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BEZPŁATNY TYGODNIK

Sukces młodych Rumian na Węgrzech str. 4

Katarzyna Gołębiewska przyszła w środę 7 mają do Urzędu Gminy w Szemudzie. Złożyła wniosek o nowy 
dowód osobisty, którego wcześniej z różnych przyczyn nie mogła wyrobić. Kiedy stamtąd wychodziła. Po-
deszli policjanci, założyli jej kajdanki i zawieźli do komisariatu. Choć kobieta, która ukrywała się z powodu 
wyroku nakazującego wydanie jej byłemu mężowi ich 6-letniej córki Zosi , zdawała sobie sprawę, że taka 
sytuacja może kiedyś nastąpić i powinna być na nią przygotowana, poczuła się przerażona i bezradna. 
Przetrzymano ją kilka godzin. Czas ten był potrzebny policji i sądowemu kuratorowi, by z domu jej matki w 
pobliskim Dobrzewinie zabrać Zosię. W miarę upływu godzin z coraz większą świadomością docierała do 
niej przerażająca myśl, ze może już córki nigdy nie zobaczyć. Była kompletnie załamana. Z komisariatu wy-
puszczono ją po kilku godzinach. Natychmiast pojechała do domu swej matki, gdzie wcześniej zostawiła 
córeczkę. Jej obawy okazały się niestety prawdziwe. Zosia została zabrana. Skierowane następnego dnia  
do sądu o umożliwienie widzenia z dzieckiem zostały odrzucone. Pani Katarzyna dowiedziała się, że po Zo-
się już leci ze Stanów jej były mąż - ojciec dziewczynki. Niedzielę przyszła wiadomość, że odebrał dziecko 
z pogotowia opiekuńczego. Świat się pani Katarzynie zawalił.              str. 3

Szemud. Powrót do Kalifornii

AWANTURA O ZOSIĘ

Mama (z prawej) i babcia Zosi wierzą, że zobaczą jeszcze córkę i wnuczkę.
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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
- 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

Od piątku do piątku
16.05-23.05.2008 r.

Piątek 16.05, 
10.00 mistrzostwa Kaszub w karate - Rumia, MOSiR
12.00 konferencja kaszubskich nauczycieli - Karwia
15.00 spotkanie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko - Reda, biblioteka
17.00 spotkanie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko - WCK
19.00 koncert na 50-lecie Teatru Muzycznego w Gdyni
Sobota 17.05, 
9.00 wycieczka autokarowa: Żukowo-Kartuzy-Oliwa - PTTK 
Gdynia
9.00 turniej "Kaszebscze Spiewe" - SP Luzino
9.00 spotkanie nt. edukacji regionalnej - Żukowo, gimnazjum nr 2
17.00 projekcja "Tabor wędruje do nieba" - WCK
19.00 koncert Sexbomby, Po prostu i Buzzcocks - Gdynia, "Ucho"
20.30 "Veiheropolis" - Kalwaria, ul. Mar. Wojennej
Niedziela 18.05, 
- Uroczysta msza odpustowa - Kalwaria Wejherowska
19.00 koncert na 50-lecie Teatru Muzycznego w Gdyni
19.00 koncert saksofonisty dżezowego Scotta Hamiltona - Gdynia, 
"Pokład"
20.00 koncert Crowded House - Sopot, Opera Leśna
Poniedziałek 19.05, 
19.00 spotkanie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko - Rumia, DK 
Janowo
20.00 wystawa "Pocztówka z mojego miasta" - WCK
Wtorek 20.05, 
9.00 święto szkoły i Dzień Patrona - SP Kębłowo
10.00 konkurs "Przyroda w poezji ks. J. Twardowskiego" - SP 
Barłomino
Środa 21.05, 
19.00 koncert Jana Ptaszyna Wróblewskiego - Gdynia, klub dżezo-
wy "Pokład"
Czwartek 22.05, 
19.30 koncert gruby Vinnie's Vice - Gdynia, "Blues Club"

Cała drużyna stronnictwa „Kochamy naszego Władcę” z  Królową 
Księstwa Mieszkaniowego i nadwornym Młodym Piewcą zalet Kró-
la na czele. Przy stoliku najbardziej obiektywnej Pani Redaktor usiadł 
Pierwszy Działkowiec Królestwa, który swoimi błyskotliwymi wypo-
wiedziami wzbudza podziw na zgromadzeniach Wielkiej Rady. Za-
częło się święto. Dowodzący nieudolną Komisją złożył rezygnację i 
wnioskował o swoje odwołanie. Wielki Zdrajca – największy znawca 
regulaminu Najwyższej Rady, wychrypiał, że uzasadnienie rezygnacji 
nie podoba się Władcy i trzeba je zmienić. W plebiscycie wszyscy wo-
jowie stronnictwa „Kochamy naszego Władcę” głosowali przeciwko 
odwołaniu znienawidzonego Młodego Wodza. Ale zaraz potem była 
niespodzianka. Jeden z paziów odczytał nowe, jeszcze lepsze uzasad-
nienie, o odwołanie gniewnego. Wszyscy wiedzą, że napisał to Wład-
ca wszystkich Władców, ale paź szedł w zaparte, że to on jest autorem 
tego manifestu. Ku zdumieniu części Nieudolnej Komisji zawniosko-
wał o ponowne odwołanie Młodego Wodza. 
Młody Wódz, biorąc przykład z zachowań Króla stwierdził, że musi 
się zapoznać z treścią nowego, lepszego uzasadnienia i zamknął po-
siedzenie, jednocześnie psując humor tak licznie zgromadzonym wo-
jom stronnictwa „Kochamy naszego Władcę”.
Święto zostało chwilowo odwołane.    

Wasz Medyk

Wejherowo. Z prac Komisji Rewizyjnej

Święto odwołane
Miało być święto. Odwołujemy znienawidzonego, młodego, 
gniewnego Wodza Nieudolnej Komisji. Zebrali się wszyscy: 
Nieudolna Komisja wzmocniona dwojgiem nowych wojow-
ników Władcy, Naczelna Redaktor najbardziej poczytnego 
tygodnika.

Łupem gdynianina był citroen C15, a w ręce mieszkańca gminy Wej-
herowo wpadł fi at tipo. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
Wieczorem 28-letni mieszkaniec gminy Wejherowo ukradł fi ata tipo 
wartego około 1500 zł. W samochodzie była wieża stereo warta około 
300 zł. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zaczęli szukać auta. 
Około godz. 21.00 zatrzymali sprawcę, który jechał skradzionym fi a-
tem. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Miał ponad promil al-
koholu w organizmie.        (ŁB)

Wejherowo/Gdynia. Wspólna akcja

Zatrzymani za 
kradzież samochodów
Policjanci z Gdyni i Wejherowa zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy kradli samochody.

Przewodniczącemu 
Rady Miasta Redy

Panu Kazimierzowi Okrojowi 
i jego najbliższym 

składam wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

Ś.P.

MATKI
                                 

Jerzy Budnik
                                       Poseł na Sejm RP

- Kupię łódź do ok 4 m. 
- Sprzedam pustaki (gazo-beton) 
17 palet po 40 sztuk, w sumie 680 
sztuk po 9,90 zł za sztukę.

tel. 501 175 330
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W środę 7 mają około południa Kata-
rzyna Gołębiewska wyszła z Urzędu 
Gminy w Szemudzie, gdzie złożyła 
wniosek o wydanie nowego dowodu 
osobistego. Na zewnątrz czekali już 
na nią policjanci. Nogi się pod nią 
ugięły, a w gardle zrobiło się w jed-
nej chwili tak sucho, że nie mogła 
przełknąć śliny. Kazali jej wsiąść do 
cywilnego samochodu. Zawieźli do 
komisariatu. Tam zaczęli zadawać 
pytania, ale była w wielkim szoku i 
dziś pamięta tylko, że funkcjonariu-
sze chcieli by im powiedziała, gdzie 
jest jej córka Zosia. Nic poza tym, 
że dziewczynka jest w bezpiecznym 
miejscu, nie powiedziała. 
- Czułam przerażenie i bezradność – 
powiedziała kilka dni potem repor-
terowi Expressu. - Nie byłam w sta-
nie logicznie myśleć. Bałam się naj-
gorszego, że mogą zabrać mi Zosię
Najazd na Dobrzewino
Złe przeczucia pani Katarzyny po-
twierdziły się. Niespełna godzinę 
później do domu jej mamy wpadli 
policjanci.. 
- To był prawdziwy najazd – rela-
cjonuje Ewa Gołębiewska. - Na po-
dwórze wjechało radiowóz i jakieś 
cywilne samochody. Policjanci wpa-
dli do domu. Wystraszona Zosia, 
która wcześniej bawiła się w poko-
ju, schowała się za moimi plecami. 
Policjanci chcieli bym potwierdzi-
ła, że to moja wnuczka. Próbowa-
łam kłamać, że to dziecko kuzynki, 
chociaż zdawałam sobie sprawę, że 
to już koniec. Policjanci pytali też 
wnuczkę jak ma na imię. W końcu 
im powiedziała. 
Z relacji Ewy Gołębiewskiej,  wy-
nika, że twarze funkcjonariuszy 
wprost promieniały, jak u ludzi, któ-
rzy właśnie odnieśli wielki sukces 
Połączyli się z komisariatem przez 
radiotelefon i powtarzali kilkakrot-
nie: - „Mamy dziewczynkę. To na 
pewno Zosia. Przyjeżdżajcie!”. W 
ciągu kolejnej godziny na podwórko 

