 medyczne na uniwersytecie w  
 Wisconsin. Tam spotyka i  
 zakochuje się w jedym ze  
 studentów - Edwardzie (Luke  
 Mably). Nie ma jednak  
 pojęcia, że Edward jest   
 księciem Danii, który uciekając  
 przed królewskim życiem,  
 „ukrywa się” w Ameryce.
00:00     Zamach - fi lm sensacyjny, 
 USA, 1987
01:50     Uwaga!
02:10     Telesklep

05:40     Uwaga! - magazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Niania – serial komediowy
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę 
11:45     39 i pół – serial obyczajowy
12:45     Teraz albo nigdy
13:55     Co za tydzień - magazyn
14:25     Wallace i Gromit: Klątwa królika -  
 fi lm komedia, Wielka Brytania,  
 2005. Wraz ze zbliżającym się 
 dorocznym konkursem   
 warzywnym, wśród sąsiadów  
 Wallace’a i Gromita nastaje 
 „warzywna mania”, a   
 pomysłowy duet ma szansę  
 zbić majątek na swoim  
 najnowszym wynalazku  
 - urządzeniu w humanitarny  
 sposób pozbywającym się  
 szkodników (w tym przypadku  
 królików) usiłujących   
 zaatakować cenne ogrody.
16:00     Karol. Człowiek, który został  
 papieżem - miniserial   
 obyczajowy (2/2), Włochy, 2005
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
21:50     Teraz albo nigdy
22:55     Program rozrywkowy

05:00     Music Spot – program rozrywkowy
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program rozrywkowy
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy 
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy 
10:30     Beverly Hills 90210 – serial 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Przebojowe dzieci 
 – program rozrywkowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     Piotr Bałtroczyk przedstawia III
21:00     MEGA HIT - Spider-Man 2 – fi lm  
 akcji  USA, 2004; Druga część  
 jednego z największych hitów  
 kasowych wszechczasów w  
 reżyserii Sama Raimiego. 
22:00     Studio Lotto
23:55     Nieustraszeni – reality show 
00:55     Daleko od noszy – serial komediowy
01:25     Miasto zwycięzców – teleturniej
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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
11:00     Proste życie (Proste życie) 
 - serial (18/57)
11:35     Proste życie (Proste życie) 
 - serial (19/57)
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 – fab. dok. 
13:05     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy – fab. dok. 
14:45     Detektywi – fab. dok. 
15:15     Marina - telenowela 
 (152/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi – fab. dok. 
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:15     W-11 Wydział Śledczy – fab. dok. 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     Tunel - fi lm katastrofi czny, 
 USA, 1996
23:50 Agenci NCIS - serial   
 sensacyjny (20/24)
00:50 Multikino

05:35     Statek miłości – telenowela  
07:15     TELEZAKUPY
07:35     Kacper – serial animowany 
08:05     M jak miłość – serial  
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Święta wojna 
 – serial komediowy
11:40     Dr Quinn 
 – serial obyczajowy 
12:30     Koło fortuny – teleturniej  
13:05     Księżycowa zatoka 
 – dramat obyczajowy USA
14:40     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:35     Barwy szczęścia 
 – serial obyczajowy
16:10     U fryzjera – serial komediowy 
16:45     Czterdziestolatek – serial   
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
19:00     Jeden z dziesięciu - Wielki Finał 
 – teleturniej 
20:05     Barwy szczęścia 
 – serial obyczajowy 
20:35     Sport - Puchar UEFA 
22:45     Warto rozmawiać 
23:45     Puchar UEFA - skróty
24:00     Panorama
00:15     Policjanci z Pitbulla
00:25     Arabia Saudyjska za zasłoną 
 – fi lm dokumentalny 
01:40     Miasteczko Twin Peaks 
 – serial kryminalny 
02:35     Sekcja 998 – Komin – telenowela   

05:20     Notacje – cykl dok.
05:30     Skamandryci – cykl dok.
05:55     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata?  
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Pani Pająkowa – serial
09:00     Jedynkowe przedszkole
09:25     Strażak Sam – serial
09:40     Świnka Peppa –serial
09:45     Fifi  – serial animowany 
09:55     Kocham muzykę – serial 
10:00     Ja i mój Pan – magazyn  
10:20     Pełnosprawni – magazyn 
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces – serial   
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania – telenowa   
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Średniowieczna Europa
14:30     My Wy Oni – magazyn  
15:00     Wiadomości
15:10     Bracia i siostry – serial 
16:05     Moda na sukces – serial  
17:00     Teleexpress 
17:35     Klan – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości
20:20     Letni dom – thriller, 2007 
21:55     Sprawa dla reportera 

