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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

WEJHEROWO I RUMIA  - BEZ ABSOLUTORIUM

Przez trzy dni Wejherowo wraz z miastami leżącymi od Żukowa po Hel i Trójmiasto, 
przepełnione były muzyką i śpiewem pieśni chóralnej. Honorowy patronat nad jubi-
leuszowym XX Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu objął Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Pomor-
skiego – Jan Kozłowski. Dni Festiwalu są dla wejherowian wielkim świętem. Miasto 
rozbrzmiewa muzyką i pieśnią i to w pełnym tego słowa znaczeniu, bo poza przesłu-
chaniami i koncertami w kościołach – mówi główny organizator Festiwalu, Prezydent 
Miasta Krzysztof Hildebrandt, pieśnią wypełnione jest centrum miasta, deptak i Plac 
Jakuba Wejhera.           - str. 8

Wejherowo. Jubileuszowe święto pieśni chóralnej

XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 

PIEŚNI O MORZU

Neptun w czasie przejazdu przez plac Jakuba Wejhera.
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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 18 60
- 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 pisząOd piątku do piątku
2.05.-9.05.2008 r.
Piątek 2.05, 
20.00 zlot fanów Depeche Mode - Gdynia, „Ucho”
Sobota 3.05, 
10.00 turniej scrabble’a - MDK Rumia
13.00 koncert pieśni patriotyczno-religijnej - Sierakowice, nad 
wodą
18.00 przegląd jazzowo-bluesowy - Gdynia, „Ucho”
Niedziela 4.05, 
8.30 wyjazd turystyczny do Wieżycy - Gdynia, PTTK
Poniedziałek 5.05, 
10.00 dzień kaszubski - Bolszewo, biblioteka
Środa 7.05, 
17.00 mecz Bałtyk Gdynia - Gryf Wejherowo - Gdynia, ul. Olim-
pijska
17.00 promocja biografi i ks. F. Gruczy - Gościcino, „Szrot”
18.00 wernisaż malarstwa Nataszy Sobczak - Bolszewo, bibliote-
ka
Czwartek 8.05, 
19.00 spektakl „Chicago” - Gdynia, Teatr Muzyczny

OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i  art. 5, art. 7, art. 12  ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 
49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. Kodeksu  postępowania admi-
nistracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i 
a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 24.04.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  
84-230 Rumia, wydana została  decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwe-
stycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY NIZINNEJ   W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  w obrębie 19 na działkach nr ewidencyjny 35/4, 35/5, 
36/2, 37/4, 42/2, 65/7, 94/25

2. w dniu 24.04.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  
84-230 Rumia, wydana została  decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwe-
stycji polegającej na:

BUDOWIE DRÓG GMINNYCH  – ULIC KILIŃSKIEGO, BACZYŃSKIEGO, 
GAŁCZYŃSKIEGO   W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  w obrębie 8 na działkach nr ewidencyjny 1/186, 1/199, 
1/200, 1/228, 1/232, 1/233, 1/242, 17/1, 16/1, 15/1, 545, 14/1, 13, 186, 1/6, 
1/11

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i art. 5 ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /
tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

3. w dniu 03.04.2008r. na wniosek Prezydenta  Miasta Wejherowa, Plac Jakuba 
Wejhera,  84-200 Wejherowo, wszczęte zostało postępowanie  administracyjne 
w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polega-
jącej na
BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY CHMIELEWSKIEGO  W WEJHE-
ROWIE  

na terenie Gminy Miasta Wejherowa   położonej  w obrębie 10  na działkach nr 
ewidencyjny 263/74, 263/76, 264/11, 294, 295/4, 313/2, 440/16, 439/1  

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 14 
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wejherowskie-
go,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub 
osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).             

Szpitalne opłaty
Proszę o wyjaśnienie dość osobliwej sprawy z jaką miałem „za-
szczyt” się spotkać w naszym szpitalu miejskim.
Otóż w dniu 18.04 w godzinach wieczornych zgłosiłem się do wej-
herowskiego szpitala z problemem usunięcia drobiny pyłku z oka. 
Po podejściu do okienka Pani tam siedząca zażądała ode mnie ksią-
żeczki zdrowia i legitymacji ubezpieczeniowej. Ponieważ nie mia-
łem przy sobie książeczki ubezpieczeniowej Pani siedząca w przy 
okienku stwierdziła, że może sprawdzić czy moje ubezpieczenie 
jest ważne, ale po uiszczeniu 5 zł opłaty. Z tego co się dowiedzia-
łem w/w opłata ustalona została przez dyrektora szpitala. W związ-
ku z powyższym pytam za pośrednictwem Waszej Gazety na jakiej 
podstawie Dyrektor szpitala ustala jakieś wewnętrzne taksy, czy 
jest to jego prywatny folwark, dlaczego tylko 5 zł a nie na przykład 
50 zł albo 100 :-), skoro szpital jest miejski, to czy jakiekolwiek 
opłaty w miejscach publicznych nie powinny być ustalane przez 
radnych naszego miasta (w końcu po to ich wybraliśmy) i w końcu 
na co przeznaczane są nasze co miesięczne składki z zarobków?
Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.

Wejherowianin

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
(...) świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić kartę ubezpiecze-
nia zdrowotnego lub dokument o którym mowa w art. 54 ust. 1 – w 
przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony (...).
Czytelnik zgłaszając się do Szpitalnego oddziału Ratunkowego ce-
lem usunięcia „drobiny pyłku z oka” obowiązany był posiadać przy 
sobie aktualny dokument uprawniający do uzyskania świadczenia 
nieodpłatnie. Pacjent nie posiadał aktualnej legitymacji ubezpie-
czeniowej i w związku z powyższym jego decyzji pozostawiono:

podpisanie faktury za udzielenie świadczenia z obowiązkiem − 
dostarczenia w terminie 7 dni dokumentu potwierdzającego 
jego uprawnienia do uzyskania świadczenia nieodpłatnie; do-
starczenia takiego dokumentu w wymaganym terminie skut-
kuje anulowaniem faktury, natomiast w przypadku nie wywią-
zania się z powyższego obowiązku – obowiązkiem pokrycia 
kosztów realizowanego świadczenia, lub
odpłatnym, pozostawionym do decyzji pacjenta sprawdze-− 
niem przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta do uzyska-
nia świadczenia nieodpłatnie (...)

Wbrew ogólnemu przekonaniu, pacjenci oprócz uprawnień po-
siadają również obowiązki, w tym obowiązek udokumentowa-
nia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze 
środków publicznych.

Andrzej Zieleniewski
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie

AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU
Wszyscy chętni, którzy nie zapisali się jeszcze na zajęcia 
uniwersyteckie, mogą to zrobić w każdą  ŚRODĘ  13:00 do 14:30 
w SPR ul. Dworcowa 12, tel. kontaktowy: 0 - 784 659 795
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Po rozpatrzeniu wniosków przez 
Zarząd Powiatu, radnych z me-
rytorycznej komisji oraz wszyst-
kich radnych powiatowych na se-
sji, zdecydowano o przekazaniu 
90 tys. PLN na wykonanie kon-
serwacji malowideł ściennych 
północnej elewacji wejherow-
skiego Klasztoru Zakonu Braci 
Mniejszych- Franciszkanów, 60 
tys. PLN na wykonanie konser-
wacji ołtarz głównego dla Para-
fi i pw. Św. Mateusza Ap. w Gó-
rze (gm. Wejherowo) oraz 50 tys. 
PLN na wykonanie renowacji 

elewacji ceglanej kościoła Para-
fi i p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Brzeźnie (gm. Łęczyce). 
Dnia 28 kwietnia w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie pod-
pisana została umowa na prze-
kazanie tych środków pomiędzy 
powiatem wejherowskim a bene-
fi cjentami. Umowę sygnowali: ze 
strony powiatu – starosta wejhe-
rowski Józef Reszke, wicestaro-
sta Grzegorz Gaszta, zaś ze stro-
ny benefi cjentów- ks. proboszcz 
Jerzy Osowicki (parafi a w Gó-
rze) oraz o. Tyberiusz Nitkiewicz 

(Klasztor Zakonu Braci Mniej-
szych- Franciszkanów). Nieobec-
ny podczas podpisywania umów 
proboszcz Parafi i w Brzeźnie, 
podpisze umowę w terminie póź-
niejszym, zaraz po swoim powro-
cie z Warszawy. 
Po podpisaniu porozumienia 
księża podziękowali Radzie oraz 
Zarządowi Powiatu za cenną ini-
cjatywę i obiecali, iż w pełni wy-
korzystają pozyskane środki na 
wnioskowane projekty. 

(PP)

Wejherowo. Dotacja

PIENIĄDZE NA ZABYTKI
Uchwałą Rady Powiatu z kwietnia br. powiat wejherowski zabezpieczył 200 tys. PLN w 
swoim budżecie na dotacje dofi nansowujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wcześniejsze uchwały 
umożliwiały Zarządowi Powiatu Wejherowskiego ogłoszenie naboru wniosków zarządców 
obiektów zabytkowych w powiecie na przyznanie dotacji na remont swoich zabytków. 

Podpisanie porozumienia o przekazaniu środków fi nansowych.

Wczoraj popołudniu młoda 
dziewczyna wyskoczyła z po-
ciągu jadącego do Wejherowa 
(gdzie 17-latka mieszka). Zda-
rzenie miało miejsce, w momen-
cie gdy pociąg przejeżdżał przez 
Rumię. Gdy w pociągu zaczęła 
się kontrola, nastolatka bez bile-
tu, postanowiła przed nią uciec. 
Otworzyła drzwi i... wyskoczyła. 
Na szczęście nie zginęła, ale ma 
złamaną nogę i jest potłuczona. 
W wyniku upadku straciła przy-
tomność. 
Na miejsce zaraz zostało wezwa-

ne pogotowie, które odwiozło 
dziewczynę do Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie. O zda-
rzeniu została poinformowana 
również rumska policja. Podczas 
sprawdzania danych okazało się, 
że dziewczyny poszukuje matka; 
17 - latka uciekła z domu. Jak do-
wiedziała się „Moja-Rumia” nie 
była to jej pierwsza ucieczka. 
Niestety ta skończyła się w szpi-
talu, gdzie dziewczyna została na 
obserwacji.

(TM)
www.moja-rumia.pl

Rumia. Tragedia na kolei 

Wyskoczyła z pociągu
Młoda dziewczyna trafi ła do szpitala po tym jak w Rumi wy-
skoczyła z jadącego pociągu. Chciała w ten sposób uciec 
przed... kontrolą biletów. Przy okazji okazało się, że jest po-
szukiwana przez matkę.

Rumia. Kronika SM

Inwazja ciężarówek
Szmelta. Mieszkaniec ul. Św. Józefa w dzielnicy Szmelta, poprosił 
Straż Miejską, o interwencję w sprawie rozjeżdżających ulicę cię-
żarówek, których nośność przekraczała dopuszczalne tam 10 ton. 
W sprawie tej interweniowali też mieszkańcy ulicy u samej bur-
mistrz miasta. Na miejsce udał się patrol i po potwierdzeniu tego 
faktu strażnicy ustalili fi rmę, z której są ciężarówki. Po kilkukrot-
nej wizycie funkcjonariuszy w fi rmie, jej właściciel uzyskał w koń-
cu zezwolenie na korzystanie z drogi na czas do 17 mają 2008r. 
Zobowiązał się także do naprawiania każdego dnia powstałych po-
ważniejszych uszkodzeń, a po zakończeniu prac doprowadzenia 
ulicy do stanu początkowego.

Alkohol pod chmurką
Janowo. Piękna pogoda spowodowała, że na ławkach coraz czę-
ściej pojawiają się amatorzy piwka i taniego wina. Strażnicy od-
notowują co dzień po kilka przypadków łamania Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bywa, że 
pijane osoby zasypiają na ławkach, tak jak na przykład ostatnio w 
Parku Żelewskiego w Janowie i jest traktowane jako nieobyczajne 
zachowanie. 
- Dobudzamy takich osobników – informuje komendant Roman 
Świrski, - i albo odwozimy do domu, co wiąże się także z ukara-
niem mandatem w wysokości najczęściej 100 zł., albo przekazuje-
my policji.

Uwaga wagarowicze
Stara Rumia. W ubiegłym tygodniu Strażnicy Miejscy zajmowa-
li się także wagarowiczami. m.in. zauważyli młodzież siedzącą w 
godzinach przedpołudniowych na trybunie stadionu miejskiego. Po 
wylegitymowaniu i wykonaniu telefonu do szkoły okazało się, że 
wszyscy są na wagarach. Młodzieży polecono powrót na zajęcia, a 
do rodziców zostały wysłane pisma informujące o całym fakcie.

(ajg)

W związku z tym, w numerze 
43 Expressu Powiatu Wejherow-
skiego zamieściliśmy kupon z 
pytaniem: „Dlaczego Światowy 
Dzień Książki jest obchodzony 
23 kwietnia?”. 
Nasi czytelnicy mogli w tym 
symbolicznym dniu zanosić do 
księgarni „Matras” w Wejhero-
wie kupony z prawidłowymi od-
powiedziami. 
Wśród nich zostały rozlosowane 
dwie nagrody książkowe, które 
otrzymali: 
Bartłomiej Ebertowski –  książ-
ka Henninga Mankella „O krok”

Joanna Skok – książka Katarzy-
ny Gacek i Agnieszki Szczepań-
skiej „Zabójczy spadek uczuć”
23 kwietnia to data symboliczna, 
bo właśnie tego dnia 1616 roku 
umarli Miguel de Cervantes, Wil-
liam Szekspir i Inca Garcilaso de 
la Vega, twórcy, których znacze-
nie dla literatury światowej trud-
no przecenić. 
Za pomoc w organizacji konkur-
su, nagrody książkowe i pozy-
tywne nastawienie dziękujemy 
pani Reginie Koruba, kierow-
niczce księgarni „Matras” w Wej-
herowie.                 (ŁB)

Wejherowo. Światowy Dzień Książki

Dla czytelnictwa
Wspólnie z księgarnią „Matras” w Wejherowie zorganizowa-
liśmy konkurs, którego ideą było wzbudzenie ciekawości i 
świadomości czytelniczej oraz promowanie czytelnictwa. 