wjeżdżały kolejne auta, a w domu 
zaroiło się od policjantów. Do tych 
z Szemudu, dołączyli jeszcze waż-
niejsi z Komendy Powiatowej w 
Wejherowie. Zapewne by potwier-
dzić znaną od wieków regułę, że... 
„sukces ma ojców wielu”
Zabierają Zosię
Po paru następnych godzinach przy-
jechał sądowy kurator. 
- Zostałam poinformowana – mówi 
Ewa Gołębiewska , że wnuczka zo-
stanie zabrana do pogotowia opie-
kuńczego i przekazana ojcu, gdy 
ten przyleci ze Stanów Zjednoczo-
nych. Poproszono bym przygotowa-
ła dziecko. 
Kobieta przygotowała rzeczy. Za-
częła tłumaczyć przestraszonej Zosi, 
że teraz pojedzie do innego domku, 
gdzie jest dużo dzieci i tam będzie 
mogła się z nimi bawić, a za kilka 
dni przyjadą po nią z mamą. Póź-
nym kurator w asyście policjantów 
zabierali Zosię z domu babci i wy-
wieźli w nieznanym kierunku.
Długa historia
Żeby opowiedzieć od początku hi-
storię, która miała opisany wy-
żej fi nał, trzeba cofnąć się do roku 
1999, kiedy 21-letnia Katarzyna 
Gołębiewska przebywająca od kil-
ku miesięcy w Stanach Zjednoczo-
nych poznała przez internet miesz-
kającego w Los Angeles Syryjczy-
ka Moumtaza Kabany. Spotkali się 
po kilkumiesięcznej korespondencji 
i rozmowach telefonicznych. Pomi-
mo różnic – kulturowej i znacznej 
wieku (Mountaz jest starszy o po-
nad 18 lat) przypadli sobie do ser-
ca i zamieszkali razem w jego domu 
w Kalifornii. Po kilkunastu miesią-
cach przyszła na świat Sofi a czyli 
Zosia. W międzyczasie Katarzyna i 
Moumtaz się pobrali. 
- Słyszałam wcześniej różne – cza-
sem rzeczywiście przerażające - hi-
storie kobiet, które zdecydowały się 
związać z arabami, ale Moumtaz był 
opiekuńczy i wielokrotnie powta-
rzał, że dla niego fakt, że mnie ko-

cha i fakt, że wyznajemy dwie róż-
ne religie nie ma tu żadnego znacze-
nia. Ja też byłam chyba zakochana. 
Poza tym słyszałam także o udanych 
związkach i parach, którym udało 
się przełamać różnice kulturowe
Pani Kasia przyznaje też , że jej 
związkowi z Syryjczykiem przeciw-
ny był także jej mieszkający w Sta-
nach ojciec.
Koniec sielanki
Po kilku miesiącach sielanka się jed-
nak skończyła, a proza życia okaza-
ła zgoła inna od wyobrażeń wszak 
bardzo jeszcze młodej Katarzyna 
Gołębiewskiej. 
- Nie wróciłam już na uczelnię w 
Huston, gdzie studiowałam biolo-
gię – mówi dziś z żalem. - Mąż pra-
cował, a ja zajmowałam się dziec-
kiem i domem. Do pierwszych nie-
porozumień doszło kiedy Moumtaz 
zaczął zabraniać mi spotykać się ze 
znajomymi, przyjaciółmi. Zabierał 
kluczyki od samochodu, bez które-
go skazana byłam na siedzenie w 
domu. 
Różnice, szczególnie kulturowa za-
częły dzielić ich coraz bardziej. Mąż 
żądał by chodziła z nim do mecze-
tu na uroczystości religijne i często 
uświadamiał jaka jest „rola kobiety 
w islamie”. Straszył, że jak nie będę 
mu posłuszna to wywiezie Sofi ę do 
Syrii i jej nie zobaczę, ale choć cza-
sem pojawiał się strach, starała się 
nie brać tych gróźb poważnie. Ra-
czej traktowała jako próby swoiste-
go szantażu. Było jej ciężko, ale nie 
miała się z kim podzielić swoimi 
problemami. Ojcu nie chciała nic 
mówić. 
- Bałam się usłyszeć jego „a nie mó-
wiłem?” - stwierdza.
Detektywi i rozwód
Na początku 2004 roku do USA 
przylecieli matka i brat Katarzyny. 
Wtedy opuściła męża i zamieszka-
ła z nimi. Wcześniej jeszcze pozna-
ła o dziesięć lat starszego od siebie 
przebywającego w stanach Polaka – 
Darka. Mężczyzna i najbliżsi stalli 

Szemud. Czy Katarzyna zobaczy jeszcze kiedykolwiek swoją 6-letnia córeczkę?

AWANTURA O ZOSIĘ
29-letnia Katarzyna Gołębiewska od 10. dni nie widziała swojej córki Zosi, kiedy to dziewczynkę z 
domu jej matki pod Szemudem zabrał sądowy kurator w asyście  policjantów. Kilka godzin wcześniej 
panią Katarzynę przed szemudzkim Urzędem Gminy zatrzymali tamtejsi policjanci. W sobotę Zosię 
przekazano ojcu - Moumtazowi Kabany – mieszkającemu w Stanach Zjednoczonych Syryjczykowi.

się dla niej oparciem. Z odejściem 
żony nie mógł jednak się pogodzić 
Moumtaz Kabany. Próbował nakło-
nić ją do powrotu. Ale ona nie chcia-
ła już wracać. 
- Pewnego dnia Moumtaz zaskoczył 
mnie kiedy podjechałam pod dom 
samochodem – opowiada Katarzy-
na. - Wyciągnął z samochodu, ode-
pchnął i zabrał kluczyki. Wezwałam 
policję i zgłosiłam napaść. Potem 
kiedy doszło do rozprawy przed są-
dem nie potwierdziłam tych faktów. 
Może to był błąd. 
Moumtaz Kabany rozpoczął działa-
nia mające na celu odzyskanie córki. 
Jak twierdzi pani Katarzyna wynajął 
detektywów, którzy ją obserwowali. 
Ci odkryli, że jej nowy partner był 
karany przez amerykański sąd. Oj-
ciec Zosi wykorzystał ten fakt przed 
sądem by zameldować córkę u sie-
bie. Kilka miesięcy później mał-
żonkowie postanowili się rozwieść. 
Odbył się za porozumieniem stron. 
Pani Katarzyna podpisała dokumen-
ty, że nie rości pretensji do majątku 
męża. Za odebrany wcześniej samo-
chód obiecał dać pieniądze. Kilka 
dni później przysłał czek.
Ucieczka do Polski
Przy orzeczeniu rozwodu sąd w Ka-
lifornii nie nie ograniczył żadnemu 
z rodziców praw. Natomiast miej-
sce stałego zameldowania Zosi wy-
znaczył przy ojcu, który miał wła-
sny dom. W międzyczasie na świat 
przyszedł syn ze związku Katarzyny 
z Darkiem, a on sam został depor-
towany do Polski. Zosia od rozwo-
du przez trzy dni w tygodniu prze-
bywała z ojcem, a trzy dni z mat-
ką, dla której ta sytuacja stawała 
się coraz bardziej męcząca. Po dłu-
gich zastanowieniach i rozmowach 
z matką, postawiła bez względu na 
konsekwencje zabrać i wracać do 
Polski. Miała nadzieję, że we wła-
snym kraju uzyska pomoc i wspar-
cie. Problemem było jednak uzy-
skanie bez zgody ojca paszportu dla 
Zosi. Przeszkodę udało się jej omi-
nąć. W konsulacie powiedziała po 
prostu urzędnikowi, że nie zna ojca 
dziecka, od lat gonie widziała i nie 
wie gdzie przebywa. Uzyskała do-
kument umożliwiający powrót Zosi 
do Polski. W dwa tygodnie później 
27 październik 2006 roku po 12. go-
dzinach lotu z przesiadką w Mona-
chium samolot z nią i dziećmi wylą-
dował na lotnisku w Rębiechowie.
Ponad rok w ukryciu
Powrót do kraju nie dał jej jednak 
poczucia bezpieczeństwa. Moumtaz 
kiedy zorientował się, że wywiozła 