05:20     Notacje – cykl dok.
05:30     Klinika cudów – telenowela 
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     Jedynkowe Przedszkole 
09:35     Atlantis High – serial 
10:05     Zwierzowiec 
 – Starsze dziecko i koń 
10:20     Zdrowo z Jedynką-magazyn 
10:40     Z EUROpą na Ty- magazyn  
10:50     TELEZAKUPY
11:10     Moda na sukces – serial   
12:00     Wiadomości
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania – telenowela   
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     FRYDERYK 2008 
14:30     Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...; 
15:00     Wiadomości
15:10      Miłość puka do drzwi 
 – serial obyczajowy
16:05      Moda na sukces – serial   
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn  
17:35     Klan – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości 
20:20     Co mi zrobisz, jak mnie  
 złapiesz – komedia
22:05     Misja specjalna 
 – magazyn śledczy 
22:40     Hybryda – thriller 

05:20     Statek miłości – telenowela  
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Kronika Węgierskiego – reportaż 
07:45     Bodzio - mały helikopter 
 –  serial animowany 
08:05     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie
11:00     Sąsiedzi serial komediowy 
11:30     Dr Quinn – serial obyczajowy 
12:20     Złotopolscy – telenowela  
12:55     Święto Zwiastowania Marii Panny  
 – relacja 
13:50     Podróże z żartem 
 – program rozrywkowy
14:45     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:40     M jak miłość 
 – serial obyczajowy 
16:35     Stawka większa niż życie 
 – serial TVP
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny – teleturniej 
19:35     Kocham Kino – magazyn  fi lmowy 
20:05     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
21:50     Wieczór fi lmowy. Kocham Kino 
 – Iris, USA, Wielka Brytania 
23:30     Liga Mistrzów – skróty 
24:00     Panorama
00:20     Kocham kino na bis - Miasto Boga 
 – dramat USA  
02:30     Śmiech i młot – fi lm dokumentalny 
03:15     Korespondent - Birma 
 – cykl dokumentalny
03:45     Z Dwójką bezpieczniej

05:15     Notacje – cykl dok.
05:25     Telewizyjny opis obyczajów  
05:40     Złote Góry – reportaż  
05:55     Był taki dzień – felieton 
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Łatek – serial  animowany 
09:00     Domisie – dla dzieci 
09:30     Lilli czarodziejka – serial 
10:00     Szansa na życie
10:15     Borem, lasem... - magazyn
10:35     Pan Śmieć
10:40     Z EUROpą na Ty– magazyn  
11:10     Moda na sukces – serial   
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury – magazyn 
12:40     Plebania – telenowela  
13:10     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Errata do biografi i
14:30     Raj – magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces – serial   
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     W imię sprawiedliwości 
 – dramat USA 1999 
22:00     Cienie PRL – u – widowisko 