O Ś W I A D C Z E N I E
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Samorządności Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Inicjatywa grupy radnych Wolę Wejherowo, a właściwie schowanego za ich pleca-
mi pana prezydenta Hildebrandta, uruchamiająca procedurę rozwiązania użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości WKS GRYF na których urządzony jest stadion spor-
towy jest mocno spóźniona. Szkoda, że pan Prezydent nie wykazał się troską o mie-
nie WKS Gryf w 2001 r. gdy klub sprzedawał obiekty sportowe przy ulicy Wałowej 
mimo iż problem ten zasygnalizowali wówczas radni Samorządności i PO doprowa-
dzając do zwołania Sesji Nadzwyczajnej RM. Wtedy radni Wole Wejherowo i pre-
zydent Hildebrandt nie podjęli żadnych skutecznych działań by się temu przeciw-
stawić.
Naszym zdaniem Uchwała ta jest bezprzedmiotowa i pozbawiona podstaw prawnych. 
Jej cel jest czysto propagandowy. 
Mimo naszych wątpliwości i zastrzeżeń nie będziemy blokować uchwalenia tej 
Uchwały a także wykonania jej przez pana Prezydenta. Świadomi, że chodzi tu wy-
łącznie o działania pozorne będziemy pytali na każdej Sesji, co pan w tej sprawie 
zrobił. 

Wejherowo, 29 kwiecień 2008 r.

Wejherowo. Sesja Rady Miasta

Prezydent Hildebrandt 
bez absolutorium!!!
Na sesji absolutoryjnej Rady 
Miasta Wejherowa, która odby-
ła się 29 kwietnia, nie był głoso-
wany wniosek o udzielenie ab-
solutorium Prezydentowi Miasta 
Krzysztofowi Hildebrandtowi za 
rok 2007, bo Komisja Rewizyjna 
takiego wniosku Radzie nie zło-
żyła. 
W tej sytuacji należy przyjąć, że 
Pan Prezydent absolutorium nie 

otrzymał. Do bardzo burzliwej 
momentami sesji absolutoryjnej, 
a także do sesji nadzwyczajnej 
poświęconej stadionowi „Gryf” 
wrócimy w kolejnych numerach 
„Expressu”. Dziś publikujemy 
jedynie Oświadczenie na ten te-
mat Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej i SAMORZĄD-
NOŚCI.

Piotr Ruszewski

Na odpust Wniebowstąpienia 
Pańskiego przybędą do Wej-
herowa pielgrzymki z Kaszub 
południowych, m. in. z Kartuz, 
Kościerzyny, Gdyni, Luzina. Po-
witanie pierwszych grup pątni-
czych nastąpi w piątek, 2 maja, 
ok. godz. 16.00 przy kaplicy 
Bożego Ciała. Uroczystości so-
botnie, 3 maja otworzy o 8.00 
msza w kościele św. Anny. Tam 
też o godz. 14.00 rozpoczną się 
centralne obchody kalwaryjskie. 
O 17.30 o. prowincjał Adrian 
Buchcik odprawi mszę świętą 
przy Kościele Trzech Krzyży, zaś 
o 19.00 przy tej kaplicy wystąpi z 
koncertem Antonina Krzysztoń. 
W niedzielę o godz. 9.00 odbę-
dzie się procesja z kościoła św. 
Anny na Kalwarię, gdzie zostanie 
odprawiona suma odpustowa pod 
przewodnictwem bp Ryszarda 
Kasyny. Bezpośrednio po sumie 
nastąpi pożegnanie pielgrzymek 
wyruszających do domu.     (PP)

W dniach 2-4 maja odbę-
dzie się pierwsze spotkanie 
pielgrzymów na odnowionej 
Kalwarii Wejherowskiej.

Odpust 
kalwaryjski
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Radni Gospodarności opu-
ścili obrady ubiegłotygo-
dniowej sesji Rady Mia-
sta w Rumi. Chcieli w ten 
sposób zaprotestować prze-
ciwko sposobowi proce-
dowania przez przewod-
niczącego  Witolda Recla-
fa wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta. Złożyli 
wniosek o jego odwołanie. 
Wcześniej głosami koalicji 
PO i PiS rada zdecydowała 
o nieudzieleniu burmistrz 
Elżbiecie Rogali – Koń-
czak absolutorium z powo-
du niewykonania budżetu.
- Ta sesja to zwyczajna far-
sa i dlatego postanowili-
śmy w niej dalej nie uczest-
niczyć – stwierdził Tadeusz 
Piątkowski, przewodniczą-
cy Klubu Gospodarności 
po opuszczeniu sali obrad. - 
Wniosek o zamknięcie dys-
kusji przed jej rozpoczę-
ciem to zwyczajne łamanie 
regulaminu.
Przewodniczący RM Wi-

told Reclaf zarzucił rad-
nym Gospodarności brak 
odwagi
- Bali się stanąć ze mną 
twarzą w twarz – powie-
dział. - Złożyli wniosek i 
wyszli. Dla mnie to po pro-
stu tchórzostwo i błazena-
da. Jestem tym faktem bar-
dzo zdumiony.
Przed opuszczeniem przez 
Gospodarność sesji głoso-
wano wniosek o nieudziele-
nie absolutorium. Został on 
zaakceptowany przez radę. 
Koalicjanci poinformowali 
jednocześnie, że nie złożą 
wniosku o przeprowadze-
nie referendum w sprawie 
odwołania burmistrz Ro-
gali – Kończak. Głosowa-
ny po wyjściu radnych Go-
spodarności wniosek o od-
wołanie przewodniczącego 
Reclafa został odrzucony, 
ponieważ pozostała na sali 
ilość radnych wystarczyła 
do utrzymania quorum. 

(ajg)

Rumia. Z sesji Rady Miasta

Burmistrz bez absolutorium
Witold Reclaf 
– przewodniczący Rady Miasta Rumi

- O nieudzielenie absolutorium 
pani burmistrz Elżbiecie Roga-
li-Kończak, wnioskowała Ko-
misja Rewizyjna Rady Miasta w 
związku z bardzo słabą realizacją 
budżetu za rok 2007. m.in. zale-
dwie w  31 procentach (3,4 mln 
na zaplanowanych 11 mln.) zre-
alizowano budowę dróg. Nie zo-
stał także zakupiony  - jak plano-

wano – lokal komunalny, na który przeznaczono 200 
tys. złotych. Według pani burmistrz ta kwota była za 
mała. Do wniosku Komisji Rewizyjnej pozytywnie 
ustosunkowała się Regionalna Izba Obrachunkowa.

Elżbieta Rogala–Kończak 
– burmistrz Miasta Rumi 

– zważywszy, że budżet inwe-
stycyjny na papierze jest  w za-
sadzie budżetem czysto wirtual-
nym, niezrealizowanie jedynie 5 
z 64 zapisów uważam za sukces. 
Decyzja o nieudzieleniu abso-
lutorium jest po prostu niespra-
wiedliwą oceną pracy nie tylko 
mojej, ale pracy ciężkiej urzęd-
ników rumskiego magistratu. 

Obecnie RIO zbada wykonanie budżetu w sposób 
rzeczowy i uważam, że zarzuty radnych koalicji PO i 
PiS się nie potwierdzą.

Zawody techniczno - bojowe in-
spektorów ruchu drogowego po-
licji z Wejherowa, Pucka i Gdy-
ni oraz Żandarmerii Wojskowej 
z Gdyni odbyły się w piątek 25 
kwietnia. Rozpoczęły się testem 
znajomości przepisów ruchu 
drogowego i spraw związanych 
m.in. z prawem karnym. Potem 
były już sprawdziany z praktyki. 
Najpierw odbyły się zawody na 
strzelnicy. Po zakończeniu tur-
nieju swoich sił spróbowało do-
wództwo policji i szef żandar-
merii wojskowej. Potem żołnie-
rze i policjanci sprawdzali się w 
pomocy przedmedycznej, reani-
mując manekina. Następną kon-
kurencją był sprawdzian zwrot-
ności. Mundurowi w swoich sa-
mochodach byli „egzaminowani” 
na placu straży pożarnej. Zadanie 
było szczególnie trudne dla poru-
szających się na na motorze, bo 
paliki, które musieli omijać były 
poustawiane w małych odległo-
ściach. 
- Ta konkurencja zawiera w sobie 
elementy slalomu oraz zmiany 
kierunku jazdy - tłumaczy sierż. 
Anetta Kwidzińska z wejherow-
skiej policji. – Trzeba było prze-
jechać wyznaczoną drogę bez po-
trącenia palików. 
Ostatni etap zawodów był naj-
ważniejszym sprawdzianem prak-
tycznych umiejętności kierowa-
nia ruchem drogowym: na skrzy-

Wejherowo. Bezpieczeństwo

Najlepsi w mundurach
Policja i żandarmeria wojskowa zorganizowała wspólne zawody. Sprawdza-
na była znajomość nie tylko teorii, ale i umiejętności praktycznych; odbyły 
m.in. zawody strzeleckie i sprawdzian z kierowania ruchem drogowym. 

żowaniu ulic Rybackiej z Gdań-
ską w Wejherowie funkcjonariu-
sze w jaskrawozielonych mary-
narkach kierowali ruchem.  
Pierwsze miejsce w zawodach 
zajęła drużyna Żandarmerii Woj-

skowej z Gdyni, drugie drużyna 
z Komendy Powiatowej Policji w 
Pucku, trzecie policjanci z Gdy-
ni, a czwarte drużyna z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wejhe-
rowie.   (TM)
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Żandarmi okazali się bezkonkurencyjni.

Nie od dziś wiadomo, że rywalizacja jest zdrowa dla wszystkich.

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 istniejącej stacji  bazowej telefonii cyfro-
wej, zlokalizowanej na działce nr 136/5, obr.10, przy ulicy Rybackiej 24 
w Wejherowie.

Decyzja Nr AB14-I-7351/50/08 z dnia 29.04.2008r.

        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. 

Na początku lutego br. opubliko-
waliśmy krótki artykuł o tej dziw-
nej sytuacji. Od tamtego czasu 
praktycznie nic się nie zmieniło, 
wręcz przeciwnie. Pomimo wy-
roku sądu nakazującego  napra-
wienie szkód, pan Langa rozpo-
czął zwyczajne wiosenne prace 
polowe. Czyli w swoim mniema-
niu, nie wyłączając przedmioto-
wej drogi, którą traktuje jak część 
swojego pola. - Znowu zaorał tą 
drogę i zasiał na niej owies – 
mówi pani Szur, która nie ma już 
siły walczyć ze wszystkimi. - My 
już w ogóle w nic nie wierzymy 
– mówi rozgoryczona. Z jednej 
strony walczy z upartym sąsia-
dem, który za nic ma sobie wy-
roki sądu, z drugiej z administra-
cyjną bezsilnością. Urzędnicy, w 
związku z tym, że pan Langa nie 
zastosował się do wyroku sądu, 
musieli znowu skierować sprawę 
do tej instytucji. - Musimy otrzy-
mać od sądu glejt, dający nam 
prawo do przywrócenia tej drogi 
na koszt winnego – mówi Łukasz 

Jabłoński, Wójt Gminy Linia. Pi-
smo w tej sprawie zostało wysła-
ne do sądu na początku kwietnia 
br. Dla pani Marii to kolejny nic 
nie znaczący ruch administracji, 
której przestała już ufać. Wcze-
śniej odwoływała się do samego 
ministra sprawiedliwości, dosta-
wała zapewnienia, że wszystko 
szybko się skończy. Tymczasem 
minęły trzy lata, a jej z miesią-
ca na miesiąc jest coraz ciężej. 
- Nikt się nie kieruje moim do-
brem, ani radni, ani wójt, wszy-
scy mnie zostawili – mówi, zała-
mując ręce. Sytuacja jest dla niej 
tym bardziej trudna, że dom jest 
praktycznie na jej utrzymaniu. 
Nie ma się też czemu dziwić, że 
robi wszystko, żeby jej gospo-
darstwo znowu zaczęło funkcjo-
nować jak dawniej. A nie będzie 
to możliwe bez normalnego po-
łączenia z resztą świata... trudno 
powiedzieć, kiedy sąd da gminie 
możliwość zrobienia porządku z 
ta sytuacją na koszt jej sprawcy. 
Pani Marii pozostaje tylko to, co 
robiła przez trzy lata, czekać...

Gmina Linia. W Strzepczu bez zmian

Zostawiona samej sobie
Droga przez mękę – to określenie, które doskonale pasu-
je do tego, co musiała przejść Maria Szur ze Strzepcza w 
gminie Linia. Dramat rozpoczął się trzy lata temu, kiedy jej 
sąsiad pan Langa zaorał drogę, odcinając tym samym ro-
dzinie Marii Szur normalny kontakt ze światem.  Bo trudno 
rozwiązaniem  nazwać przeprawy „z łaski” przez podwórko 
wspomnianego wyżej pana.