córkę ze Stanów, zgłosił sprawę o 
kidnaping. Sąd  orzekł, że dziew-
czynka ma wrócić do miejsca za-
mieszkania w Kalifornii.  Moum-
taz Kabany z wyrokiem amerykań-
skiego sądu przyleciał do Polski by 
odzyskać córkę. Wynajął prawnika. 
Zaczął jej poszukiwania. Utworzył 
stronę internetową z informacjami 
o córce oraz informacją, że jej po-
szukuje. Za pomoc w jej odzyskaniu 
wyznaczył 10 tys. złotych nagrody.
Ukrywającą się Katarzynę Gołę-
biewską przed Sądem Rejonowym 
w Wejherowie reprezentowała jej 
matka. W związku z przepisami 
Konwencji Haskiej orzeczenie sądu 
„przyklepujące” wyrok amerykań-
ski było jedynie formalnością. 20 
kwietnia 2007 r. sąd nakazał Kata-
rzynie Gołębiewskiej wydanie cór-
ki ojcu nie później niż 23 kwietnia 
2007 roku, do godz. 12. Jednak ta od 
wyroku się odwołała i dalej ukrywa-
ła zmieniając miejsca pobytu. 26 li-
stopada ubiegłego roku apelacja ko-
biety została przez Sąd Okręgowy w 
Gdańsku odrzucona. Kolejne mie-
siące w ukryciu. Życie w ciągłym 
napięciu, strachu i stresie.
7 mają na jej rękach przed urzę-
dem gminy w Szemudzie zatrzasnę-
ły się kajdanki. Przez kilka godzin 
przetrzymano ją w komisariacie. W 
tym czasie urzędnicy i policja za-
brali dziecko i wywieźli w niezna-
nym kierunku. Ostatnie dni to strach 
i kołacząca się w głowie i nie dająca 
spokoju  myśl: Czy zobaczę jeszcze 
kiedykolwiek moją Zosię? 
 - Gdyby można było cofnąć czas... 
– nie kończy zdania Katarzyna Go-
łębiewska.
Z ostatniej chwili
Czasu cofnąć nie można, a jednak 
pojawiła pewna iskierka nadziei. 
Wczoraj przyszedł e-mail od Mo-
umtaza. We wtorek pocztą elektro-
niczną przyszła do pani Katarzyny 
wiadomość od ojca Zosi.
-  Napisał, że najpierw chce wrócić 
z Sofi ą do Kalifornii i zadbać o do-
bro córki –  powiedziała reporterowi 
Expressu, - że Sofi a powinna przede 
wszystkim pójść do szkoły, gdyż 
co prawda rozumie co się do niego 
mówi po angielsku, jednak trudniej 
jest jej mówić. Obiecuje, że się za 
jakiś czas odezwie. 
Pojawiła się więc nadzieja że nie ma 
zamiaru pozbawić pani Katarzyny 
kontaktu z córką.
O sprawie Zosi będziemy informo-
wać na bieżąco. 

ANDRZEJ J. GOJKE

Zosia z mamą zdjęcie wykonane przed ok. 3 laty w Kalifornii.

Katarzynie bardzo trudno pogodzić się z utratą córki Nz. Z jej zabawkami.
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Ofi cjalnym językiem festiwa-
lu jest angielski. W tegorocznej 
europejskiejOdyseji Umysłu w 
Kecskemet na Węgrzech uczest-
niczyły trzy grupy z Rumi i dwa 
zespoły z Powiatowego Zespołu 

Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie. 
Program Odyseja, rozwijający 
zdolności twórcze stworzył w 
1978 roku amerykański nauko-
wiec Samuel Micklus. Do Polski 

został sprowadzony w 1989 roku. 
Na całym świecie uczestniczy w 
nim każdego roku kilkaset tysię-
cy młodych ludzi. W naszym kra-
ju po eliminacjach na szczeblach  
regionalnych, odbywa się fi nał 

ogólnopolski. Najlepsze zespoły 
kwalifi kują się na fi nał europej-
ski (Eurofestival)
W ubiegłorocznym światowym 
fi nale Odysei Umysłu w Michi-
gan w Stanach Zjednoczonych aż 

Odyseja umysłu. Sukces młodych Rumian na Węgrzech

Nauka i zabawa
Uczniowie rumskich szkół - Szymon Drwal i Michał Gronau ze Szkoły Podstawowej nr 9, Jakub Mański, Łu-
kasz Rybicki, Kamil Topolewski   Łukasz i Tomek Turzyńscy z Ekologicznej Szkoły Społecznej wspólnie z ró-
wieśnikami z Rosji i Białorusi zajęli III miejsc w europejskim fi nale festiwalu Odyseja Umysłu. Ich zadaniem w 
konkursie było rozwiązanie problemu przybycia na Ziemię reprezentantów obcej cywilizacji i ich kłopotów w 
supermarkecie. 

trzy złote medale przyznano dru-
żynom z Gdańska, a V miejsce – 
piątoklasistom  z Podstawowej 
Ekologicznej  Szkoły Społecznej 
w Rumi.
- Program Odyseja Umysłu roz-
wija kreatywne myślenie, zachę-
ca do rozwiązywania problemów, 
których z pozoru nie da się roz-
wiązać – wyjaśnia Mariola Jur-
kiewicz, trener rumskiej grupy 
Odyseuszy. – Jest w tym nutka 
szaleństwa i adrenaliny. 
Drużyna z  rumskiej szkoły eko-
logicznej przedstawiła w Michi-
gan problem malejącego czytel-
nictwa. W toku prezentacji zaty-
tułowanej „mniej WIĘCEJ opo-
wieść” obwiniono za ten stan 
pana Backspace, który zjada li-
terki z książek. Zmuszenie go, 
aby tego nie robił było kluczem 
do sukcesu aby znów można było 
czytać- wyjaśnia trener Monika 
Jurkiewicz
Przygotowanie kilkuminutowych 
przedstawień na zadany temat 
trwa kilka miesięcy. Uczniowie 
sami wymyślają scenariusz, wy-
konują kostiumy i dekoracje.
 Trenerkami rumskich drużyn 
były Mariola i Monika Jurkie-
wicz. Tegoroczny wyjazd na Wę-
gry umożliwili uczniom z na-
szego powiatu sponsorzy: fi rma 
„Mors”, ,,Stowarzyszenie Elek-
tryków Okrętowych przy AM w 
Gdyni, Pani Małgorzacie Doan, 
fi rma ,,Rubo”, ,,Kummer”, dru-
karnia P. Bryków, Kredytbank 
oraz Starostwo Powiatowe Wej-
herowo.

Barbara Miruszewska

Rumianie podczas tegorocznego Eurofestiwalu w Kecskemet na Węgrzech.
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- W XIII Międzyszkolnym Kon-
kursie Ortografi cznym dla 
uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego - fi nał 19 kwietnia 
SP nr 6 w Rumi 
- i w Pomorskim  Konkursie Or-
tografi cznym pod honorowym 
patronatem Kuratora Oświaty w 
Gdańsku, etap wojewódzki  od-
był się 25 kwietnia w CEN w 
Gdańsku. 
W obu konkursach, w etapach fi -
nałowych szkołę reprezentował 
Szymon Witkowski, który wyka-
zał się wielką znajomością zasad 
ortografi cznych. 
W XIII Międzyszkolnym Kon-
kursie Ortografi cznym  Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego brało 
udział ok. 50 uczniów z Wejhero-
wa, Bolszewa, Gościcina,  Redy 

i Rumi. Dzieci  pisały  bardzo 
trudne dyktando, o tym jak po-
wstała nasza ziemia kaszubska 
pod hasłem  Kaszubska legenda. 
Szymon okazał się najlepszy, po-
konał wszystkich i zdobył I miej-
sce!
W etapie wojewódzkim Pomor-
skiego  Konkursu Ortografi czne-
go w brało udział ok. 40 najlep-
szych ortografów z całego woje-
wództwa. Uczniowie oprócz dyk-
tanda wykonywali jeszcze 4 karty 
pracy, w których musieli wyka-
zać się wszechstronnymi umie-
jętnościami ortografi cznymi.
I miejsce w tym konkursie zajął 
uczeń ze szkoły podstawowej w 
Gdyni, zaś II miejsce (o punkt 
mniej) zdobył zaprawiony w bo-
jach ortografi cznych Szymon 
Witkowski.     (PP)

Wejherowo. Mistrz ortografi i

Wielki sukces Szymona
W kwietniu zakończyły się  konkursy ortografi czne dla kl. III 
szkoły podstawowej. Wychowankowie szkoły społecznej w 
Wejherowie brali  udział  w dwóch konkursach:

Zwycięski Szymon wraz z opiekunką po konkursie ortografi cznym.