05:20     Statek miłości  – telenowela 
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Znaki czasu  magazyn
07:45     Bodzio – serial animowany 
08:05     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi serial komediowy 
11:35     Dr Quinn 
 – serial obyczajowy 
12:30     Koło fortuny – teleturniej 
13:05     Dzika Australia – cykl dokumentalny 
14:05     Europa da się lubić – Uzależniona  
15:00     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:55     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
16:55     Stawka większa niż życie 
 – serial TVP
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej 
19:35     S. O. S. Dzieciom! 
 – telenowela dokumentalna 
20:00     Barwy szczęścia – serial obyczajowy 
20:35     Sport - LM 
22:55     Liga Mistrzów – skróty 
23:30     Rodzina Trendych – widowisko 
24:00     Panorama
00:15     Alibi na środę 
 - Uniwersalny żołnierz  2 
 – fi lm science fi ction USA 1998 
01:55     Wideoteka dorosłego człowieka 
02:40     Noc Zagadek 
 – teleturniej interaktywny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     V Max – magazyn motoryzacyjny
06.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.45     Muzyczne listy– program muzyczny
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – 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     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     V Max – magazyn motoryzacyjny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny  
16.30     Zbuntowani – 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– reality show
20.30     Big Brother V – reality show
21.30     Regina – serial fabularny 
22.35     Pogromcy hitów – program   
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V – Extra
23.35     Happy Hour– informacyjny program  
 rozrywkowy
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V – reality show
02.15     Big Brother V – Prosto z domu
02.40     Big Brother V – Extra 
03.05     Muzyczne listy– program muzyczny
03.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
04.40     Drogówka – magazyn policyjny
05.05     Komenda– magazyn policyjny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     Dekoratornia – magazyn 
06.20     Pogromcy hitów
 – program muzyczny
06.45     Muzyczne listy
 – program muzyczny
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – 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     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     VIP – magazyn kulturalny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny 
16.30     Zbuntowani – 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  – serial sensacyjny 
23.05     Big Brother V – Extra  
23.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.35     Jerycho  – 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 
 – program muzyczny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     VIP– magazyn kulturalny
06.20     Pogromcy hitów – program muzyczny
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – 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 – serial fabularny 
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy  
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Trampolina – reality show 
20.00     Big Brother V– reality show
21.00     Negocjator – fi lm fabularny USA/ 
 Niemcy, 1998
 Danny Roman jest najlepszym  
 policyjnym negocjatorem w  
 Chicago. W wyniku intrygi, 
 zostaje jednak oskarżony  
 o zamordowanie swojego kolegi  
 i zdefraudowanie pieniędzy 
 z policyjnego funduszu. 
23.55     Big Brother V – Extra 
00.25     Potencjalna dostawa – fi lm fabularny  
 Kanada 2001 
02.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00     Music Spot – program rozrywkowy
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program rozrywkowy
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy 
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:30     Kameleon – serial sensacyjny
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 – serial 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Rodzina zastępcza 
 – serial komediowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku
21:00     Transporter – sensacyjny USA/ 
 Francja, 2002; r. Były  
 komandos, żyje z bycia   
 kierowcą, który działa na  
 usługi przestępców i przewozi 
 tajemnicze przesyłki. 
22:00     Studio Lotto
23:15     1300 gramów – sensacyjny  
 USA, 2007 
00:15     Millenium – serial sensacyjny
01:15     Miasto zwycięzców – teleturniej
02:15     Zakazana kamera – program   
 rozrywkowy 

05:00     Music Spot – program rozrywkowy
05:30     Wstawaj! Gramy! – program   
 rozrywkowy
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:30     Kameleon – serial sensacyjny
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 – serial 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Strzał w 10 – teleturniej
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     I kto tu rządzi? – serial komediowy
20:30     Świat według Kiepskich 
 – serial komediowy
21:00     Twarda laska – komedia romantyczna  
 USA, 2001; Trójka kompanów  
 zawsze trzymała się razem, aż  
 do momentu, kiedy Darren  
 zakochał się w pięknej Judith 
22:00     Studio Lotto
23:15     Barwy nocy – thriller  USA, 1994
02:05     Miasto zwycięzców – teleturniej
03:05     Zakazana kamera

05:00     Music Spot – program rozrywkowy
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program rozrywkowy
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina – serial komediowy 
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:30     Kameleon – serial sensacyjny
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 – serial 
11:30     Samo życie– serial obyczajowy 
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     I kto tu rządzi? – serial komediowy
13:30     Świat według Kiepskich 
 – serial komediowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie– serial obyczajowy 
20:00     Tylko miłość – serial obyczajowy 
21:00     Gwiezdny cyrk 
 – program rozrywkowy 
22:00     Studio Lotto
23:10     Premiera - Nieodebrane połączenie  
 – fi lm Japonia, 2003. 
01:30     Miasto zwycięzców – teleturniej
02:30     Zakazana kamera– program   
 rozrywkowy 

05:00     Uwaga!- magazyn reporterów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry – interaktywny   
 program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
 - magazyn
11:00     Program rozrywkowy
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 – fab. dok.
13:05     Milionerzy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – fab. dok.
14:45     Detektywi 
 – fab. dok.
15:15     Marina - telenowela 
 (150/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi 
 – fab. dok.
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – fab. dok.
20:55     Na Wspólnej 
21:30     39 i pół, 2008
22:30     Kuba Wojewódzki – program  
 rozrywkowy
23:30     Kryminalni 
 – fab. dok.
00:35     Program rozrywkowy
01:10     Uwaga! 
01:30     Wrzuć na luz
02:30     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
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Perfekcyjna Pani Domu
  - serial (6/8)
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Milionerzy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – fab. dok.
14:45     Detektywi 
15:15     Marina - telenowela 
 (151/169), Meksyk
16:15     Rozmowy w toku
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 – fab. dok.
18:25     Detektywi 
 – fab. dok.
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – fab. dok.
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
23:25     Morderca w deszczu 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1998
01:25     Uwaga! 
01:45     Wrzuć na luz
02:45     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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