Problemy pokrzywdzonego za-
częły się, kiedy kupił u jednego 
ze sprawców części do swojego 
samochodu warte 400 zł. Umó-
wił się, że należność zapłaci w 
maju br. Jednak sprzedający upo-
mniał się o pieniądze wcześniej, 
bo już w niedzielę. Przyszedł do 
domu pokrzywdzonego dwukrot-
nie: przed godz. 5.00  i 6.00 rano. 
Zmusił go do wyjścia z miesz-
kania. Pokrzywdzony zauważył, 
że miejsce gdzie zostawił swo-
je auto było puste. Jego mitshu-

bisi colt zginęło. Sprawca był ra-
zem ze swoim kompanem. Obaj 
groźbami zmusili 21-latka żeby 
wsiadł z nimi do samochodu. Po-
jechali do lasu i tam zmusili go 
do podpisania umowy sprzeda-
ży mitshubisi. Następnie zawieź-
li mężczyznę do warsztatu i tam 
wypuścili. Po przyjęciu zgłosze-
nia policjanci zebrali informacje 
o sprawcach i zatrzymali ich. Je-
den z nich był wielokrotnie noto-
wany za przestępstwa przeciwko 
mieniu.     (PP)

Policjanci z posterunku w Szemudzie zatrzymali dwóch 
sprawców wymuszenia rozbójniczego. Dwaj 21-latkowie 
ukradli samochód swojemu rówieśnikowi, a następnie 
zmusili go do podpisania umowy sprzedaży auta. Teraz 
grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Szemud. Wymuszenie

Zmusili do sprzedaży samochodu

ŁUKASZ BIESZKE
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- Dzieci bardzo chętnie śpiewają, 
a występując na estradzie uczą się 
przełamywania barier, pokony-
wania tremy – stwierdził Leszek 
Winczewski, dyrektor DK „Ja-
nowo”, prowadzący   ze swadą 
i humorem rumski festiwal.- W 

Rumia. XII Festiwal Piosenki Popularnej Dla Dzieci 

OD JANOWA DO OPOLA
Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi co roku w kwietniu organizuje 
dla dzieci przegląd piosenek na wzór telewizyjnego programu „Od przedszkola do Opola”. 
Piosenkarskie popisy najmłodszych mogą być pierwszym krokiem do ewentualnej kariery 
estradowej, na pewno jednak są okazją do zaprezentowania się przed szerszym gronem 
słuchaczy, wśród których są rodzice, krewni i inne lubiące śpiewać dzieci.   

dwunastu dotychczasowych edy-
cjach festiwalu wzięło udział po-
nad 300 dzieci nie tylko z Rumi, 
ale także z Trójmiasta i z Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego.
W tegorocznym XII festiwalu 
wystąpiło 33 dzieci w trzech ka-
tegoriach wiekowych: od 4 do 
6 lat (czternaścioro), od 7 do 9 
(jedenaścioro) i od 10 do 12 lat 
(ośmioro). Dzieci śpiewały jed-
ną, wybraną przez siebie piosen-
kę z podkładem muzycznym na 
płycie CD lub instrumentalnym 
(akompaniował na gitarze Łu-
kasz Jabłoński, nauczyciel rytmi-
ki w DK „Janowo”)
Tegoroczne popisy wokalne roz-
poczęła najmłodsza, trzyletnia 
Weronika Cwynar piosenką „Ja 
jestem marynarzem”. Tematy-
ka morska pojawiała się jesz-
cze w kolejnych utworach, była  
również poezja śpiewana, znane 
dzieciom piosenki Majki Jeżow-
skiej i Urszuli, a nawet kojarzone 

z zimą, bożonarodzeniowe „Jin-
gle Bells”.
- Bardzo lubię śpie-
wać – powiedział 
sześcioletni Maciek 
Skwierawski, uczeń 
„zerówki” ze szkoły 
podstawowej nr 1 w 
Rumi. – Występo-
wałem na festiwa-
lu „Od Janowa do 
Opola” w zeszłym 
roku, a także na fe-
stiwalu kolęd i w szkole. Lubię 
słuchać piosenek, szczególnie ze-
społu Zakopower i Luisa Arm-
stronga.
Inny rodzaj muzyki preferuje 
dziesięcioletnia Martyna Kunath, 
również ze szkoły podstawowej 
nr 1. Martyna śpiewa w szkol-
nym chórze. Na festiwal wybrała 
nastrojową piosenkę Dody „Dwie 
bajki”.
- Najbardziej lubię jednak Gosię 
Andrzejewicz – przyznała,  – a 

w przyszłości 
c h c i a ła b y m 
zostać pio-
senkarką albo 
fryzjerką.
W jury festi-
walu „Od Ja-

nowa do Opola” zasiedli nauczy-
ciele ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Rumi.
- Ocenialiśmy muzykalność, in-
tonację, dykcję, poczucie ryt-
mu, emocjonalność i dobór pio-
senek, a także ogólne wrażenia 
artystyczne – powiedział Ser-
giusz Wieliczko, dyrektor szko-
ły i przewodniczący jury. Szcze-
gólnie wysoko oceniam występy 
starszych dzieci.
Laureatami zostali: Marcin Wój-

towski i Maciej Skwierawski (z 
grupy najmłodszych), Maja Łąd-
kowska, Martyna Dzwonka, du-
et:Paulina Chobot i Julia Derda 
(z grupy wiekowej 7-9) oraz Jo-
anna Grabowska, Filip Gesse i 
Kacper Łądkowski (z grupy naj-
starszych dzieci).
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, a laureaci nagrody rze-
czowe. Ponadto laureaci wystą-
pią dnia 3 maja na stadionie MO-
SiR podczas  koncertu Małgorza-
ty Ostrowskiej.
Urozmaiceniem festiwalu były 
hip-hopowe występy grupy ta-
necznej „eMBi”, trenującej pod 
kierunkiem Moniki Brzeskiej w 
DK „Janowo”.

Barbara Miruszewska

Od Janowa do Opola to impreza, która gwarantuje wiele emocji i wzru-
szeń zrówno uczestnikom, jak i publiczności.
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O czym powinniśmy pamiętać, 
wybierając się na majowy weekend:
Mieszkanie

opuszczając mieszkanie sprawdź, czy pozamykane są wszystkie • 
okna, drzwi od piwnicy, garaży itp., wyłączone są odbiorniki prą-
du, pozamykane kurki gazowe i wodne, 
zostaw klucze zaufanym osobom i poproś, by kontrolowały, czy • 
w mieszkaniu nic złego się nie dzieje, zabierały ulotki spod drzwi 
lub ze skrzynki pocztowej, zapalały światło, otwierały okna itp., 
by sprawić wrażenie, że w domu ktoś jest, 
nie zostawiaj na automatycznej sekretarce informacji, kiedy wra-• 
casz, 
cenne przedmioty zdeponuj w banku.• 

Samochód
Niezależnie od tego, czy jedziesz samochodem, czy go zostawiasz, powinie-
neś odpowiednio go zabezpieczyć: 

jeśli wyjeżdżasz, a samochód zostawiasz zaparkuj go na parkingu • 
strzeżonym lub pod domem np. kogoś z rodziny, 
parkując, nie zostawiaj w środku żadnych przedmiotów, • 
koniecznie pamiętaj, by nie zostawić w samochodzie dowodu re-• 
jestracyjnego, 
nawet na chwilę nie zostawiaj kluczyków w stacyjce, • 
jeżeli masz alarm, nie zapomnij go włączyć - pamiętaj, że każda • 
nieuzasadniona niedyspozycja systemu zabezpieczenia może być 
sygnałem, że złodziej zainteresował się samochodem i spłoszony 
nie zdołał go ukraść.

W podróży
przy wsiadaniu, wysiadaniu unikaj tzw. sztucznego tłoku - jest to • 
jedna z metod kieszonkowców; działają oni często w grupie, naj-
częściej nie mają przy sobie bagażu, ale trzymają w rękach np. re-
klamówkę czy mają przewieszony przez rękę płaszcz, 
starajmy się nie korzystać z pomocy obcych osób, którzy oferują, • 
że wniosą nam bagaż np. do pociągu czy zaniosą go do taksówki, 
nie spuszczajmy z oka swojego bagażu, a wychodząc np. z prze-• 
działu zabierajmy bagaż z wartościowym rzeczami, pieniędzmi, 
dokumentami, 
starajmy się siadać w towarzystwie, ale unikać osób podejrzanie • 
wyglądających, nietrzeźwych itp., a w razie jakichkolwiek dziw-
nych zachowań współpasażerów nie wstydźmy się zmienić miej-
sca, 
nie bierzmy jedzenia i napojów od nieznajomych współpasaże-• 
rów, mogą zawierać środki usypiające, 
pieniądze lokujmy w kilku miejscach, • 
nie trzymajmy biletu w portfelu czy dokumentach, by w razie kon-• 
troli nie wskazywać innym miejsca ich przechowywania, 
starajmy się nie zasnąć podczas podróży.• 

Na drodze
Wybierając się w drogę samochodem powinniśmy pamiętać o odpowiedniej 
organizacji wyjazdu: 

zaplanujmy go odpowiednio wcześniej tak, aby wyeliminować • 
pośpiech, 
lepiej nie umawiać się, zwłaszcza kiedy jedziemy daleko, na kon-• 
kretną godzinę, bo to zazwyczaj prowadzi do szybkiej i niebez-
piecznej jazdy, 
należy pamiętać o mogących się zmienić warunkach drogowych • 
podczas jazdy i konieczności zwolnienia, co może wydłużyć nasz 
czas przejazdu, 
jeśli się spóźniamy, zawsze lepiej zadzwonić (ale nie w trakcie • 
jazdy!) i powiedzieć, że będziemy trochę później, niż przyciskać 
pedał gazu, 
jeśli czeka nas trasa nieznana lub taka, którą dawno nie jechali-• 
śmy, warto przed wyjazdem sięgnąć po mapę - unikniemy uciążli-
wych pomyłek i nieplanowanych objazdów, 
warto pomyśleć o prawidłowym umieszczeniu podręcznego baga-• 
żu - nie może on ograniczać widoczności drogi, ani stanowić za-
grożenia w momencie gwałtownego hamowania.

Wystawa pt. „Remanenty” zor-
ganizowana w Zielonej Bra-
mie, oddziale Muzeum Narodo-
wego, prezentuje obrazy z róż-
nych cyklów tematycznych, róż-
ne techniki malarskie, ale przede 
wszystkim pokazuje, że Duda-
Gracz ciągle wart jest poznawa-
nia, oglądania i jeśli nawet nie 
zachwyca, to porusza i pozosta-
je w pamięci, a jego specyfi cznie 
przerysowane postacie pozosta-
ną na zawsze rozpoznawalne- tak 
stwierdzili nasi słuchacze. 
Z Zielonej Bramy trasa wyciecz-
ki zaprowadziła do Pałacu Opa-
tów, gdzie obejrzeliśmy wystawę 
fotografi i „Żydzi gdańscy. Obraz 
nieistniejącego świata”. W kon-
templacyjnym nastroju nie spo-
sób było od razu opuścić Oliwę. 
Spacer alejkami parku, w którym 
wiosna zagościła na dobre, był 
dopełnieniem tego udanego wy-
jazdu. 
W planie- kolejny wyjazd na spo-
tkanie ze sztuką, z którego znów 
zdamy relację. 

Ewelina Roszman 

UTW w Wejherowie 
- bogata oferta

Wejherowo. Dla studentów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie ma w swej ofer-
cie edukacyjnej nie tylko wykłady, lektoraty, warsztaty i za-
jęcia ruchowe, ale także wyjazdy w ciekawe miejsca lub na 
wystawy, dlatego 29 kwietnia udaliśmy się, by obejrzeć, od-
kryć, poznać twórczośc Jerzego Dudy-Gracza. 
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Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie marnują czasu, poza zajęciami teoretycznymi, biorą 
czynny udział na zajęciach w terenie.

Dzieci zwiedzały ogród, sadziły słonecz-
niki, obserwowały zwierzęta: pawie, ba-
żanty, daniele i jeździły na kucykach (Bol-
ku i Lolku). W czasie zabawy na świeżym 
powietrzu przygrywał im zespół kaszub-
ski. Drugiego dnia, dzięki uprzejmości 
państwa Pastwy – rodziców bliźniaczek, 
chodzących do szkoły społecznej, dzieci 
mogły zwiedzać port marynarki wojennej. 
Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni 
po dwóch okrętach. Nigdy wcześniej dzie-
ci nie oglądały tego wszystkie z bliska. 
Wszystko to dzięki inicjatywie i uprzej-
mości rodziców.     (ŁB)

Orle. Szkolna wycieczka

Dzieci w krainie czarów
Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie zostali zaproszeni przez 
państwo Białowskich do wspólnej zabawy na terenie ich posiadłości, która była nagradza-
na w kategorii zagroda nierolnicza.
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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

Blachodachówka 
dachówka 

 sprzedaż, montaż, 

- tanio solidnie -
tel. 515 713 597

Rumia

O kontrowersjach towarzyszą-
cych uchwaleniu tej ustawy pi-
sałem kilka tygodni temu. Zwra-
całem wówczas uwagę na to, że 
posłowie PiS wcale nie bronią 
niezależności mediów publicz-
nych i ich apolityczności tyl-
ko swoich w nich wpływów. Z 
ich ust słyszymy ciągle te same 
niedorzeczne zarzuty. Straszy 
się Polaków, że ta ustawa to 
koniec mediów publicznych. 
Mam nadzieję, że Polacy na to 
nabrać się nie dadzą. Jakie są „ 
publiczne media” każdy widzi. 
Na co przeznacza się pieniądze 
z abonamentu dowiedzieliśmy 
się niedawno z ujawnionego 
przez Radio Zet raportu z au-
dytu w TVP. Jeżeli w nadcho-
dzącym tygodniu nie wydarzy 
się nic ważniejszego, wrócę do 
tego raportu w następnym felie-
tonie, bo moim zdaniem warto. 
W to, że prezes Andrzej Urbań-
ski, były członek PC, a ostatnio 
szef Kancelarii Prezydenta Ka-
czyńskiego jest politycznie nie-

zależny, też chyba nikt nie wie-
rzy. Niech nikogo nie zmyli to, 
że dla ratowania swojego stołka 
zwolnił szefową „Jedynki” Mał-
gorzatę Raczyńską i ściągnął 
do TVP uchodzącego za pro-
platformowego Tomasza Lisa i 
jego małżonkę Hannę Smoktu-
nowicz-Lis, oboje podobno za 
astronomiczną kwotę (a co tam, 
przecież ze swojego nie płaci). 
Tak nawiasem, po przejściu do 
TVP Lis już w niczym nie przy-
pomina tego z Polsatu, a wcze-
śniej z TVN. Prezes Urbański 
nawet bez legitymacji członka 
PiS wazeliniarsko wysługuje 
się tej partii, co widać po linii 
programów informacyjnych i 
publicystycznych. Jeżeli Prezy-
dent zawetuje ustawę medialną 
udowodni, że jest zakładnikiem 
swojego środowiska polityczne-
go, bo jeżeli tylko o to mu cho-
dzi, że niektóre jej zapisy mogą 
być niekonstytucyjne, to powi-
nien zaskarżyć je do Trybunału 
Konstytucyjnego, a nie od razu 

Możliwość przejścia na emerytu-
rę po ukończeniu 60 lat bez ko-
niczności wykazania się pracą w 
szczególnych warunkach dotyczy 
mężczyzn, którzy:
urodzili się najpóźniej do 31 
grudnia 1948 r.,
mają co najmniej 35 letni okres 
składkowy i nieskładkowy (okre-
sy pracy, prowadzenia działal-
ności gospodarczej, podlegania 
ubezpieczeniom społecznym z 
innych tytułów itp.),
ostatnio, przed zgłoszeniem 
wniosku o emeryturę, byli pra-
cownikami,
w okresie ostatnich 24 miesięcy 
podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu lub ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym pozo-
stawali w stosunku pracy co naj-
mniej przez 6 miesięcy, chyba 
że w dniu zgłoszenia wniosku o 
emeryturę są uprawnieni do renty 
z tytułu niezdolności do pracy.
Warunek określony w pkt 3 ozna-
cza, że prawo do wcześniejszej 
emerytury mają tylko osoby za-
trudnione na podstawie umowy 
o pracę. Nie mogą z tego prawa 
skorzystać prowadzący działal-