I Gimnazjum przy ul. Rodziewiczówny w Rumi otrzymało w miniony wtorek imię  ks. 
Stanisława Ormińskiego, salezjanina, kompozytora Apelu Jasnogórskiego. Ks. Ormiński 
(1911-1987) bardzo zasłużony dla rozwoju muzyki w Rumi. Patron odbywającego się w 
tym mieście Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej. Jego doczesne szczątki 
spoczywają na tamtejszym cmentarzu.
O wyborze kilka zadecydowali w październiku ub. r. uczniowie gimnazjum,ich rodzice 
oraz nauczyciele. Zgłoszone były trzy kandydatury - obok ks. Stanisława Ormińskiego, 
głosowano także na Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Unię Europejską.     (ajg)

Rumia. Gimnazjum nr 1

Nadanie imienia

Tablicę upamiętniającą patrona szkoły poświecił abp Tadeusz Gocłowski.
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Śmiej się z „Expressem”

8 grup teatralnych z rumskich przed-
szkoli wzięło udział w dorocznym VII 
Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
„Ze sceną za pan brat” w Domu Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej w Jano-
wie. Najmłodsi rumscy aktorzy przed-
stawiali najczęściej mixy różnych po-
pularnych bajek. I tak na scenie poja-
wiali się m.in. Kot w butach, Królowa 
Śniegu, Czerwony Kapturek i wiele in-
nych znanych wszystkim dobrze po-
staci. Jak co roku wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody.
- Celem imprezy nie jest wyłania-
nie najlepszych, a po przede wszyst-
kim dobra zabawa i radość jaką spra-
wia możliwość wcielenia się w posta-
cie bohaterów swych ulubionych bajek 
– powiedział Leszek Winczewski, dy-
rektor DK Janowo.        (Bmir)

Rumia. DK Janowo

Bajkowe mixy

Młodzi aktorzy na Janowskiej scenie.
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– spektakl połączony z pre-
zentacja widowiska „Światło i 
dźwięk” oparty na historii miasta 
Wejherowa (wydarzenie w ra-
mach obchodów Roku Kalwarii 
Wejherowskiej)
miejsce – Kalwaria Wejherow-
ska, Kaplica Spotkania z Matką
Po raz pierwszy w swej historii 
Kalwaria Wejherowska wygląda 
tak jak chciałby tego Jakub Wej-
her. Z okazji zakończenia jej kil-
kuletniej rewitalizacji w sobotę, 
17 maja odbędzie się tam wido-
wisko światło i dźwięk pt."Wej-
heropolis". Nazwa spektaklu to 
po prostu pierwsza nazwa Wejhe-
rowa, a rzecz będzie o Kalwarii, 
Pasji, Wejherowie i Wejherze. 

„Weiheropolis”
17.05.2008 r. godz. 20.30

Zaproszenie
Światło 

i dźwięk
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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

Fundacja „Uśmiech Dziecka”
Kaszubski Bank Spółdzielczy w 

Wejherowie, Nr 31 8350 0004 0000 
6543 2000 0010 - z dopiskiem 

„dla Natalii Klimczak”
KRS nr. 00000 98397

Blachodachówka 
dachówka 

 sprzedaż, montaż, 

- tanio solidnie -
tel. 515 713 597

Rumia

 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

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

ZEFIR

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

Tym co różni rząd Tuska od rzą-
du Jarosława Kaczyńskiego w 
obszarze polityki zagranicznej 
są, moim zdaniem, dwie rzeczy. 
Po pierwsze, defi nicja „interesu 
narodowego” współczesnej Pol-
ski. Rząd Kaczyńskiego skupiał 
się przede wszystkim na polity-
ce historycznej. Dla niego naj-
ważniejsza była prawda i pamięć 
historyczna oraz troska o to, by 
nasz naród miał poczucie kon-
troli nad swoim losem. To oczy-
wiście bardzo ważne zadania i 
rząd Tuska nie zamierza o nich 
zapominać. Uważamy jednak, 
że nie wystarczy być wolnym 
narodem. Trzeba jeszcze umieć 
we współczesnym świecie sku-
tecznie konkurować. Jak powie-
dział Sikorski „aby być, trzeba 
się umacniać, a umacnianie to 
dorównywanie przez Polskę do 
poziomu rozwoju co najmniej 
naszego środowiska unijnego”. 
Dlatego za najważniejsze zada-
nie uznał on dokonanie skoku 
cywilizacyjnego, a to wiąże się 
z procesem pokojowej integracji 
Europy. 

Druga rzecz, która różni nas od 
rządu PiS, dotyczy zdefi niowa-
nia zagrożeń. Rząd PiS był tu po-
dejrzliwy, a nawet nadpodejrzli-
wy. Zagrożenia widział dosłow-
nie wszędzie. Remedium na to 
miała być tzw. „twarda dyploma-
cja” wprawiająca w zakłopota-
nie nawet naszych wypróbowa-
nych przyjaciół. Prawie nikt już 
nie rozumiał o co tak naprawdę 
Polsce chodzi. Pewnie dlatego w 
polityce zagranicznej rząd Ka-
czyńskiego nie odniósł żadnych 
poważnych sukcesów. My chce-
my to zmienić. Sikorski słusznie 
zauważa, że „naszego miejsca w 
europejskiej rodzinie i na świecie 
nie wyznaczą butne, często prze-
pełnione kompleksami słowa”. 
To, jakie zajmiemy miejsce, za-
leżeć będzie przede wszystkim 
od nas samych, od poziomu na-
szej gospodarki, od kompetencji 
i skuteczności administracji pań-
stwowej i samorządowej, od wy-
sokiej aktywności społecznej, a 
także umiejętności współdziała-
nia w kraju oraz za granicą. Nie 
powinniśmy bać się Unii. Jak 

powiedział Sikorski – „dla nas 
Unia Europejska to nie groźni 
„Oni”, bo Europa i Unia to my”. 
Nie dajmy się zastraszyć groź-
bą powstania europejskiego su-
perpaństwa. Naprawdę nie grozi 
nam integracja typu sowieckiego. 
Na ten typ poddaństwa nie godzi 
się w Unii nikt, nawet ci wielcy, 
bo Unia powstawała (i rozszerza 
się) na fundamencie zupełnie in-
nych idei i wartości.
Różnice zdań wśród polityków 
nie są czymś szokującym. Do-
brze byłoby jednak, gdyby tych 
różnic było jak najmniej w bar-
dzo wrażliwym obszarze jakim 
jest polityka zagraniczna. Nie-
stety w polskich warunkach to 
wciąż niespełnione marzenie. 
Informacja ministra Sikorskiego 
została przez posłów PiS podda-
na miażdżącej krytyce. W konse-
kwencji Klub ten głosował za jej 
odrzuceniem. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła
 można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

EXPOSE  SIKORSKIEGO
Na poprzednim posiedzeniu Sejmu minister Ra-
dosław Sikorski przedstawił w imieniu rządu In-
formację na temat polityki zagranicznej w 2008 
roku. Ponieważ było to pierwsze expose ministra 
spraw zagranicznych rządu Platformy Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Sikor-
ski w swoim wystąpieniu wyszedł poza horyzont 
tego roku, kreśląc – jak to określił - „bardziej pa-
noramiczny obraz polskiej polityki zagranicznej 
na najbliższe lata”. 

Zawsze jednak pokonanie takiej nawierzchni jest problemem 
dla pieszych i zmotoryzowanych. - W pogłębianą kilkakrotnie 
przez spychacz „wannę” wlewa się woda z ulicy Staromłyńskiej 
i Chełmińskiego. - Prace wykonywane spychaczem kilka razy w 
ciągu roku to dosłownie wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto, 
ponieważ następnego dnia po tzw. wyrównywaniu, wszystko wraca do 
poprzedniego stanu, zwiększając jedynie głębokość niecki z błotem 
– mówi Zbigniew Rotta, mieszkaniec ul. Wyczółkowskiego. - Radni 
nie przyjęli realizacji ul. Wyczółkowskiego w planie budowy ulic. 
Ulica ta jest utrzymywana na bieżąco tak jak inne ulice gruntowe w 
Wejherowie. Ze względów komunikacyjnych priorytetem w tej części 
miasta jest budowa ul. Staromłyńskiej – Poinformował Jacek Thiel 
z urzędu miasta w Wejherowie. Mieszkańcom pozostaje cierpliwie 
czekać na swoją kolej, albo robić zrzutkę na asfalt.

(ŁB)

Wejherowo. Co na Wyczółkowskiego?

Moja droga 
jest brzydka!
Takich ulic jak Wyczółkowskiego jest w Wejherowie wie-
le. Wszystkie charakteryzują się dużą zależnością od po-
gody. Deszcz sprawia, że zamieniają się w morza i oceany. 
Natomiast ładna pogoda ujawnia urozmaiconą budowę ich 
„dna”.