PREZYDENT  
ZAWETUJE?
Głosami posłów Platformy Obywatelskiej 
i PSL Sejm przyjął większość poprawek Se-
natu do ustawy medialnej. Jednak szanse na 
to, że wejdzie ona w życie, są bardzo małe. 
Prezydent Kaczyński już dawno zapowiedział, 
że ją zawetuje, a ponieważ posłowie lewicy 
w odrzuceniu jego weta nie chcą pomóc, naj-
prawdopodobniej trafi  ona do kosza. 

wetować całą ustawę.
Z całą pewnością znowelizowa-
na ustawa medialna idealna nie 
jest, mimo iż nie powstawała w 
tak zwariowanym tempie jak ta, 
którą PiS przeforsował dwa lata 
temu, łamiąc sejmowe procedu-
ry i obyczaje. Nie dam głowy, 
być może niektóre poprawki 
opozycji zasługiwały na przyję-
cie. Jeśli tak, to szkoda, że tego 
nie zrobiono. Tym niemniej jest 
ona bez porównania lepsza niż 
ta, którą ma zastąpić. Jeżeli le-
wica nie pomoże koalicji rzą-
dowej w odrzuceniu spodzie-
wanego weta prezydenta, przez 
najbliższe lata media publicz-
ne będą w rękach ludzi PiS i co 
gorsza, będą funkcjonowały po 
staremu.                                                             

Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

EMERYTURY 
DLA 60 LATKÓW
Już 8 maja wchodzi w życie 
nowelizacja ustawy emery-
talnej, która pozwala przejść 
na emeryturę mężczyznom, 
którzy ukończyli 60 lat. No-
welizacja jest skutkiem wy-
roku Trybunału Konstytucyj-
nego, który uznał za niekon-
stytucyjny brak możliwości 
przejścia na emeryturę przez 
mężczyzn z długim stażem 
pracy o 5 lat wcześniej, gdy 
taka możliwość została prze-
widziana dla kobiet. 

ność gospodarczą ani zlecenio-
biorcy. Chodzi tu o ostatni okres 
ubezpieczenia przed złożeniem 
wniosku o emeryturę. Dodatko-
wo ustawa wymaga, aby zain-
teresowany w ostatnich 24 mie-
siącach podlegania ubezpiecze-
niom społecznym co najmniej 6 
miesięcy pozostawał w stosunku 
pracy. Ze spełnienia warunków 
opisanych w pkt 2 i 4 zwolnie-
ni są mężczyźni, którzy mają co 
najmniej 35 lat stażu pracy (jako 
pracownicy). 
Osoby, które nie spełniają wa-
runków określonych w pkt 3 i 4 
mają jeszcze szansę na ich speł-
nienie. Muszą zatrudnić się w ra-
mach umowy o pracę, do końca 
roku zdążą jeszcze przepracować 
ponad 6 miesięcy. Nowy prze-
pis nie przestaje działać z koń-
cem 2008 roku. Każdy mężczy-
zna, który najpóźniej w tym roku 
kończy 60 lat może skorzystać z 
prawa do emerytury, jeżeli nawet 
później spełni pozostałe warunki 
opisane powyżej.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Ta odświętna parada przemasze-
rowała w rytmach Orkiestry Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojen-
nej RP z Gdyni, po czym orkie-
stra dała krótki koncert, zaprezen-
towane zostało także widowisko 
teatralne pt. „Remusowe zwady 
z morzem” i symboliczne prze-
kazanie klucza do urzędu miasta, 
legendarnemu władcy Bałtyku – 
Neptunowi. Kolejny dzień Festi-
walu, sobota – to przesłuchania 
konkursowe chórów. Po przesłu-
chaniach konkursowych dla szer-
szej publiczności – chóry zapre-
zentowały swój wokalny kunszt 
na ulicach miasta, a wieczorem 
w Kolegiacie zaprezentował swój 
koncert Zespół Kameralny „Ars 
Antiqua”. Festiwal swoim zasię-
giem obejmuje nie tylko Wejhero-
wo. W niedzielę chóry wystąpiły 
z dowolnym programem w świą-
tyniach powiatu wejherowskie-
go, Półwyspu Helskiego i Trój-
miasta. Było to swoiste podzięko-
wanie włodarzom, mieszkańcom 
gmin i miast za wsparcie organi-
zacyjne Festiwalu. Wiele emocji 
dostarczyło nam niedzielne po-
południe, podczas którego nastą-
piło uroczyste wręczenie nagród 
przez głównych sponsorów Fe-
stiwalu. Przed ogłoszeniem wyni-
ków i wręczeniem Grand Prix Fe-
stiwalu „Złotego Żagla”, wszyst-
kie chóry uczestniczące w Festi-

walu wykonały wspólnie „Hymn 
do Bałtyku” Feliksa Nowowiej-
skiego. Jury Festiwalu w skła-
dzie: Marek Rocławski, Roman 
Grucza, Przemysław Pałka, Hen-
ryk Wierzchoń i Waldemar Gór-
ski, przyznało Grand Prix – 2008, 
Chórowi Kameralnemu „Sen-
za Rigore” z Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu pod dyrekcją Jolan-
ty Szybalskiej-Matczak. W ka-
tegorii chórów dziecięcych nie 
przyznano I miejsca, natomiast II 
miejsce wyśpiewał Chór Szkolny 
„Cantare”, III miejsce przyzna-
no Chórowi Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie pod dyrekcją 
Olgi Tomaszewskiej. W kategorii 
chóry  o głosach jednorodnych I 
miejsce przyznano Chórowi Mę-
skiemu Salezjańskiej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Lutomiersku 
pod dyrekcją ks. Kazimierza Dą-
browskiego, II miejsce Chórowi 
„Canticum Novum” przy Para-
fi i „Gwiazda Morza” w Sopocie 
pod dyrekcją Arkadiusza Wana-
ta, III miejsce Chórowi Męskie-
mu „Harmonia” przy WCK w 
Wejherowie pod dyrekcją Marci-
na Grzywacza. W kategorii chó-
ry mieszane I miejsce przyznano 
Bydgoskiemu Chórowi Kame-
ralnemu „Akołada” przy Wyż-
szej Szkole Informatyki i Przed-
siębiorczości w Bydgoszczy pod 
dyrekcją Renaty Szerafi n-Wójto-
wicz, II miejsce przyznano Chó-

rowi „Pro Anima” przy Parafi i 
„Gwiazda Morza” w Sopocie pod 
dyrekcją Arkadiusza Wanata. W 
tej samej kategorii ex acqvo III 
miejsca przyznano Chórowi Mło-
dzieżowemu „Canto” z Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Czesła-
wa Niemena we Włocławku pod 
dyrekcją Marcina Szczepińskiego 
oraz Miejskiemu Chórowi „Canto 
Grazioso” w Brodnicy pod dyrek-
cją Mirosławy Barczewskiej. W 
kategorii chórów akademickich I 
miejsce przyznano Chórowi Aka-
demii Morskiej w Szczecinie pod 
dyrekcja Sylwii Fabiańczyk-Ma-
kuch, II miejsca nie przyznano, 
zaś III miejsce ex acqvo przyzna-
no Chórowi Kameralnemu Aka-
demii Rolnej w Szczecinie pod 
dyrekcją Iwony Wisniewskiej-Sa-
lomon, oraz Chórowi Akademic-
kiemu „Camerata Varsovia” przy 
Olympus Szkole Wyższej w War-
szawie pod dyrekcją Elżbiety Si-
czek. Jury przyznało również wy-
różnienia za najlepiej wykonany 
utwór obowiązkowy Chórowi Ka-
meralnemu „Senza Rigore” Aka-
demii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego w Wrocławiu pod dy-
rekcją Jolanty Szybalskiej-Mat-
czak oraz za najciekawszą prezen-
tacje utworu kaszubskiego Byd-
goskiemu Chórowi Kameralnemu 
„Akolada” przy Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy pod dyrekcją Re-
naty Szerafi n-Wójtowicz. Wyróż-

Wejherowo. Jubileuszowe święto pieśni chóralnej.

XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
PIEŚNI O MORZU
Przed koncertem inauguracyjnym, podczas którego swój kunszt śpiewaczy zaprezentował 
zdobywca Grand Prix XIX Festiwalu, chór dziewczęcy „Puellae Cantantes” z Wrocławia, 
nastąpił przemarsz chórów śródmieściem Wejherowa na Plac Jakuba Wejhera. 

nienie za najlepszą prezentację 
utworu z towarzyszeniem forte-
pianu przyznano Chórowi Szkol-
nemu „Cantare” przy Gimnazjum 
nr 1 w Wejherowie pod dyrek-
cją Barbary Tańskiej. Wyróżnie-
nia dla dyrygenta Jury przyznało 
Jolancie Szybalskiej-Matczak z 
Chóru Kameralnego „Senza Ri-
gore” Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu. Ogólnopolskiemu Festiwa-
lowi Pieśni o Morzu towarzyszy-
ły imprezy okołofestiwalowe min. 
wystawy: fotografi i, fi latelistyki i 
malarstwa, konkurs piosenki ma-
rynistycznej i konkurs plastyczny 
dla placówek oświatowych po-
wiatu wejherowskiego. Otwarto 
także na czas Festiwalu stoisko 
Poczty Polskiej. W MPiMK-P od-
był się wspomniany na łamach 
Expressu Wejherowskiego, kon-
cert „Bałtykana” z cyklu spotka-
nia z muzyką Kaszub w wykona-
niu solistów Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, Sinfonii Baltica 
i Filharmonii Bałtyckiej. Uroczy-
ste zakończenie Festiwalu i wrę-
czenie statuetek i nagród fi nan-
sowych, miało miejsce w prze-
strzennej wejherowskiej Kole-
giacie. Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego, Wiceprezydent 

Bogdan Tokłowicz podziękował 
wszystkim sponsorom, samorzą-
dom, księżom proboszczom ko-
ściołów, w których odbywały się 
koncerty, przesłuchania i występy 
gościnne, a w szczególności go-
spodarzowi gościnnej Kolegiaty 
ks. Prałatowi Tadeuszowi Resz-
ka, Marynarce Wojennej, insty-
tucjom, dyrektorom szkół, pro-
wadzącym z wielką gracją festi-
walowe eliminacje- Beacie Fel-
czykowskiej i Tomaszowi Fopke 
oraz współorganizatorom dyrek-
tor WCK Jolancie Rożyńskiej, 
Akademii Muzycznej im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdańsku, 
Gdańskiemu Oddziałowi Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr, 
Elżbiecie Kani z Stowarzyszenia 
Miłośników Muzyki w Wejhero-
wie a także wszystkim członkom 
Komitetu Organizacyjnego. Na 
koncercie galowym obecny był 
razem z małżonką wiceminister 
rolnictwa i gospodarki morskiej - 
Kazimierz Plocke, odpowiedzial-
ny w rządzie RP za rybołówstwo. 
W grodzie Wejhera, Ogólnopol-
ski Festiwal Pieśni o Morzu jest 
jednym z największych wydarzeń  
kulturalnych, które przygarnia 
jednocześnie coraz większe kręgi 
miłośników muzyki chóralnej.                  

 FRANCISZEK SYCHOWSKI FRANCISZEK SYCHOWSKI

Kultura kaszubska jest stałym motywem corocznego festiwalu.
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SPONSORZY:

RUMIA PRZYJAZNE MIASTO

EC Wybrzeże TPS Rumia
www.ecwybrzeze.tps-rumia.pl

- Podczas rozgrywek – mówi Je-
rzy Skrobecki, trener TPS Rumia 
- widać było dużą różnicę w re-
prezentowanym przez siatkar-
ki TPS Rumia poziomie sporto-
wym w porównaniu do poziomu 
innych drużyn w naszej grupie. 
Mimo że rozgrywki trwały bar-
dzo długo, bo blisko 7. miesięcy, 
zawodniczki potrafi ły utrzymać 
zarówno koncentrację jak i bar-
dzo dobrą formę i to bez wzglę-
dy na to czy grały u siebie czy na 
wyjeździe. Prawdziwym kurio-
zum rozgrywek II ligi jest fakt, 
że pomimo wygrania swojej gru-
py drużyna nie uzyskuje awansu i 
musi o niego walczyć. 
Nie jest to do końca sprawiedli-
we, szczególnie, że o awans siat-
karkom TPS-u przyjdzie zagrać 
z bardzo silną drużyną z Łodzi. 
Rozsądniejsze byłoby z pewno-
ścią byłoby, gdyby zwycięzcy 
poszczególnych grup rozegrały 
między sobą turniej o awans. Za-
rząd klubu Budowlani Łódź, zło-
żył taką propozycję rozegrania 

- Po poziomie jaki reprezentowały 
siatkarki z Chodzieży w meczach 
rozegranych w Rumi – mówi tre-
ner TPS-u Jerzy Skrobecki,  - spo-
dziewałem się, że mecze na wyjeź-
dzie będą równie, a może jeszcze 
bardziej interesujące. Rzeczywi-
stość okazała się jednak inna i wy-
graliśmy zupełnie gładko 3:0.
Siatkarki EC Wybrzeże TPS Rumia 
wyszły na parkiet w pełni zmoty-
wowane i skoncentrowane i pomi-
mo wielkiego dopingu z jakim za-
grzewała do walki swoją drużynę 
chodzieska publiczność siatkarki 
z Rumi wygrywały zdecydowanie 
kolejne sety. Zdobywanej od po-
czątku każdego z nich kilkupunk-
towej przewagi nie dawały sobie 
odebrać powiększając znacznie do 
końca każdej partii. Trener siatka-
rek TPS Chodzież wykorzystywał 
w każdym secie wszystkie zmia-
ny (6.), a także przerwy na odpo-
czynek.
- Bardzo dobrze – mówi trener 
Skrobecki, - funkcjonował w tym 
meczu blok, dzięki któremu ze-
spół zdobył ponad 20 punktów, 
na szczególne wyróżnienie wśród 
bardzo doskonale grających w tym 
dniu zawodniczek zasługują: ka-
pitan zespołu Katarzyna Zygmun-
towicz i Anna Hohn, która weszła 
na zmianę w 2. secie i pozostała 
na boisku już do końca trwające-
go 59. minut meczu. Bardzo dobry 
mecz zagrały także dwie rozgry-
wające – Brodacka i Jaromin.
10 i 11 mają drużynę TPS Rumia 
czekają mecze barażowe o wejście 
do I ligi z bardzo dobrym zespo-
łem Budowlanych Łódź. Pierw-
sze dwa rumskie siatkarki rozegra-
ją na własnym boisku. W imieniu 
siatkarek i trenera zapraszamy na 
te spotkania serdecznie wszystkich 
sympatyków siatkówki.
ChTPS Chodzież – EC Wybrze-
że TPS Rumia 0:3 (25:15, 25:17 i 
25:12)

Rumia. Siatkówka kobiet

NIEPOKONANE
Wszystkie swoje mecze w rozgrywkach I grupy II ligi siatkówki kobiet wygrały siatkarki  EC 
Wybrzeże – TPS Rumia. W 24. spotkaniach podopieczne trenera Jerzego Skrobeckiego od-
dały zaledwie dwa sety! W minioną sobotę zespół rozgrał ostatnie spotkanie rundy wygry-
wając na wyjeździe z ChTPS Chodzież  3:0. Pomimo tego niesprawiedliwy system rozgry-
wek II ligi nie gwarantuje wejścia do pierwszej ligi. By awansować siatkarki muszą wygrać 
jeszcze mecz barażowy z drużyną Budowlanych Łódź – zwycięzcą III grupy. 
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Szczególnie dobrze w drużynie TPS Rumia funkcjonował podczas meczu z Chodzieżą blok.