Droga, nie droga, droga, nie droga, droga - NIE DROGA!
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Karierę sportową rozpoczął w 
klubie sportowym LKS Puck w 
roku 1979 pod kierunkiem tre-
nera Lecha Skoczke. W sezo-
nie 1982 zmienił barwy klubo-
we przechodząc do WKS Flota 
Gdynia. Jego trenerem był Euge-
niusz Ornoch. Ciężką i systema-
tyczną pracą osiągnął wiele suk-
cesów sportowych. Wielokrot-
nie startował w barwach Polski 
w Pucharze śŚwiata w chodzie 
sportowym. Zawsze można było 
liczyć na jego rzetelne przygoto-
wanie się do startu. Dwukrotny  
Mistrz Polski w chodzie na 50 
km (1995 i 2000). Po zakończe-
niu kariery wyczynowej, starto-
wał z sukcesami w kategorii we-
teranów. Ma w swoim dorobku 
14 tytułów mistrza Polski w tej 
kategorii wiekowej. Przez 29 lat 
kariery sportowej przeszedł cho-
dem sportowym na zawodach 
3700 km.
Po Mszy Św. Żałobnej w koście-
le Św. Jana z Kęt w Rumi Jano-
wie w ostatniej drodze na miej-
sce spoczynku towarzyszyło 
zmarłemu blisko tysięczny tłum. 

Rumia. Jan Holender nie żyje

Pożegnanie mistrza

W placówkach db kredyt klien-
ci detaliczni mogą skorzystać z 
oferty db kredytu gotówkowe-
go nowoczesnego, elastycznego 
kredytu konsumpcyjnego udzie-
lanego w kwotach między 500 a 
80 000 zł netto na okres nawet 
do 72 miesięcy. Bank nie wyma-
ga żadnych zabezpieczeń ani po-
ręczycieli, akceptuje także sze-
roki wachlarz źródeł dochodu i 
dokumentów. Kredyt oferowa-
ny jest Klientom o miesięcznych 
dochodach zaczynających się na 
poziomie 450 zł brutto. Jego wy-
sokość warunkowana jest potrze-
bami oraz możliwościami fi nan-
sowymi konkretnego kredyto-
biorcy. Kredyt gotówkowy może 
być udzielony wraz z opcjo-
nalnym, atrakcyjnym pakietem 
ubezpieczeń, obejmującym za-
równo: ochronę życia i zdrowia 
kredytobiorcy, ubezpieczenie na 
wypadek utraty źródła zatrud-
nienia czy czasowej lub trwałej 
niezdolności do pracy. Oprocen-
towanie kredytu z ubezpiecze-
niem jest niższe od standardowe-
go o 2 punkty procentowe i za-
czyna się już na poziomie 9,99%. 
Co więcej, kredyt gotówkowy 
z opcją ubezpieczenia i konso-

lidacji kredytów można otrzy-
mać z prowizją wynoszącą 0%. 
Ofertę Banku wzbogaca, udzie-
lany bez zabezpieczeń i porę-
czycieli, db kredyt konsolida-
cyjny przeznaczony na spłatę 
szerokiej gamy zobowiązań w 
tym: kredytów i pożyczek go-
tówkowych, samochodowych, 
ratalnych, zadłużenia z tytu-
łu kart kredytowych oraz limi-
tów w kontach osobistych, a tak-
że innych kredytów niezabez-
pieczonych. Konsolidacji podle-
ga nawet 1 produkt kredytowy. 
Dodatkowo, dla klientów, któ-
rzy zechcą polecić ofertę db 
kredyt swoim znajomym, prze-
widziany jest, w ramach pro-
gramu „Polecasz Zyskujesz”, 
prezent w postaci bonu o war-
tości 50 złotych, który moż-
na będzie zrealizować w ponad 
42.000 punktów sprzedaży de-
talicznej na terenie całego kraju. 
Informacje o ofercie db kredyt 
dostępne są we wszystkich pla-
cówkach banku oznaczonych 
logo db kredyt, na stronie inter-
netowej www.dbkredyt.pl oraz 
pod numerem infolinii 0 801 150 
150. 

(PP) 

Wejherowo. Deptak fi nansistów

Deutsche Bank na Sobieskiego
Oddział specjalizuje się w udzielaniu szybkich kredytów 
konsumenckich. To pierwsza placówka db kredyt w Wej-
herowie i zarazem 73 na terenie całej Polski. Na najbliższe 
miesiące planowany jest dalszy rozwój struktur sprzedaży. 
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Wiele się działo w ubiegły piątek na deptaku.

Rodzina, znajomi, przyjaciele pożegnali w poniedziałek na Cmentarzu Komunalnym w 
Rumi Jana Holendra - jednego  najwybitniejszych sportowców w historii tego miasta, pod-
ofi cera Marynarki Wojennej. 44-letni lekkoatleta zmarł chwilę po osiągnięciu mety w cza-
sie wojskowych zawodów sportowych w Ustce we wtorek 6 maja.

W kilkusetmetrowym kondukcie 
za trumną szła najbliższa rodzi-
na, przedstawiciele dowództwa, 
ofi cerowie i podofi cerowie Ma-
rynarki Wojennej, przedstawicie-
le władz miasta, sportowcy.
- Wspominając prawie 25 lat 
służby Jana Holendra w Ma-
rynarce Wojennej – mówił nad 
trumną komandor Mirosław Soł-
tysiak, komendant Portu Wojen-
nego w Gdyni, śmiało można po-
wiedzieć, że włożył w nią dużo 
wysiłku, zaangażowania, oso-
bistej pasji, a przede wszystkim 
zdrowia. Łączył przez wiele lat 

obowiązki żołnierza zawodowe-
go i czynnego zawodnika sek-
cji lekkoatletycznej WKS Flota, 
a później Wojskowego Ośrodka 
Szkolenia Sportowego MW. Był 
wspaniałym kolegą. Zawsze z 
szacunkiem traktował służbę w 
Marynarce Wojennej i mundur, 
który nosił. 
W dniu 6 mają na pamiętnych 
zawodach Jan Holender osiągnął 
niemal jednocześnie dwie linie 
mety – sportową i ... kresu swej 
ziemskiej wędrówki.

(ANGO)

Jan Holender podczas zawodów sportowych.

Pożegnanie Jan Holendra na Cmentarzu Komunalnym w Rumi.
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REKLAMA

W czasie happeningu słuchacze 
medyka- technicy masażu zapre-
zentowali gry i zabawy ruchowe, 
instruktaż aerobiku, quiz na te-
mat zdrowego stylu życia i ma-
saż dłoni. Słuchacze przygotowu-
jący się do zawodu terapeuty za-
jęciowego zaprezentowali na tra-
dycyjnej aukcji prace plastyczne 
wykonane w pracowniach szkol-
nych. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się plener malarski dla 
dzieci i młodzieży. Za każde na-
malowane z sercem „dzieło” 
dzieci otrzymywały symbolicz-
ną zdrową marchewkę i nagro-
dy- niespodzianki wybrane pra-
ce plastyczne z aukcyjnego stołu. 
Najliczniej z zaproszenia na hap-
pening „Żyj zdrowo” skorzysta-
li podopieczni Edyty Bryc z kla-
sy IVb Szkoły Podstawowej nr 8. 
–Bawimy się świetnie, mówiła 
jednym chórem młodzież. Były 
też tradycyjne punkty z możliwo-
ścią pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi oraz tętna, pomiaru wzrostu 
i wagi. -Wpisujemy się już po raz 
dziesiąty do wejherowskiego ka-
lendarza wydarzeń edukacyjno-
kulturalnych. To jubileuszowy X 

Wejherowo. Plac Jakuba Wejhera

HAPPENING 
ŻYJ ZDROWO
Z inicjatywy dyrektor Janiny Holajn, nauczycieli i słuchaczy Wojewódzkiego Zespołu 
Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie na Placu Jakuba Wejhera został 
zorganizowany happening promujący zdrowy styl życia.

hapenning „Żyj zdrowo” organi-
zowany przez wejherowski me-
dyk z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki. Dziękuję 
wszystkim słuchaczom, zaanga-
żowanym nauczycielom i zapro-
szonym gościom, mówi dyrek-
tor Janina Holajn. – Cieszę się, że 
wasza szkoła ogłosiła nabór na 
tak potrzebne zawody w służbie 
zdrowia, mówi dyrektor Szpita-
la Specjalistycznego w Wejhero-
wie Andrzej Zieleniewski. Staro-
stę Powiatu Wejherowskiego Jó-

zefa Reszkę reprezentowała Han-
na Janiak z Wydziału Kultury i 
Spraw Społecznych. Wśród za-
proszonych gości był m.in. po-
seł RP ziemi wejherowskiej Je-
rzy Budnik oraz radna powiatu 
wejherowskiego Gabriela Lisius. 
Dyrektor, nauczyciele i słucha-
cze wyrazili wdzięczność dyrek-
tor WCK Jolancie Rożyńskiej za 
niezawodną pomoc przy nagło-
śnieniu happeningu i użyczeniu 
na czas malarskiego pleneru pro-
fesjonalnych sztalug. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

W aukcji prac plastycznych wziął udział poseł Jerzy Budnik.