Odpoczynek i trening
- Jerzy Skrobecki – trener 
EC Wybrzeże TPS Rumia

-Osiągane przez 
ten zespół wyniki 
potwierdzają, że 
był on bardzo do-
brze przygotowa-
ny pod względem 
psychotechnicz-
nym do zawodów 
w II lidze. Jeżeli 
chodzi o umiejęt-
ności taktyczno techniczne poszcze-
gólne zawodniczki, które reprezen-
towały barwy klubu również w po-
przednim sezonie, poczyniły bardzo 
duże postępy. Zaowocowało to beza-
pelacyjnym wygraniem 1. grupy. Te-
raz mamy kilka dni na odpoczynek i 
regenerację sił po pracowitym sezo-
nie, a w przyszłym tygodniu rozpocz-
niemy treningi przed czekającym nas 
barażem.

Kuriozalny system rozgrywek II ligi

Baraż 
zamiast awansu
Nieudolnie opracowany system rozgrywek II ligi siatkówki 
kobiet, nie gwarantuje zwycięskim - w poszczególnych gru-
pach – drużynom awansu do I ligi. By znaleźć się w ekstra-
klasie muszą rozegrać jeszcze barażowe spotkania. Baraż 
o awans czeka m.in.  siatkarki rewelacyjnie grającej przez 
cały sezon drużyny TPS Rumia. Jej przeciwnikiem będzie 
równie silny zespół Budowlanych Łódź.

Siatkarki TPS Rumia podczas w siłowni.

Skład TPS Rumia: Aleksandra 
Theis, Małgorzata Jaromin, Jowi-
ta Jaroszewicz, Katarzyna Zyg-
muntowicz (kapitan) Anna Hohn, 
Aleksandra Goździewicz, Anna 

Brodacka, Katarzyna Ćwikła, Iza-
bela Hohn, Anna Farbotko, Micha-
lina Jagodzińska (libero) Trener – 
Jerzy Skrobecki.           
             (ANGO)

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

D
op

ke
/T

PS
 R

um
ia

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

D
op

ke
/T

PS
 R

um
ia

W Chodzieży rumianki wygrały gładko 3:0.

decydującej fazy, jednak nie uzy-
skała ona akceptacji władz Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej.

(ajg)
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Pierwsza odsłona spotkania nie 
była zbyt interesująca w wyko-
naniu obu zespołów. Zawodnicy 
grali zachowawczo i nie stwarza-
li zbyt wielu sytuacji podbram-
kowych. Z boiska wiało nudą co 
przeniosło się na wynik do prze-
rwy. W przerwie trener gospoda-
rzy Wojciech Wasiek odbył jak 
się okazało bardzo motywującą 
rozmowę ze swoimi zawodnika-
mi, którzy wybiegli na drugą po-
łowę bardzo umotywowani. Efek-
tem tego było strzelenie w ciągu 
sześciu minut dwóch bramek. 
Pierwszego gola zdobył Łukasz 
Król w 53 minucie meczu, druga 

bramka okazała się samobójczym 
strzałem po dośrodkowaniu Ada-
ma Wolszlegiera w 58 minucie. 
Te dwie bramki spowodowały, że 
Gryfi ci spokojnie kontrolowali 
grę i mogli bez większych prze-
szkód utrzymać korzystny wynik 
do końca meczu. Gryf nareszcie 
okazał się lepszy od Powiśla, w 
poprzednich dwóch spotkaniach 
tych drużyn nasi piłkarze scho-
dzili dwukrotnie pokonani 2:0.
Nadmienić trzeba niespodzian-
kę która czekała na kibiców któ-
rzy przybyli na stadion na Wzgó-
rze Wolności. Oprócz tradycyj-
nych kiełbasek z grilla dla kibi-

ców główny sponsor drużyny fi r-
ma ORLEX ufundowała odtwa-
rzacze DVD które były losowane 
wśród kibiców w przerwie me-
czu. Nie był to jednorazowy kon-
kurs dla kibiców. Na każdym me-
czu na Wzgórzu Wolności oprócz 
sportowych emocji na kibiców 
będą czekały jeszce do wyloso-
wania ciekawe nagrody.
Skład Gryfa: Szlaga - Politow-
ski, Szwół, Jezierski (61’ Miotk), 
Pliński, Szymański, Wolszlegier 
(80’ Kosicki), Kozłowski, Brze-
ski (89’ Czarnocki), Król (61’ 
Gałek), Gronowski                                                                          

Łukasz Kolasa

Piłka Nożna. Gryf Orlex Wejherowo – Powiśle Dzierrzgoń 2:0

Kolejne trzy punkty
W 24 kolejce spotkań szósty Gryf Orlex Wejherowo na własnym obiekcie pokonał 
jedenasty w tabeli zespół Powiśle Dzierzgoń 2:0 do przerwy bezbramkowo remisując. 
Bramki dla Gryfa padły po strzale Łukasza Króla w 53 minucie oraz w 58 minucie po golu 
samobójczym. 

W pierwszych minutach wypra-
cowały one pięć doskonałych po-
zycji rzutowych (sam na sam) ale 
ich nie wykorzystały. Przekracza-
ły linie pola bramkowego lub na 
ich przeszkodzie stawała dobrze 
broniąca bramkarka gości, Sku-
ra. Pozwoliło to na objęcie przez 
Piotrkovie prowadzenia 6:2 i do-
dało wiary we własne możliwo-
ści. Ta słaba skuteczność rzuto-
wa pozostała niestety głównym 
problemem Łączpolu już do koń-
ca spotkania. Drugim powodem, 
który wpłynął na wynik była bar-
dzo dobra obrona rywalek. Dlate-
go wysunięta reprezentantka Pol-
ski Kinga Polenz skutecznie dez-
organizowała grę Łączpolu zmu-
szając Gnynianki do popełniania 
błędów technicznych. W tej sytu-
acji widoczny był brak kontuzjo-

wanych i doświadczonych  roz-
grywających Kamili Całużyń-
skiej i Pauliny Wasak. Wprowa-
dzone na boisko mniej doświad-
czone zawodniczki Zawadzka 
(doskonałe pierwsze minuty i 2 
bramki) i Szabała nie były w sta-
nie sprostać zadaniu. Jeżeli do-
damy do tego niedyspozycje 
dnia rzucającej z daleka Moni-
ki Aleksandrowicz oraz nierów-
ną grę Marty Szejerki to już zna-
ne są powody niepowodzenia. W 
drużynie Łączpolu widoczne jest 
zmęczenie sezonem. Beniami-
nek ligi włożył dużo wysiłku w 
zasadniczą fazę rozgrywek którą 
ukończył na doskonałym ku za-
skoczeniu wszystkich 3 miejscu. 
Niestety kontuzje podstawowych 
zawodniczek zdecydowanie osła-
biły zespół w najważniejszej ale 

równocześnie mocno dyskutowa-
nej o przez swoją  „loteryjność” 
fazie play-off w której o klasy-
fi kacji końcowej często nie de-
cyduje praca i wynik całoroczny 
tylko dyspozycja dnia!!!
Ale to już zupełnie inny temat.
Lączpol: Shywerska,Górecka(1)- 
Aleksandrowicz(0), Sułżycka(6), 
Stachowska(5), Szott(3)
Andrzejewska(6), Szejerka(1), 
Szabała(1), Zawadzka(2), Za-
grodzka, Waldowska, Kordu-
nowska
Piotrkovia: Skura, Alberciak – 
Polenez(3), Wypych(8), Repe-
lewska(7), Lisewska(1), Strzał-
kowska(3), Dominiak(5), Owcza-
rek(1), Sabajtis(1), Dąbrow-
ska(1)

Wojtek Nowiński 

Piłka Ręczna. Łączpol – Piotrkovia 25:30 (12:14)

Łączpol pokonany przez... karne!!!
Dopingująca do końca swój zespół publiczność na czele z sympatykami z klubu kibica na 
długo zapamięta ten mecz. A powodem tego będą niewykorzystane rzuty karne przez dru-
żynę Łączpolu. Było ich  aż  6 i ten właśnie element gry zdecydował w ostatecznym „rozli-
czeniu” o zwycięstwie ubiegłorocznych wicemistrzyn Polski z Piotrkowa. Już od  samego 
początku mecz nie układał się dla Gdynianek.

Uległy dwukrotnie zespołowi 
MTS Kwidzyn- w meczu gru-
powym w eliminacjach do pół-
fi nału (33: 23) i meczu fi nało-
wym (40:34). Ostatecznie nasze 
dziewczyny wywalczyły tytuł 
wicemistrza Polski. W rezultacie 
tych zmagań Województwo Po-
morskie uplasowało się na I miej-
scu wśród województw w roz-
grywkach piłki ręcznej dziewcząt 
w Polsce. Nasza zawodniczki za-
prezentowały wielką wolę walki 
oraz charakter. Jednocześnie po-
kazały, że są bardzo skonsolido-
waną drużyną. Jesteśmy pewni, 
że jeszcze wiele razy dadzą nam 
powody do radości. Wielkie bra-
wa !!!
Najwięcej bramek dla zespo-
łu  wice-mistrzyń Polski zdoby-

ły: Anna Labuhn 33, Anastazja 
Kasuła 21, Magda Pawłowska 
i Agnieszka Horbacz 19, Anna 
Malinowska 9, Natalia Fedoruk 
8, Marta Labuhn 4, Magdalena 
Stanulewicz 3, Paula Małaczek 2, 
Magda Maszota i Karolina Buk-
sza 1. Najlepszą bramkarką XIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady zosta-
ła Paulina Laskowska a najlepszą 
zawodniczką Anna Labuhn. Bra-
wa dla naszych dzielnych zawod-
niczek oraz prowadzącego zespół 
Trenera p. Andrzeja Niewrzawy!
Gratulujemy Mistrzyniom Polski 
z Kwidzyna i zapowiadamy re-
wanż w następnej Olimpiadzie, 
która odbędzie się w Kielcach w 
2009 roku. 

Katarzyna Stanulewicz

Piłka Ręczna. XIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

Srebro dla juniorek Łączpolu!
Wice-mistrzostwo Polski dla Juniorek Młodszych KS Łączpol 
Gdynia! Dużym sukcesem zakończył się występ zespołu 
piłkarek ręcznych KS Łączpol Gdynia rocznik 1991/1992 , 
który rozegrał w Jeleniej Górze 5 spotkań i pokonał takie 
zespoły jak: KSS Kielce (22:24), MKS Piotrkovia Piotrków 
Trybunalski (29:24), MKS Truso Elbląg (28:27)- mistrzynie 
Polski z 2007 roku.
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Wejherowo. Sztuki walki

„Fight Zone” ciągle na fali
Klub Sportowy „Fight Zone” z Wejherowa brał udział w 
II Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz XX Mistrzo-
stwach Polski w all style karate, które zorganizowane zo-
stały przez Polski Związek Sportu Budo, który zrzesza róż-
ne sztuki i sporty walki takie jak karate, kung fu, taekwondo 
a także kickboxing.

Klub odniósł duży sukces ponie-
waż w klasyfi kacji drużynowej 
zajął wysokie, 2 miejsce. Druży-
nę „Fight Zone” reprezentowało 
17 zawodników z Trenerem Ra-
fałem Karczem na czele. 
Do Wejherowa przywieźliśmy 13 
medali: 3 złote, 4 srebrne, 6 brą-
zowych.
Klub Sportowy „Fight Zone” za-
jął drugie miejsce w klasyfi ka-
cji drużynowej. 1 miejsce zaję-
ła również drużyna kickboxingu 
– Łuków, 3 miejsce drużyna ta-
ekwondo z miejscowości Dęby 
Wielkie. Na koniec imprezy na-
grodę odebrał Trener drużyny – 
Rafał Karcz. Został on wybrany 
najlepszym Trenerem Mistrzostw 
i w nagrodę odebrał telefon ko-
mórkowy fi rmy motorola.    (PP)

Wyniki XVII serii:

A.SENIORZY
BorHyd II-Auto 2:5, Prospekt-Elektryk 4:7, Huragan-Kaszuby 9:4, Centrum-Czerwoni 
2:2, Rakiety-Nanice 6:1, Bendiks-Samba 0:6, Gladiator-Dwór 5:3, Plus-Pomarańczowi 
3:3, Tęcza-Cedron 3:2, Smoki-Cisza 4:3, Borhyd I-Majowcy 6:3, Margines-Burza 4:4, 
Niebiescy-Piorun 3:3, Kobra-Napięcie 3:2, Czarni-Wicher 4:1.

Aktualna tabela (15 najlepszych drużyn):
1.BORHYD I                                                     51             113-35                                                                                                      
2.SAMBA                                                          49              91-25      
3.AUTO Brudniewicz                    48              91-33
4.BENDIKS                                                       43             74-44                                                   
5.ELEKTRYK                                                   43              69-45                                        
6.DWÓR                                                            40              88-50
7.GLADIATOR                                                 40              86-53                                               
8.BOR-HYD II                                                  38              75-56                                                             
9.WICHER                                                        36               85-78                                                
10.RAKIETY                                                     33              76-53                                            
11.HURAGAN                                                   31             71-46                                            
12.CISZA                                                           30              89-69                                      
13.MAJOWCY                                                  30              74-57
14.CZARNI                                                       30              54-57                                              
15.KOBRA                                                        27              62-63                                                     

Najlepsi strzelcy:
46 bramek: Marcin Mariański ( Dwór)
33 bramki: Łukasz Garski (Wicher)
31 bramek: Jarosław Wicki (Auto), Krzysztof Klempert (Samba)
29 bramek: Maciej Alfuth (Gladiator), 
27 bramek: Tomasz Twaróg ( BorHyd I), Sławomir Nadolski(Elektryk)
26 bramek: Maciej Alfuth (Gladiator), Sławomir Nadolski(Elektryk)
24 bramki: Leszek Humaj ( Cisza), Bartosz Żywicki ( BorHyd II), Jacek Paszki (Auto)

W XVII serii spotkań tegorocznej edycji ligi futsalowej 
TKKF trzy pierwsza drużyny odniosły zwycięstwa. W tabeli 
prowadzi BorHyd, który o 2 punkty wyprzedza Sambę i o 3 
punkty Auto. Najlepszym strzelcem jest Marcin Mariański 
(Dwór) – 46 bramek.

Futsal. Halowa liga piłki nożnej

BorHyd liderem
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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 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodaro-
wana, 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 SIE-
RAKOWICACH, 3 pokoje, spółdzielcze 
wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- LOKAL DO WYNAJĘCIA WEJHERO-
WO, ul.12-go Marca:45m, media, parking, 
ochrona. Wiadomość: tel.607-625-237.
- WYNAJMĘ LOKAL 45 M2 , WEJ-
HEROWO, UL. 12 MARCA, na każdą 
działalność (zapwnione media, parking i 
ochrona) tel. 607 625 237
- KUPIĘ MIESZKANIE DWUPOKOJO-
WE lub kawalerkę, tel. 502 549 251
- 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, 
ocieplone, księga wieczysta, 
tel. 517 381 700
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z 
używalnością kuchni i łazienki, cena 400 zł 
za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE 
KASZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 po-
koje, 44,7 m2 podłoga - panele, okna PCV, 
195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na 
podobne w bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słonecz-
ne, ładny układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKO-
JE, 43 m2 (os. 1000-lecia) po remoncie - 
225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, 
osobno kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. 
na dwa mieszkania 602 513 276

- WDOWIEC PO 50-TCE, POZNA PA-
NIĄ w podobnym wieku z okolic Trójmia-
sta 0514 282 102
- WOLNA, 59 LAT, POZNA PANA nieza-
leżnego, zmotoryzowanego z okolic Wejhe-
rowa-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, NIE-
ZALEŻNA FINANSOWO, ZADBANA, 
pozna pana w odpowiednim wieku. tel. 058 
671 59 53
- NIEZALEŻNEGO, WOLNEGO PANA 
OD 60 L, BEZ NAŁOGÓW, nie towarzy-
sko, tylko zmotoryzowany, nie za szczupły, 
poważnie myślący o przyszłości, tel. 660 
375 217
- WDOWA 57 LAT, POZNA WDOWCA 
KULTURALNEGO, partnera na dobre i 
złe, niezależnego, zmotoryzowanewgo z 
okolic trójmiastatel. 504 405 804
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIE-
CI, POZNA PANA do 38 lat, niezależnego, 
zmotoryzowanego z okolic trójmiasta, tel. 
504 384 700
- WOLNY, 34 LATA, BEZ NAŁOGÓW, 
pozna panią niezależną fi nansowo, zmotory-
zowaną z trojmiasta 502 975 622
- WDOWA, lat 60, niezależna, młoda 
duchem, pozna Pana w odpowiednim wieku, 
bez nałogów tel. 509 706 126
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, 
przystojny, zaradny, bez nałogów, wierzący, 
nieprzeciętny, pozna panią do 31 lat tel. 
0605 574 971

- 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. Tempomat, klima-
tyzacja,elektryczne szyby, lusterka, radio 
cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 tys. 
Zużycie paliwa  8 - 10 l/100 km. Możliwość 
wystawienia f-vat. Cena  16 tys. Pln  - do 

NIERUCHOMOŚCI TOWARZYSKIE

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 VW POLO 1,4 1999 r. 
Czarny, AA, CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, 
AF, 13 000 zł, 150 tys. km, 
tel. 502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM ELEGANTA rok 1999, 
przerobionego na quada, sprawny technicz-
nie, kolor wojskowy, tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM RENO CLIO 1,2 moblili-
zer, szyber dach, rok prod. 1995, fi olet-me-
talik, radio, automat zamek, cena 4,3 tys. zł, 
tel. 502 351 988
SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 
GLX 5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan 
bardzo dobry, ubezpieczony, cena 4 500 zł 
tel. 506 521 300
MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 
biegi, sprowadzony, stan bdb cena 800 zł
tel. 058 678 02 72
SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan 
bdb 113 tys. km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość 
programów komputerowych, 28 lat, szuka 
pracy, najchętniej w domu. tel. 513 44 52 25
- POSZUKUJĘ DOŚWIADCZONEGO 
KIEROWCY po 50-tce bez nałogów, do 
sporadycznych wyjazdów tel. 058 672 92 27
SZUKAM PRACY W SALONIE SAMO-
CHODOWYM. Licencjat z administracji, 
prawo jazdy, znajomość programów kompu-
terowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczu-
płą i niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 
16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” 
pełen automat, palnik typu  „giersz” + 2 
zbiorniki plastikowe 1500l. Tel.0-604-672-
760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, 
biały-atłasowy, ładnie zrobiony, nowy w 

cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ AU-
TOMAT NA CHODZIE I PIECYK 
GAZOWY DO NAPRAWY (ŚCIENNY), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM FOTELIK SAMOCHO-
DOWY NIEMOWLĘCY 0-13 kg, model 
zeszłoroczny,wkładka dla noworodkó-
w,funkcja bujaczka z blokadą,pokrowiec 
na nóżki,
składana, gruba budka. 
tel. 694 092 928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZO-
WY na wodę (Junkers) 
tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZI-
KÓWKĘ, małą, nową - GCF METEOR tel. 
505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELI-
ZNY-BĘBNOWA PRIVILEG T3018, elec-
tronik, pełen program 20-60 minut, 5kg. 
tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała 
rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena do negocja-
cji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTERO-
WE 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 LET-
NIEGO CHŁOPCA, 4 razy w tygodniu w 
Redzie na ulicy Norwida, zainteresowane 
osoby proszę o kontakt tel. 608 617 260
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 
12 CM GRUBY. Najlepiej z terenu Wejhe-
rowa i Redy, 
tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ 
W DOBRYM STANIE I PRALKĘ AU-
TOMATYCZNĄ,
 tel. 058 672 68 60
- ROWER DAMSKI UŻYWANY, tanio 
sprzedam, tel. 679 39 34
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME 
SKRZYDŁA większą ilość z demontażu 
w dobrym stanie tanio sprzedam. tel. 509 
575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amor-
tyzatorami 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 czerwono-beżowym (kupiony 15 
m-cy temu) 200 zł, tel. 503 353 772
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE 

OSZKLONE 80 cm i łazienkowe z okien-
kiem 70 cm (bez ościeżnicy), tel. 058 672 
46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam 
rozebrać (z wywiezieniem gruzu) Tel. 
0502351988
- SPRZEDAM OPONĘ MOTOCYKLO-
WĄ 300x18 głęboki bieżnik DOŚHL-WSK 
cena - 30 zł, tel. 504 308 584
- SPRZEDAM FELGĘ STALOWĄ do 
seicento szt. 1, używana, cena 40 zł, tel. 504 
308 584
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, 
dużo programów, z podnóżkiem, model 
4000, cena 2000 zł, tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 
55 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM KUCHENKĘ GAZ-E-
LEK. AMICA, stan db, termoobieg 320 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 
zł, tel. 511 485 822
- FIZYKA, CHEMIA - profesjonalnie 
pomogę uczniowi, tel. 058 677 01 50
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, 
tel.698 057 001
- ODDAM GRATIS KANAPĘ 
w dobrym stanie. Tel. 662-340-450
- ODDAM KANAPĘ za darmo, stan bardzo 
dobry. Funkcja spania 140x200. Kolor 
czarno-szary, tel. 663 990 657
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne 
stan db., 160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, 
stan db. 300 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 
200 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy pozio-
mowe, białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobo-
wą ze skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, 
stolik RTV - 1000 zł tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU 
duża ilość programów, podnóżek, model 
4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, 
nowy z wytrzymałego materiału 0503 857 
934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, 
raz założony, atłasowy, dla chłopca i dla 
dziewczynki, cena 20 zł tel. 512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę nie-
zagospodarowaną w Luzinie, przy dworcu 
PKP, w dobrym punkcie tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY 
model 4000 z różnymi funkcjami, cena 2000 
zł, tel. 602 478 830

INNE

PRACA

MOTORYZACJA
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05:05     Twórcy naszej tradycji  
 - Romans z Ojczyzną. 
05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Sekretny świat misia 
 - serial animowany
08:55     Budzik - Rower
09:20     Tam i z powrotem - serial
09:50     Spartakus - dramat 
13:00     Wiadomości
13:10     Jaka to melodia? 
 -  teleturniej muz.
13:35     Klan -  telenowela
14:00     Plebania - telenowela 
14:25     Europejczyk 
 -  cykl dokumentalny
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? 
 - teleturniej muzyczny
18:30     Plebania -  telenowela
19:00     Wieczorynka - Smerfy
19:30     Wiadomości, Sport
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
 - Rajd Tunezji
20:05     Pogoda
20:15     Piątkowe kino akcji -  
 Szybszy od błyskawicy   
 - fi lm akcji
22:10     Glina - serial kryminalny 
23:00     Następcy parszywej  
 dwunastki - fi lm akcji

05:10     Statek miłości - telenowela
06:50     Dwójka Dzieciom - Ali Baba 
 – anim.
07:45     M jak miłość - serial
08:35     Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia - serial obycz.
09:05     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
09:35     Sześć dni strusia - przygodowy
11:20     Majorka nieznana 
 - dokumentalny
12:20     Gwiazdy w południe - komedia
14:00     Familiada -  teleturniej
14:30     Święta wojna 
 -  serial komedioy
15:05     Tak to leciało!
  -  teleturniej
16:00     Harry i Hendersonowie 
 -  komedia kraj
17:40     KabareTOP 
 -  widowisko rozrywkowe
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama,  Sport Telegram, Pogoda
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – rozryw.
22:35     Kabaretowy Alfabet Dwójki 
 - M jak Mumio
22:50     Podkomisarz Brenda Johnson
 -  serial policyjny 
23:45     Policjanci z Pitbulla 
 - serial krym.
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:15     Podejrzane zdjęci 
 - fi lm fabularny
03:15     Europa da się lubić 
 - talk-show
04:05     Zakończenie dnia

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05.30     Sztukateria - magazyn
05.55     Gram.Tv 
06.20     Ręce, które leczą
06.45     Muzyczne listy”
  – mag. muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – pr. interaktywny
09.25     Zbuntowani 
 - telenowela
10.25     Big Brother V – Prosto  z domu  
10.55     mała Czarna 
 - talk-show
11.55     Big Brother V
12.55     Pogromcy hitów – pr. rozr.
13.55     Gram.tv
14.30     Wygraj fortunę 
 - teleturniej
15.30     Sidła Miłości - telenowela
16.30     Zbuntowani - telenowela
17.30     Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny program rozr.
18.30     Big Brother V
19.00     Trampolina 
 – realiy show
20.00     Big Brother V
21.00     Jerycho 
 - serial sensacyjny                                                                                                                                      
23.00     Big Brother V - Extra                                                                                                                                        
23.35     Przybytek niebepiecznych  
 rozkoszy, fi lm erot.                                                                                                       
01.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda     
02.20     Big Brother V                                                                                                                                                
03.10     Big Brother V – Prosto z domu                                                                                                                                        
03.35     Big Brother V  - Extra                                                                                                                                            
04.00     Muzyczne listy – pr. muz.                                                                                                                                             
04.55     Pat Metheny – His Way Up” 
 – koncert                                                                                                                      
06.05     Zakończenie programu

05:00     Music Spot – program rozrywkowy 
05:30     Wstawaj! Gramy!
 – program rozrywkowy 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy 
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej 
08:15     Słoneczny patrol – serial obyczajowy 
09:15     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny 
10:15     Beverly Hills 90210
  – serial dla młodzieży
11:15     Samo życie – serial obyczajowy
12:15     Tylko miłość – serial obyczajowy 
13:15     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
14:45     Sabrina – serial komediowy 
15:15     Świat według Bundych 
 – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     I kto tu rządzi? – serial komediowy 
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy 
20:00     Sam w domu - po raz trzeci – kome 
 dia USA 1997  Bezpieczeństwo 
 całego świata jest zagrożone po  
 tym jak grupa międzynaro 
 dowych szpiegów kradnie 
 mikroprocesor zawierający  
 dane rządu USA warty miliony  
 dolarów. 
22:00     Studio Lotto
22:15     Oczy węża – fi lm akcji USA 1998
00:25     PREMIERA - Gdy zapada zmrok 
 – thriller USA/Australia 2003
02:05     Miasto zwycięzców
03:05     Zakazana kamera 
 – program rozrywkowy 

05:00     Uwaga! - magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Damą być 
 – reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny
13:05     Clever – widzisz i wiesz 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno-  
 dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!  
 - magazyn reporterów 
20:00     Romeo musi umrzeć – fi lm   
 sensacyjny USA 2000
22:25     Czarny pies – fi lm sensacyjny  
 Japonia 1998
00:15     Wąż i tęcza 
 – fi lm horror USA 1988
02:10     Wrzuć na luz
03:10     Telesklep
03:35     Uwaga!  
 - magazyn reporterów 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Dziewczyny z „Elektryka” nie 
miały sobie równych 16 kwiet-
nia na IV Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Tanecznych dla Szkół 
Ponadgimnazjalnych, który był 
pierwszym etapem eliminacji 
wojewódzkich. Organizatorem 
był Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 na ul. Dworcowej 
w Wejherowie, a współorganiza-
torem Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie. 
Kolejnym etapem były elimina-
cje, które odbyły się 19 kwietnia 
w Luzinie. - Również tam nasze 
dziewczyny pewnie zajęły pierw-
sze miejsce – mówi Jacek Ber-
naśkiewicz, nauczyciel prowa-
dzący zespół. 
Każdy zespół przedstawił dwa 

Otwarcia wystawy dokonał dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
– Bartosz Aleksandrowski. 
Specjalnym gościem uroczysto-
ści był Maciej Kosycarz (syn 
patrona konkursu - Zbigniewa) 
– znany gdański fotoreporter, a 
jednocześnie właściciel Agencji 
Fotografi cznej Kosycarz Foto 
Press. W interesujący sposób opo-
wiedział publiczności na czym 
polega praca fotoreportera, a tak-

że jaka jest idea Pomorskiego 
Konkursu Fotografi i Prasowej 
im. Zbigniewa Kosycarza – 
Gdańsk Press Foto.
Dużą atrakcją otwarcia wystawy 
był słodki poczęstunek wspaniale 
przygotowany i podany przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Luzinie. Były one również 
prawdziwą ozdobą uroczystości, 
gdyż założyły na tę okazję szy-
kowne stroje kaszubskie.