Szymon i Sandra przy sztalugach.
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Spotkali się nie po raz pierwszy 
od tamtego czasu! Dziesięć lat 
temu podobnym spotkaniem za-
początkowali obchody 50-lecia 
najstarszej rumskiej szkoły śred-
niej, które to obchody w r. 1999 
zostały połączone z nadaniem 
liceum imienia właśnie Ksią-
żąt Pomorskich i z pierwszym 
w dziejach tej szkoły ogólnym 
zjazdem absolwentów. Obecna 
dyrekcja Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 – bo taka jest 
teraz urzędowa nazwa szkoły – 
również już planuje obchody  60-
lecia I LO w roku 2009.
Wspaniałe majowe słońce było 
niemym świadkiem tych wszyst-
kich „ochów!”, „achów!”, powi-
talnych uścisków i całusów, ja-
kie towarzyszyły zbiórce uczest-
ników spotkania na dziedzińcu 
kościoła pw. NPM WW. Zgodnie 
ze staropolską tradycją zaczęto 
bowiem od mszy św. w kame-
ralnym dolnym kościele, mszy 

Rumia. Absolwenci 1968

40 lat minęło
W maju uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdają egzaminy maturalne, a w rum-
skim  I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich 10 maja spotkali się 
dawni uczniowie tego liceum z lat 1964-1968, a więc ci, którzy równo 40 lat temu 
zasiadali do pisania rozprawki z języka polskiego i rozwiązywania zadań z ma-
tematyki. Z ówczesnych dwóch klas XI przybyła także czterdziestka koleżanek i 
kolegów, niektórzy z Niemiec, a nawet aż z Kanady, choć oczywiście większość 
miała znacznie bliżej, wśród nich b. burmistrz Rumi, Jan Klawiter.

Mszę w intencji uczestników zjazdu, ich rodzin i tych, którzy już odeszli odprawili księża  - absol-
wenci sprzed 40.

koncelebrowanej przez trzech 
księży-kolegów z obu klas. Wte-
dy decyzja czterech chłopaków /
jeden z nich, Zbigniew Pranczk, 
zginął w wypadku przed końco-
wymi święceniami!/ o pójściu do 
seminarium duchownego była 
szokiem dla ówczesnych władz! 
Zwróćmy tu uwagę: lata 60. to 
przecież tzw. czasy Gomułki, 
który wprawdzie objął funkcję I 
sekretarza KC PZPR na fali od-
wilży po roku 1956, jednak w 
sferze ideologii był rygorystycz-
ny, zaś władze partyjne naszego 
powiatu właśnie wtedy gotowa-
ły się do nadania liceum imie-
nia Rewolucji Październikowej /
co ostatecznie nastąpiło jesienią 
1968 r./ . Teraz szkoła szczyci 
się, że ks. prof. Henryk Skorow-
ski /wygłosił kazanie!/ jest nie 
tylko wybitnym naukowcem - t 
eologiem, ale także prorektorem 
warszawskiego Uniwersytetu im 
Stefana Wyszyńskiego, ks. Eu-

Grupowe zdjęcie maturzystów „Jedynki” rocznik 1968.

„Rewitalizacja i promocja trans-
granicznych szlaków turystyki 
kulturowej obszaru Południowe-
go Bałtyku – CROSSBALT” to 
projekt, którego znaczenia dla 
naszego regionu nie sposób prze-
cenić. 
W środę 14 maja odbyło się w 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie spotkanie podsumo-
wujące działania wykonane w ra-
mach tego projektu. Połączono je 
z promocją książki „Dziedzictwo 
kulturowe Północnych Kaszub”. 
- Zakres opracowania obejmuje 
teren trzech powiatów: lęborskie-
go, wejherowskiego i puckiego 
– mówi Radosław Kamiński, ko-
ordynator merytoryczny projektu 
CROSSBALAT. Poza wymienio-

nym wyżej przewodnikiem, po-
wstała także mapa będąca jego 
uzupełnieniem i doskonałą po-
mocą dla turystów, którzy wybio-
rą się w teren na poszukiwanie 
zabytków. Działania, w ramach 
projektu, poza tym wydaniami, 
zaowocowały także zakupem In-
fokiosku do wejherowskiego mu-
zeum, trzech tablic informacyj-
nych oraz laptopa. Całość wydat-
ków wyniosła 80 677,41 zł. Nato-
miast całkowity budżet projektu 
to 382 000 EUR. - Realizatorom 
przyświecał jeden zasadniczy cel 
– przybliżenie, zarówno turystom 
jak i mieszkańcom regionu, bo-
gactwa kulturowego Północnych 
Kaszub – mówi Radosław Ka-
miński.

(ŁB)

Powiat. Dla rozwoju turystyki

CROSSBALAT 
na fi niszu
- My nie chcemy tutaj wielkich fabryk, chcemy 
turystycznego rozwoju. Takie mapy i takie książki, 
sprawią, że ten rozwój na pewno będzie lepszy – mówił 
Józef Re szke, starosta powiatu wejherowskiego, 
przeglądający nowe publikacje.

Starosta zaczytany w opisach zabytków.

geniusz Stelmach/przewodniczył 
mszy św.!/ od wielu lat jest pro-
boszczem parafi i gdańskich, zaś 
ks. Zenon Mach pełni podobną 
posługę duszpasterską na krań-
cach Kaszub, w okolicy Człu-
chowa.
Po mszy św. uczestnicy spotka-
nia zwiedzili – dzięki uprzejmo-
ści obecnego dyrektora szko-
ły, Janusza Wolańskiego – po-
mieszczenia, które częściowo 
sami jeszcze pamiętali - klasy, 
salę gimnastyczną, halę sporto-
wa, siłownię. Wysłuchali krót-
kiej informacji o liceum, następ-
nie wręczyli piękne wiązanki nie 
tylko Panu Dyrektorowi, ale tak-
że obecnym na spotkaniu swoim 
dawnym profesorkom, Aleksan-
drze Drozdowskiej, Wiesławie 
Rembelskiej  oraz niżej podpisa-
nemu, ponadto odbyła się sesja 
zdjęciowa. I mogło się wydawać, 
że czas tutaj się zatrzymał, bo 
zarówno fotoreporter, Andrzej 
Gojke, jak i główny organizator, 
Luba Sędzicki, musieli włożyć 
sporo wysiłku, by zdyscyplino-
wać obecnych, którzy momenta-
mi sprawiali wrażenie, że przed 
chwilą wstali od maturalnych 
stolików. Cóż, górę brały dawne 
wspomnienia, emocje…
Ciąg dalszy wspomnień, różnych 
opowieści nastąpił już w eleganc-
kiej nowej sali „Faltomu”, gdzie 
też bawiono się przy muzyce do 
wiosennego świtu. I już snuto 
plany kolejnego spotkania…

 
Jerzy Hoppe

Wejherowo. Zaproszenie

Dzień jednośladów
Warto spędzić tą sobotę, razem z innymi amatorami 
jednośladów, na świeżym powietrzu. WTC(Wejherowskie 
Towarzystwo Cyklistów),CH Kaszuby, PRO Sport i klub 
96mc zapraszają 17 maja na „Weekend jednośladów”. 
Spotkanie odbędzie się na par-
kingu przy CH Kaszuby w godzi-
nach 13.00-16.00. 
W planie jest wiele konkursów. 
Na których zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody m.in. rower 
górski. Dodatkową atrakcją bę-
dzie prezentacja klubu motocy-
klistów 96mc oraz motocykli po-
licyjnych.
Będzie znakomita okazja do za-
poznania się z działalnością i 
programem niedawno powsta-
łego i prężnie rozwijającego się 
Wejherowskiego Towarzystwa 
Cyklistów.
WTC już dziś zaprasza wszyst-
kich chętnych do udziału w cyklu 
rajdów rowerowych „Bezpieczny 
rowerzysta”. Będą się one odby-
wać począwszy od 18 maja. Każ-

dy z nich będzie prowadził do in-
nego miejsca, a uczestnicy mogą 
spodziewać się wielu atrakcji i 
niespodzianek. Niech ruch na 
świeżym powietrzem będzie re-
ceptą na tegoroczne wakacje.

(ŁB)

Plan wyjazdów przedstawia się 
następująco:

18.05 Gniewino, Kaszubskie 
Oko
15.06 Puck
13.07 Dąbrówka (gm. Gniewino)
17.08 Rewa
21.09 Bieszkowice, Kamień
05.10 Paraszyno

Więcej informacji na 
www.wtc.wejher.pl
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Dla żółto – czarnym były to ko-
lejne stracone punkty w ciężkiej 
walce o awans do III ligi. Nie-
stety główną przyczyną tego re-
misu okazało się nierówne bo-
isko na Wzgórzu Wolności oraz 
bardzo defensywna gra Orła.