Na wystawę składa się ponad 
50 fotografi i, będących pokło-
siem XI Pomorskiego Konkursu 
Fotografi i Prasowej im. 
Zbigniewa Kosycarza. Zdjęcia 
są pogrupowane według nastę-
pujących kategorii konkurso-
wych: Świat, w którym żyjemy, 
Życie codzienne, Sport, Kultura, 
Wydarzenie i Ludzie. Zdjęcia 
wykonali fotografi cy pomor-
scy, zarówno profesjonaliści jak 

Wejherowo/Luzino. Konkursy tańca

Elektryczne dziewczyny
Grupa taneczna „Electro” z Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie szybko pnie się 
do góry na szczeblach  swojej kategorii. W ciągu czterech dni zajęła dwukrotnie pierwsze 
miejsca w konkursach tańca.

okłady taneczne. Jeden z przy-
borem, drugi bez. O zwycięstwie 

decydowała suma zdobytych 
punktów.    (ŁB)

Zwycięskie dziewczyny w jednym ze swoich układów tanecznych.

Luzino. W obiektywie

Wystawa fotografi i prasowej na hali
Hala Widowiskowo-Sportowa w Luzinie wciąż odkrywa przed nami nowe możliwości. 
Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Gminnym Ośrodkiem 
Sportu, Rekreacji i Turystyki w antresoli na I piętrze luzińskiej hali powstała wystawa 
fotografi i prasowej. 

i amatorzy, w okresie od kwiet-
nia 2006 do marca 2007. Dzięki 
nim możemy sobie przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia, jaki-
mi żył nasz region w tym czasie, 
a także zobaczyć interesujące sy-
tuacje dnia codziennego.
Fotografi e będzie można po-

dziwiać w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Luzinie do końca 
maja br., codziennie oprócz nie-
dziel w godz. 17.00-20.00.
Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich mieszkańców gminy na wy-
stawę. Wstęp wolny!

B. Aleksandrowski
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05:25     Statek miłości - telenowela 
07:05     Telezakupy
07:20     EUROexpress - magazyn
07:30     Przystanek praca
07:45     Dwójka Dzieciom 
 -  serial animowany 
08:05     M jak miłość - serial
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Sąsiedzi - serial komediowy
11:40     Robin Hood - serial przygodowy
12:35     Złotopolscy - telenowela
13:05     Wyprawy krzyżowe –  dokumentalny
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:05     Smaczne Go! - mag. kulinarny
14:55     Gliniarz i prokurator - serial sens.
15:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:55     Stawka większa niż życie 
 - serial
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama, Sport, Pogoda
19:00     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Olimpijczycy - Pekin 2008 
20:05     M jak miłość - serial
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Tomasz Lis na żywo - talk-show
22:05     Pierwszy milion - fi lm obycz.
23:50     Policjanci z Pitbulla - felieton
24:00     Panorama
00:20     Wieczór artystyczny - koncert
01:10     Wieczór artystyczny - Pieśń dla  
 Rebeki - obyczajowy
02:00     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.30     Wielkie Happy Hour – pr. muz.
06.20     Sztukateria - magazyn
06.45     Muzyczne listy 
 – pr. muzycz.
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank - teleturniej
09.25     Zbuntowani - telenowela
10.25     Big Brother V 
 – reality show
13.25     Wielkie Happy Hour
14.25     Wygraj fortunę - teleturniej
15.25     Berlin, Berlin - serial
16.30     Zbuntowani 
 - telenowela
17.30     mała Czarna – talk show 
18.30     Big Brother V – pr. rozr.
19.00     Włatcy móch - serial
20.30     Big Brother V 
 – reality show
21.30     Lot ku gwiazdom
  - dokum.
22.35     Pogromcy hitów 
 – pr. rozr.
23.05     Big Brother V
23.35     Happy Hour  - pr. rozryw.
00.40     Wydarzenia, Sport
01.15     Big Brother V – reality show
02.15     Big Brother V
02.40     Big Brother V - ekstra
03.05     Muzyczne listy – mag muz.
03.55     Happy Hour – pr. roz.
04.40     Drogówka - magazyn
05.05     Komenda - magazyn
05.30     Zakończenie programu

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:00     Uwaga! - magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – program kulinarny 
11:30     Wielkie porządki 
 – reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny
13:05     Taniec z gwiazdami 
15:15     Marina – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!  - magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej 
21:30     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy 
22:35     Teraz my! - program publicystyczny 
23:20     Superwizjer – magazyn reporterów 
23:55     Bez skazy – serial obyczajowy  
00:55     Wydanie drugie poprawione 

05:20     Notacje - August Kowalczy
05:30     Klinika cudów - telenowela
05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomośc, Pogoda
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 ... - magazyn
11:10     Moda na sukces - serial 
12:00     Wiadomości
12:25     W kolejce po euro - reportaż
12:40     Plebania - Polska
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Kolarstwo - Grand Prix
14:10     Byli sobie odkrywcy - serial
14:40      Kolarstwo - Grand Prix
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo - serial obyczajowy
16:00     Przed Eurowizją
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30      Plebania -  telenowela
19:30     Wiadomości,
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Teatr Telewizji - Kluc
21:35     Mistrz i Małgorzata
  -  serial Rosja

06:00     Był taki dzień - felieton
06:02     Jasnogórska Victoria - dok
06:35     Pokój 107 -  serial \
07:05     Milion za Laurę 
 - Polska 1971
08:40     Baśnie i bajki polskie 
 - Smok Wawelsk
08:50     Baranek Shaun - serial
09:00     Scooby, gdzie jesteś?
  - serial anim.
09:25     Ziarno - magazyn
09:50     Serca polskie
 - Tadeusz Kościuszko
10:00     Awantura o Basię 
 – przygodowy
11:35     Serca polskie 
 - Hugo Kołłątaj
11:45     217 rocznica uchwalenia  
 Konstytucji 3 maja 
 - transmisja
13:20     Wiadomości
13:30     Łaską Twoją podźwignieni..
13:35     Przebojowa noc
14:30     Rzeka bez powrotu 
 - przygodowy
16:00     Śmiechu warte – pr. rozr.
16:25     Psi psycholog - telenowela
17:00     Teleexpress
17:20     Weselna gorączka 
 - komedia
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport
19:55     MŚ w rajdach terenowych 
20:00     Pogoda
20:15     Hit na sobotę 
 - Poszukiwacze  
 zaginionej arki - fab
22:15     Męska rzecz... - Trzy dni  
 Kondora – sensacyjny

05:30     Pokój 107 - serial
06:25     Był taki dzień - felieton
06:25     Zatańczmy - dokumentalny
06:40     Dimitris jedzie do szkoły 
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie 
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki – serila anim.
08:55     Kuchcikowo - gotowanie
09:10     Lippy&Messy
09:15     Teleranek - magazy
09:45     Weterynarz - serial
11:25     Tydzień - mag. inf.
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Regina Coeli
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Buona Sera, pani Campbell  
 - komedia
15:05     Kyle XY - serial
15:55     BBC w Jedynce 
17:00     Teleexpress
17:20     Jaka to melodia?
18:05     Faceci do wzięcia - serial
18:35     Szkoda gadać
19:00     Wieczorynka - Gumisie
19:30     Wiadomości, Sport
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:10     Od Rancza do Rancza
20:15     Ranczo - serial obyczajowy
21:05     Od Rancza do Rancza
21:15     Zakochana Jedynka 
 - Blizny miłości (1/2)
23:05     Sophie Scholl, ostatnie dni  
 - dramat

05:25     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:00     Dwójka Dzieciom – Kopciuszek 
 – anim.
06:50     Spróbujmy razem 
 -  mag. dla niepełnosprawnych
07:20     Magazyn Ligi Mistrzów
07:45     Poezja łączy ludzi
07:55     M jak miłość - serial
08:45     Na dobre i na złe - serial
09:45     Egzamin z życia - serial
10:35     Michel Cousteau - morskie przygody  
 -  serial dokumentalny
11:35     Gwiazdy w południe - Powrót do  
 przyszłości 2 - science fi ction
13:25     Święta wojna - serial
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Smaczne Go! 
 -  mag. kulinarny
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 -  widowisko rozrywkowe
17:40     Na wyłączność - wywiad
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama, Sport Telegram
19:10     Europa da się lubić – pr. rozryw.
20:05     Kabaret Neo -  program kabaretowy
22:00     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Taxi 3 - komedia
23:30     Kabaretowy Alfabet Dwójki 
 - rozrywkowy
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:15     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Zabójczy układ - sensacyjny
01:40     Supertalent -  widowisko
02:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:40     Zakończenie dnia

05:20     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:25     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 - serial obyczajowy
05:50     Złotopolscy - telenowela
06:50     Powrót dinozaurów 
 - cykl dokumentalny
07:20     M jak miłość - serial
08:15     Sto tysięcy bocianów 
 - serial dokumentalny
08:40     Z Dwójką bezpieczniej
08:55     Wyjechani - telenowela dok.
09:25     Zacisze gwiazd
09:55     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:25     Rodzinne oglądanie 
 - Pierścień ognia – przyg.
11:20     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:55     Gwiazdy w południe - Powrót do  
 przyszłości 3,  sci-fi c
13:50     Od miłości do szczęścia - felieton
14:00     Familiada - WYDANIE SPECJALNE
14:35     Złotopolscy - telenowela
15:10     Szansa na Sukces - Stanisław Soyka
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:05     Egzamin z życia - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama, Sport, Pogoda
19:10     Tak to leciało! - teleturniej
20:00     Policjanci z Pitbulla - felieton
20:05     Gorycz tropików - serial
21:05     Pitbull - serial policyjny 
21:55     Raport specjalny - serial sensacyjny
22:40     Maj Niezależnych - koncert z okazji 

05.25     Sztukateria - magazyn
05.50     Kinomaniak - magazyn
06.15     Dekoratornia – mag.
06.45     Eurolinia Plus
07.00     Pokemon – serial anim.
08.00     Wszystko o zwierzętach 
 - serial dok.
08.30     Czterej Pancerni i Pies 
 - serial 
11.55     Kinomaniak - magazyn
12.25     Dekoratornia 
12.55     Wielkie Happy Hour 
 – pr. rozr.
13.55     Lot ku gwiazdom 
 - dokumentalny
15.00     Magazyn sportowy
17.00     Trampolina – reality show
18.00     Big Brother 
19.00     Galileo 
 – pr. popularno-naukowy
20.00     Włatcy móch – Polska 2008
20.30     Idol – pr. rozrywkowy
21.30     Big Brother V- Ring
22.30     Big Brother V - wyniki
23.30     Adam kontra Miłosz – pr. roz.
00.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.15     Eurolinia Plus
02.30     Big Brother V
03.20     Big Brother V – Ring
04.10     Big Brother V 
 – wyniki
05.00     Drogówka 
 -  serial dokum.
05.15     TV Market
05.30     Zakończenie programu

06.05     Sztukateria - magazyn
06.30     VIP – pr. kulturalny
07.00     V-max – mag. motor.
07.30     Gram.Tv – rozryw.
08.00     Pokemon – serial anim.
09.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata
10.00     VIP – pr. kult.
10.30     V-max – mag. motor.
11.00     Gram.Tv – rozryw.
11.30     Big Brother V – reality show
12.00     Big Brother V  
13.00     Fenomen – fi lm
14.55     Mistrz blefu 
 - komedia
17.55     Berlin,Berlin 
 - serial
19.00     Idol – pr. rozryw.
20.05     Szara Sowa 
 - fi lm fabularny
 “Szara Sowa” opowiada  
 historię człowieka, który urodził  
 się w Anglii a następnie jako 
 nastolatek przeniósł się   
 do Kanady, gdzie pod   
 przybranym imieniem Szara 
 Sowa pędził żywot   
 prawdziwego Indianina.  
 Co więcej, wszystkim   
 przedstawiał się jako półkrwi  
 czerwonoskóry i za takiego  
 uważany był na całym świecie.  
 Człowiek ten nazywał się  
 Archibald Belaney i pod koniec  
 lat 30. zasłynął w Europie jako  
 żarliwy obrońca przyrody.
22.35     Ja, Irena i ja - komedia
01.05     Mucha 2 horror 
 - sci-fi 
03.10     Wydarzenia,Sport,Pogoda 

05:45     Sonic X – serial animowany 
06:15     Czarodziejki  – serial animowany 
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 – program kulinarny 
09:45     Magazyn EURO 2008 
 – magazyn sportowy 
10:45     Jedno życzenie – fi lm familijny  
 USA/Nowa Zelandia 2003. Alex 
 nie lubi swojego młodszego bra- 
 ta Steve’a. Obwinia go o wszyst- 
 kie życiowe niepowodzenia.  
 Pewnego dnia znajduje monetę  
 spełniającą jedno życzenie.  
 Alex prosi o to by Steve zniknął  
 z jego życia. Gdy się budzi  
 następnego dnia wszystko  
 wygląda zupełnie inaczej: jego  
 brata nie ma, rodzice są bogaci, 
 jest najpopularniejszym chłopa 
 kiem w szkole, chodzi z   
 najładniejszą dziewczyną, świet- 
 nie gra w football. 
12:45     Czarodziejki – serial 
13:45     Tenis Suzuki Warsaw Master 2008 
 – półfi nał
15:45     Żandarm i kosmici 
 – komedia Francja 1979
17:45     Strzał w 10 – teleturniej 
18:50     Wydarzenia
19:30     Jaś Fasola
20:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy 
22:00     Studio Lotto

05:45     Sonic X – serial animowany 
06:15     Czarodziejki – serial animowany 
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 dzieci 
08:45     Gala Boksu w Los Angeles : 
 Oscar de la Hoya - Steve Forbes 
09:45     Przebojowe dzieci 
 – program rozrywkowy 
10:45     Koniec rzeki 
 – fi lm familijny USA 2005
12:45     Śmierć niesamowitego Hulka – fi lm  
 sci-fi  USA 1990. Doktor David 
 Banner próbuje stworzyć  
 szczepionkę, dzięki której prze- 
 stanie się przemieniać w zielone- 
 go potwora o nadludzkiej sile 
 zwanego Hulkiem. Niestety  
 grupa terrorystów dowiaduje  
 się o jego niezwykłej mocy i  
 doktor będzie musiał znowu  
 stanąć do walki, jako Hulk.
14:45     Tenis Suzuki Warsaw Master 2008  
 - fi nał
16:45     Piotr Bałtroczyk przedstawia 
 – program rozrywkowy 
17:45     Rodzina zastępcza – serial komediowy 
18:50     Wydarzenia
19:30     Daleko od noszy – serial komediowy 
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 – serial sensacyjny 
22:00     Studio Lotto