Sobotnie spotkanie na wejherow-
skim Wzgórzu nie należało do 
najciekawszych, choć sytuacji 
do strzelenia bramek było co nie 
miara. Niestety kibice oglądający 
ten mecz bramek nie zobaczyli. 
Przez całe 90 minut oglądaliśmy 

Piłka Nożna. Gryf Orlex – Orzeł 0:0

Stracone punkty
W sobotnie gorące majowe popołudnie zespół Gryfa Orlex Wejherowo w 28 kolejce 
spotkań IV ligi na własnym obiekcie podejmował drużynę Orzeł Trąbki Wielkie. Pojedynek 
zakończył się bezbramkowym remisem co satysfakcjonowało gości. 

wiele ciekawych sytuacji, gospo-
darze okazji do strzelenia bram-
ki mieli o wiele więcej, natomiast 
goście nastawili się na bronienie 
swojej bramki. Ilości strzałów 
gryfi tów na bramkę Orła trudno 
było zliczyć. Próby dośrodkowań 
z różnych stron boiska, a także 
z rzutów rożnych wybijane były 
przez obrońców gości. Widocz-
ny był brak Łukasza Króla na bo-
isku. Niestety głównym aktorem 
tego widowiska było nierówne 
boisko, które nie pozwalało na 
swobodną grę obu drużynom. 
Gryf Orlex Wejherowo wystąpił 
w składzie: M. Szlaga – K. Je-
zierski, M. Pliński, P. Politow-
ski, K. Szwół, A. Wolszlegier (K. 
Kosicki), M. Szymański, Ł. Ko-
złowski, P. Tusk (T. Brzeski), B. 
Gałek (A. Miotk), J. Gronowski. 

Łukasz Nawaczyk 
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Mimo trzeciego miejsca po se-
zonie zasadniczym siódme miej-
sce należy uznać za sukces. Za-
wodniczki Łączpolu pokonały w 
ostatnim ligowym spotkaniu ze-
spół Zgody Bielszowice 37:24 

(14:18). Przed meczem drużyna 
seniorek pogratulowały junior-
ką drugiego miejsca w Polsce. 
Pierwsza połowa spotkania na-
leżała do przyjezdnych. To Zgo-
da narzuciła swoje tempo gry i 

Piłka Ręczna. Łączpol – Zgoda 37:24

7 miejsce w lidze
Dużym sukcesem dla beniaminka ekstraligi piłki ręcznej 
kobiet jest osiągnięcie siódmego miejsca w lidze.

budowała przewagę. Po 30 mi-
nutach meczu Zgoda prowadziła 
18:14. Po przerwie zobaczyliśmy 
całkiem odmienione Łączpolan-
ki, które wyszły na parkiet w peł-
ni zmobilizowane. W 36.minu-
cie był ostatni remis 18:18, Nad-
mienić należy, że przez pierw-
sze 10min drugiej połowy zespół 
Zgody nie mógł zdobyć bramki. 
Następnie Łączpol systematycz-
nie budował przewagę i nie od-
puścił już do końca spotkania. Z 
każdą minutą Łączpolanki były 
coraz pewniejsze zwycięstwa i 
siódmego miejsca w tabeli koń-
cowej. 
- W następnym sezonie postara-
my się o lepsze miejsce w lidze i 
to siódme miejsce zamienimy na 
znacznie lepszą pozycje w lidze – 
powiedziała Monika Stachowska 
po meczu.
W spotkaniu wystąpiły: Szy-
wierska, Kordunowska - Sulżyc-
ka 2,Andrzejewska 6, Zawadzka, 
Szejerka 3, Stachowska 6, Szaba-
ła 1, Wasak 8, Szott 7, Waldow-
ska 1, Zagrodzka, Aleksandro-
wicz 3. 

(Mona)

Piękna pogoda towarzyszyła miłośnikom biegania w XVII edycji 
Biegów Pamięci Jurka Tarnowskiego, które odbyły się w Szkole 
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Zawody te 
zgromadziły łącznie 116 zawodników. Uczestnicy zawodów wraz 
z  publicznością uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego przed 
prawie trzydziestoma laty zasłużonego działacza sportowego Jurka 
Tarnowskiego. Rodzina Tarnowskich z panem Tadeuszem na czele z 
dużym zaangażowaniem uświetniła kolejne biegowe święto w Gminie 
Luzino. Zwycięscy w 14 rozegranych kategoriach wiekowych na 
dystansie 300 do 1000 m nagrodzeni zostali pucharami, medalami, 
dyplomami i prezentami z rąk członków rodziny Tarnowskich, sołtysa 
Gminy Luzino p. Zygmunta Brzezińskiego oraz Prezesa GKS Luzino 
p. Eugeniusza Miotke.         

Lekkoatletyka. XVII Biegi pamięci Jurka Tarnowskiego 

Udane zawody

Trzeba podkreślić, że Bolszewo 
dostało się do fi nałów wojewódz-
kich jako jedyna drużyna bez sali 
gimnastycznej. Mimo intensyw-
nego przygotowywania się do 
zawodów pod okiem Joanny Sy-
ski, nauczycielki wychowania fi -
zycznego, brak sali gimnastycz-
nej był sporym utrudnieniem dla 
dziewcząt, które nie miały odpo-
wiednich warunków do ćwiczeń 
i korzystały sporadycznie z sal 
w Szkole Podstawowej w Gości-
cinie oraz w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie. Dziewczętom z bol-
szewskiego gimnazjum przyszło 
rywalizować z niezwykle silny-
mi drużynami – 4 z 6 zespołów 
biorących udział w wojewódz-
kich rozgrywkach to czynne za-
wodniczki ligowe, co świadczy o 
bardzo wysokim poziomie fi nału. 
Do fi nałów wojewódzkich awan-
sowały następujące reprezenta-
cje: Kwidzyn, Potęgowo, Gdynia  
(grające w grupie A) oraz Czersk, 
Gdańsk i Bolszewo (grające w 
grupie B). W składzie drużyny 
zagrały: Klaudia Szymikowska 

(bramkarz), Angelika Gustke, 
Dominika Lesnau, Karolina Pie-
per, Marta Gajda, Hanna Wrosz, 
Ewelina Gogół, Kinga i Angelika 
Bużan oraz Ewelina Freyer.
- Wszystkie dziewczyny zasłuży-
ły na duże brawa gdyż  walczy-
ły jak lwy i to V miejsce jest na-
szym wielkim sukcesem  – mówi 
Joanna Syska, trenerka dziew-
cząt. Nadmienić trzeba , iż daw-
no żadna ze szkół w naszym re-
gionie nie zaszła tak daleko w 
tej dyscyplinie! Zatem można 
powiedzieć, że dziewczęta mają 
na swoim koncie wielkie osią-
gnięcie i należą się im ogromne 
gratulacje. Oby na zawsze pozo-
stał w nich zapał, jaki wykazy-
wały w grze podczas eliminacji, 
a potem już w samych fi nałach. 
Cała drużyna pragnie podzięko-
wać Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej w Gościcinie za użyczenie 
Sali gimnastycznej oraz Nauczy-
cielom wychowania fi zycznego z 
Zespołu Szkół  Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Wejherowie za spa-
ringi.                                                                                                             

(red)

Piłka Ręczna. Wojewódzki Finał IX Gimnazjady

Dziewczyny 
z  charakterem
W Kwidzynie odbył się Wojewódzki Finał IX Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Do fi nału awansowała 
drużyna z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie która  zajęła  
I miejsce w powiecie i wygrała półfi nał wojewódzki. 

53 drużyny startowały w Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej o puchar 
Wejherowa. 
Zawody rozegrano w salach spor-
towych: Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie i Technikum 
Elektrycznego w Wejherowie. W 
meczu fi nałowym spotkały  się 
zespoły:  SAMBA Wejherowo 
i BOR-HYD Wejherowo. Mecz 
był bardzo zacięty, a zwycięzcę 

wyłoniła seria rzutów karnych.
Organizatorem turnieju było Wej-
herowskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej. 
Finaliści wystąpili w następują-
cych składach:
SAMBA Wejherowo: Łukasz 
Piotrowskii (najlepszy bramkarz 
turnieju), Adrian Baranowski, 
Wojciech Baranowski , Daniel 
Baranowski, Krzysztof Klempert 

(najlepszy strzelec – 22 bramek), 
Piotr Brojak, Mateusz Perszon, 
Wojciech Dosz, Przemysław Mi-
chalak. BOR-HYD  Wejhero-
wo: Łukasz Brzeski, Marek Mie-
lewczyk, Maciej Mielewczyk, 
Krzysztof Mielewczyk, Krzysz-
tof Czerwiński (najlepszy zawod-
nik turnieju), Marian Kwidzyń-
ski, Tomasz Twaróg.                                                     

(LL)

Futsal. Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Wejherowa

Puchar Wejherowa dla SAMBY

Piłkarze w ferworze walki o punkty ligowe.