05:40     Uwaga! - magazyn reporterów 
06:00     Telesklep
08:00     Motoszoł – program rozrywkowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – program kulinarny
11:30     Na Wspólnej – serial obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
15:00     Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy
16:00     Młode szpady - fi lm przygodowy  
 Francja 2001
18:00     Milionerzy – teleturniej 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga!  - magazyn reporterów 
20:00     Niania – serial komediowy
20:35     Kryminalni – serial sensacyjny
21:40     Bodyguard – fi lm sensacyjny 
 USA 1992. Frank Farmer  
 (Kevin Costner) jest zawodo- 
 wym ochraniarzem, jednym  
 z najlepszych w swoim fachu.  
 Rachel Marron (Whitney  
 Houston) jest aktorką i  
 piosenkarką, jedną z najwięk- 
 szych gwiazd Hollywood.  
 Od pewnego czasu ktoś wy- 
 syła anonimy z pogróżka 
 mi pod adresem Rachel. Jej  
 najbliżsi współpracownicy  
 postanawiają wynająć profe 
 sjonalistę do jej ochrony. Ich  
 wybór pada na Franka
00:20     Podwójny kamufl aż -fi lm sensacyjny 
 USA 1992
02:30     Uwaga!  - magazyn reporterów 

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 komediowy
12:45     Teraz albo nigdy – serial obyczajowy
13:45     Pluto Nash 
 – fi lm komedia USA 2002 
15:45     Co za tydzień 
 – magazyn informacyjny 
16:15     Niania – serial komediowy 
16:45     Clever - widzisz i wiesz 
 – program rozrywkowy
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
22:05     Teraz albo nigdy 
 – serial obyczajowy 
23:05     Taniec z gwiazdami – kulisy  
23:35     Magazyn Orange Ekstraklasa 
00:50     Szkoła Auto 
01:10     Wirus – fi lm sensacyjny USA  
 2001 Amerykański prezydent  
 Howard (B. Boxleitner) zostaje 
 zaatakowany przez zamachow- 
 ca. W szpitalu okazuje się, że  
 w trakcie zamachu polityk  
 został zarażony śmiertelnym  
 wirusem.
03:00     Uwaga! - magazyn reporterów 

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 dla młodzieży 
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     Świat według Bundych 
 – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     I kto tu rządzi? – serial komediowy 
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy 
20:00     Misiek Koterski Show 
 – program rozrywkowy 
21:00     Godzilla – thriller sci-fi . USA 1998
22:00     Studio Lotto
00:00     Strzał w 10 – teleturniej 
01:00     Daleko od noszy – serial komediowy 
01:30     Miasto zwycięzców – teleturniej 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:00     Uwaga! - magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – program 
 rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry – program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Proste życie – serial obyczajowy 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny
13:05     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny
15:15     Na powierzchni – serial przygodowy 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sąd rodzinny– serial fabularno
 -dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej  – serial obyczajowy 
21:30     Szpieg 
22:35     Albo on, albo my 
 – fi lm sensacyjny USA 1995
00:30     Agenci NCIS – serial sensacyjny  
01:30     Multikino – magazyn fi lmowy 

05:35     Statek miłości - telenowela
07:15     Telezakupy
07:35     Dwójka Dzieciom - Kacper
08:05     M jak miłość - serial
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Święta wojna – serial komed.
11:45     Rączy Wildfi re - serial obyczajowy
12:35     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Niezwykłe dziecko - fi lm fab.
14:50     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:45     Dla niesłyszących 
 - Barwy szczęścia - serial
16:50     MASH - serial komediowy
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
21:05     Rodzina Trendych - widowisko
21:35     Dr House - serial obyczajowy
22:25     Policjanci z Pitbulla - felieton
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał?
  - cykl dokumentalny
01:20     Miasteczko Twin Peaks 
 - serial kryminalny
02:15     Sekcja 998 - telen. Dok.
02:40     Noc Zagadek - teleturniej interaktywny
03:40     Zakończenie dnia

05:20     Notacje - Edward Kossoy
05:30     Skamandryci - cykl dok.
05:55     Był taki dzień -  felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa – anim.
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:25     Kocham muzykę - serial
09:35     Strażak Sam - serial
09:45     Świnka Peppa - serial
09:50     Fifi  -  serial animowany
10:05     Ja i mój Pan - magazyn
10:25     W-skers
11:10     Moda na sukces -  serial
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - odc. 1466
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Średniowieczna Europa
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi 
15:55     Przed Eurowizją
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
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Chore myśli - fi lm USA

05:20     Notacje - Olga Lipińska
05:30     Klinika cudów – serial
05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści - serial
09:05     Jedynkowe Przedszkole 
09:35     Atlantis High - serial
10:05     Zwierzowiec - Noworodek i  
 zwierzęta w domu
10:20     Zdrowo z Jedynką 
 - magazyn
10:40     Z EUROpą na Ty 
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces - serial
12:00     Wiadomości
12:10     Tak jak w Unii
12:40     Plebania -  telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     To fantastyczne światło
14:30     Ktokolwiek widział, ktokol- 
 wiek wie... - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi-serial 
15:55     Przed Eurowizją
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
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Wyjście awaryjne 
 -  komedia, Polska
22:00     Misja specjalna -  magazyn 

 

05:20     Statek miłości - telenowela
07:00     Telezakupy
07:20     Turkowice  reportaż
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio
08:05     M jak miłość - odc. 171
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Sąsiedzi 
 - serial komediowy
11:40     Robin Hood - serial przygod.
12:30     Koło fortuny - teleturniej
13:00     Rafa koralowa 
 - cykl dokumentalny
14:05     Podróże z żartem - pr. rozrywkowy
15:00     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny 
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:55     Stawka większa niż życie 
 - serial
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny - teleturniej
19:40     Kocham Kino – mag. fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej
20:05     M jak miłość - serial
21:00     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00     Wieczór fi lmowy Kocham Kino 
 - Dom latających sztyletów 
 – przyg.-hist. 
24:00     Panorama
00:20     Clara Sheller 
 - serial obyczajowy 
01:20     Zapomniany Czarnobyl 
 – dokum.
03:00     Niebezpieczne drogi 
 - dokumentalny
03:50     Z Dwójką bezpieczniej
04:00     Zakończenie programu

05:30     Telewizyjny opis obyczajów 
05:45     Trzy mile do nieba -reportaż
05:55     Był taki dzień - felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Łatek - serial animowany
09:00     Domisie
09:30     Lilli czarodziejka - serial
10:00     Szansa na życie - magazyn 
10:15     Borem, lasem... - magazyn
10:40     Z EUROpą na Ty - magazyn
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces - serial
12:00     Wiadomości
12:25     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - odc. 1076
13:05     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
15:55     Przed Eurowizją
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
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Okruchy życia 
 - Młodzi gniewni
22:05     Cienie PRL -  widowisko 

05:20     Statek miłości - telenowela
07:00     Telezakupy
07:20     Znaki czasu - magazyn
07:45     Dwójka Dzieciom - Bodzio
08:05     M jak miłość – serial
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - serial
11:45     Rączy Wildfi re 
 - serial obyczajowy 
12:35     Koło fortuny - teleturnie
13:05     Pomóż mojemu dziecku
  - serial dokument.
14:05     Europa da się lubić
15:00     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial
16:50     MASH - serial komediowy
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:40     S. O. S. Dzieciom!; telenowela dok.
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
21:10     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sens.
22:00     Alibi na środę – Epicentrum 
 - katastrofi czny
24:00     Panorama
00:20     Korespondent 
 - cykl dokumentalny
00:55     Bez fi kcji - Śmierć Studenta – dokum.
01:50     Wideoteka dorosłego człowieka
02:40     Noc Zagadek - teleturniej
03:40     Zakończenie dnia

05.30     V Max- mag. motor.
06.20     Kinomaniak - magazyn
06.45     Muzyczne listy 
 – pr. muzycz.
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank -  telet.
09.25     Zbuntowani 
 - telenowela
10.25     Big Brother V – reality show
10.55     mała Czarna - talk-show
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour – pr. muzyczy
13.55     V Max -  mag. motoryzacyjny
14.30     Wygraj fortunę - teleturniej
15.30     Sidła miłości 
 - telenowela
16.30     Zbuntowani 
 - telenowela
17.30     mała Czarna 
 - talk-show
18.30     Big Brother V 
 - reality-show
19.00     Happy Hour
20.00     Adam kontra Miłosz – pr. roz.
20.30     Big Brother V
21.30     Bogaci i przegrani 
 - dokumentalny
22.35     Pogromcy hitów
23.05     Big Brother V
00.40     Wydarzenia, Sport
01.15     Big Brother V
02.40     Big Brother V
03.05     Muzyczne listy
03.55     Happy Hour
04.40     Drogówka 
 - magazyn
05.05     Komenda 
 -magazyn
05.30     Zakończenie programu

05.30     Sztukateria - magazyn
05.55     Dekoratornia - magazyn
06.20     Pogromcy hitów – pr. muz.
06.45     Muzyczne listy – pr. muz.
07.50     TV Market – mag. rekl.
08.25     Kasa Na Bank - teleturniej
09.25     Zbuntowani 
 - telenowela
10.25     Big Brother V 
10.55     mała Czarna - talk-show
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour 
 – pr. rozrywkowy
13.55     VIP – pr. kulturalny
14.30     Wygraj fortunę - teleturniej
15.30     Sidła miłości - telenowela
16.30     Zbuntowani 
 - telenowela
17.30     mała Czarna 
 – talk show
18.30     Big Brother V - reality show
19.00     Happy Hour
20.00     Big Brother V
21.00     Nieustraszeni – reality show
22.05     24 godziny – serial sens.
23.05     Big Brother v
23.35     Happy Hour – pr rozr.
00.35     Jerycho – serial sensacyjny
01.35     Wydarzenia, Sport
02.10     Big Brother V
03.05     Big Brother V
03.30     Big Brother V
03.55     Muzyczne listy
04.45     Happy Hour
05.30     Zakończenie programu

05.30     Sztukateria - magazyn
05.55     VIP – pr. kulturalny
06.20     Pogromcy hitów – rozr.
06.45     Muzyczne listy pr. muz.
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank - teleturniej
09.25     Zbuntowani - telenowela
10.25     Big Brother V – powt.
10.55     mała Czarna - talk-show
11.55     Big Brother V – powt.
12.55     Happy Hour – inf. pr. rozryw.
13.55     Dekoratornia - magzyn
14.30     Wygraj fortunę - teleturniej
15.30     Sidła miłości - telenowela
16.30     Zbuntowani - telenowela
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Trampolina - reality show
20.00     Big Brother V
21.00     Za ciosem -Sensacyjny.
 Akcja fi lmu rozgrywa się w  
 Hongkongu, w przełomowym  
 momencie historycznym:  
 podczas mającego miejsce w  
 1997 roku, spektakularnego  
 przejęcia. Główny bohater,  
 Marcus Ray (Jean-Claude Van  
 Damme), wiodąc spokojny,  
 dostatni żywot przedstawiciela  
 handlowego fi rmy produkują-
 cej dżinsy, wpada na trop  
 przerażającego, zbrodniczego  
 planu mafi i rosyjskiej.
23.00     Big Brother V - Extra

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     Słoneczny patrol – serial obyczajowy 
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny 
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy 
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Rodzina zastępcza – serial
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
14:45     Sabrina – serial komediowy 
15:15     Świat według Bundych – serial 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     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     Niebiańska plaża – fi lm przy- 
 godowy USA / Wielka Brytania,  
 2000. Młody Amerykanin, wy- 
 rusza do Azji w poszukiwaniu  
 prawdziwej przygody. Trafi a  
 na „rajską” wyspę, będącą  
 schronieniem dla wszystkich  
 znużonych współczesną cywili- 
 zacją. Okazuje się jednak, że  
 idealny świat, kryje w sobie  
 mroczną tajemnicę.
22:00     Studio Lotto
23:45     1300 gramów – serial sensacyjny 

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
08:30     Słoneczny patrol – serial obyczajowy 
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny 
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
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     Świat według Bundych 
 – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     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     Kocurek – komedia USA 2001
22:00     Studio Lotto
23:10     Ziemskie namiętności 
 – fi lm sensacyjny USA 1999
01:20     Miasto zwycięzców – teleturniej 
02:20     Zakazana kamery 
 – program rozrywkowy

05:00     Music Spot – program rozrywkowy 
05:30     Wstawaj! Gramy!– p. rozrywkowy 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy 
06:45     Sabrina – serial komediowy 
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana – serial komediowy 
08:30     Słoneczny patrol – serial obyczajowy 
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny 
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
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     Świat według Bundych 
 – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     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     Zakon – fi lm sensacyjny USA 2001.  
 W XI wieku, w czasach krucjat,  
 fl amandzki rycerz przeżył w  
 Jerozolimie objawienie, które  
 odmieniło jego życie i dało po 
 czątek nowej sekcie religijnej. 
22:00     Studio Lotto

05:00     Uwaga! - magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Amerykański kawaler 
 – reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dok.
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny
15:15     Marina – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sąd rodzinny– serial fabularno
 -dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!  - magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     39 i pół – serial komediowy 
22:30     Kuba Wojewódzki – talk show 
23:30     Kryminalni 
 – serial kryminalny
00:35     Superwizjer 
 – magazyn reporterów 
01:10     Uwaga!  - magazyn reporterów 
01:30     Wrzuć na luz
02:30     Telesklep

05:00     Uwaga! - magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry – program rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Program rozrywkowy 
12:05     Sąd rodzinny – serial fabularno
 -dokumentalny 
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
14:45     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny 
15:15     Na powierzchni – serial przygodowy 
16:15     Rozmowy w toku – talk how 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno-dokumentalny 
18:25     Detektywi – serial fabularno
 -dokumentalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!  - magazyn reporterów 
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny 
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
 – program rozrywkowy 
23:10     Wizja morderstwa – fi lm sensacyjny  
 USA 2000
01:05     Magazyn Orange Ekstraklasa 
02:15     Wrzuć na luz
03:15     Telesklep
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