Monika Aleksandrowicz w ataku na bramkę „Zgody”.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  cen-
trum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek 
ocieplony i monitorowany, winda, księga 
wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 53 m2 na biuro i 
gabinet tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, 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
- 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, ocieplo-
ne, 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 poko-
je, 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 POKOJE, 
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
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. 
Okolice Przywidza ....50 PLN za dobę
tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 M2 LUZI-
NO, dobra lokalizacja, warunki zabudowy, 
mieszkalno usługowy.

- WDOWIEC PO 50-TCE, POZNA PANIĄ 
w podobnym wieku z okolic Trójmiasta 0514 

282 102
- WOLNA, 59 LAT, POZNA PANA nieza-
leżnego, zmotoryzowanego z okolic Wejhero
wa-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 DZIECI, 
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
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, 
przystojny, zaradny, bez nałogów, wierzący, 
nieprzeciętny, pozna panią do 31 lat tel. 0605 
574 971
- POZNAM W CELU TOWARZYSKIM 
PANIĄ LUB PANA, bez problemów fi nanso-
wych, higiena, kultura i tolerancja wskazana, 
tel. 0605 966 593
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- WDOWA po 50-tce, młoda duchem i wy-
glądem, szczupla, pozna pana bez nałogów, 
chętnie zmotoryzowanego, w celu matrymo-
nialnym, tel. 505 94 85 29

- 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, klimatyza-
cja,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 negocjacji TEL : 

NIERUCHOMOŚCI

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 technicznie, 
kolor wojskowy, tel. 0503 857 934
- 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
- OPEL VECTRA B COMBI, benzyna 1,8 
1997r, 196tys. km + opony zimowe. 8 tys. zł.
Gdańsk, tel: 0519669821

SPRZEDAM FIATA SIENA 1.6 1998 rok, 
95, 500 KM GAZ/BENZYNA, stan b.dobry, 
cena do uzgodnienia, kontakt 058 671 04 75
- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość 
programów komputerowych, 28 lat, znajo-
mość worda, exela, płatnika, szuka pracy w 
domu, tel. 513 44 52 25
SZUKAM PRACY W SALONIE SAMO-
CHODOWYM. Licencjat z administracji, 
prawo jazdy, znajomość programów kompute-
rowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i 
niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” 
pełen automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbior-
niki 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 AUTO-
MAT NA CHODZIE I PIECYK GAZOWY 
DO NAPRAWY (ŚCIENNY), tel. 0501 834 

279
- SPRZEDAM FOTELIK SAMOCHO-
DOWY NIEMOWLĘCY 0-13 kg, model 
zeszłoroczny,wkładka dla noworodków,funk-
cja bujaczka z blokadą,pokrowiec na nóżki,
składana, gruba budka. 
tel. 694 092 928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY 
na wodę (Junkers) 
tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓW-
KĘ, 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 negocjacji. 
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
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 
CM GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i 
Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W 
DOBRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ, tel. 058 672 68 60
- 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 roze-
brać (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-ELEK. 
AMICA, stan db, termoobieg 320 zł, tel. 511 
485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822
- FIZYKA, CHEMIA - profesjonalnie pomo-
gę 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 poziomo-
we, białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową 
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 dziew-
czynki, cena 20 zł tel. 512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę nieza-
gospodarowaną 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
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ 
(w miarę dobrym stanie, może być zepsuta), 
najlepiej z terenu Wejherowa lub Redy tel. 
0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ 
MIKROFALOWĄ na chodzie. Najlepiej z 
terenu Wejherowa lub Redy tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 
4x100, ET 38, 7Jx15H2 8 - ramienne, razem 
z oponami 195/50/15 komplet 1200 zł, tel. 
664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamra-
żarkę,posiada 2 niezależne agregaty,komplet-
na, jedynie uszkodzony regulator temperatury 
chłodziarki, cena 150 zł tel.0600243070
- SPRZEDAM lub zamieninię lodówkę Ami-
ca nieużywaną dwudrzwiową na kuchenkę 
gazową w dobrym stanie. tel. 058 677 52 62

INNE

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE
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05:05     Twórcy naszej tradycji 
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Sekretny świat misia  
 Beniamina – serial
09:00     Moliki książkowe
09:10     Kuchcikowo – gotowanie
09:25     Fifi  – serial animowany
09:35     Kocham muzykę – serial
09:45     Tam i z powrotem – serial
10:15     16x9 - Tomasz Sikora
10:25     Faceci do wzięcia – serial
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces – serial
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:25     Wielkie sprzątanie
12:40     Plebania – telenowel 
13:10     Klan – telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Piękne umysły – serial dok.
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:00     Moda na sukces – serial
16:50     Przed Opolem
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik – magazyn 
17:35     Klan – telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka – Smerfy 
19:30     Wiadomości
20:20     60 sekund – fi lm akcji, USA
22:25     Glina – serial kryminalny 
23:25     Pulp Fiction – fi lm  
 fabularny,USA 1994
02:05     Orzeł – serial, 2005

05:40     Statek miłości - telenowela
07:15     Telezakupy
07:35     Kacper – serial animowany
08:05     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Święta wojna 
 - serial komediowy
11:45     W cieniu niedźwiedzia 
 – fabularny
13:20     Dolina Kreatywna 
 – co słychać?
13:30     Wojciech Cejrowski 
 – cykl reportaży
14:00     Duże dzieci – talk show
14:55     Gliniarz i prokurator 
 – serial, USA
15:45     Barwy szczęścia 
 – serial obyczajowy
16:55     Tak to leciało! – teleturniej
17:45     Dni maja, dni sierpnia ‘88 
 – cykl dok.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe
22:50     Podkomisarz Brenda Johnson 
 – serial policyjny, USA 2005
23:40     Policjanci z Pitbulla – felieton
23:50     EUROexpress 
 – magazyn
24:00     Panorama
00:20     Przepraszam, czy tu biją? – fi lm  
 sensacyjny, Polska 1976
01:50     Miasto prywatne 
 – fi lm fabularny, Polska 1994
03:05     Europa da się lubić
03:55     Zakończenie dnia

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

06.00     Gram.Tv – program rozrywkowy
06.20     FIFA Futbol Mundial
06.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto  z domu  
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Big Brother V
12.55     Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
13.55     Gram.tv – program rozrywkowy
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości 
 – serial fabularny
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.30     Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny rozrywkowy 
18.30     Big Brother V 
 – Prosto z domu
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00     Big Brother V 
21.00     Cuda – serial sensacyjny
22.00     Jerycho – serial sensacyjny  
23.00     Big Brother V – Extra                                    
23.30     Damski wieczór 
 – fi lm dla dorosłych                     
01.25     Wydarzenia,Sport,Pogoda                                 
02.00     Big Brother V                                         
02.55     Big Brother V – Prosto z domu                            
03.20     Big Brother V – Extra                               
03.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny                                   
04.35     Elton John – Royal Opera House 
 – koncert                  
05.40     Sztukateria – magazyn                                                         

06:00     Wstawaj! Gramy! - prorgam muz.
06:15     Adam i Ewa – serial 
07:30     Wielka wygrana – teleturbiej 
08:30     Słoneczny patrol – serial przygodowy
09:30     Strażnik Teksasu – serial krym.,  2000
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial obyczajowy
11:30     Samo życie – serial Polska, 2008 
12:00     Zamieńmy się żonami – USA, 2007
13:00     Tylko miłość – Polska, 2008
14:00     Pierwsza miłość 
 – serial obycz., Polska
14:45     Świat według Bundych 
 – serial kom., 1988
15:50     Wydarzenia, Pogoda
16:20     I kto tu rządzi? 
 - serial komediowy, Polska
16:50     Siatkówka mężczyzn. Eliminacje do  
 Mistrzostw Europy 2009
 Polska–Czarnogóra
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Samo życie – serial obycz. `08
20:00     Kto pod kim dołki kopie...
 USA, 2003 Familijny. Nastoletni 
 Stanley  zostaje niesłusznie  
 oskarżony o kradzież i trafi a  
 do zakładu penitencjarnego,  
 prowadzonego przez tajemniczą 
 panią naczelnik Warden  i 
 jej asystenta Mariona.   
 Podopieczni zakładu otrzymują 
 zadanie przekopania dna  
 wyschniętego jeziora, które  
 według przełożonych ma  
 wyrobić w nich charakter. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Femme Fatale, Francja, 2002 
01:05     Duchy Marsa. Horror/sci-fi 
03:05     Miasto zwycięzców – teleturniej

05:00     Uwaga! – mag. reportrów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – interaktywny pr.
07:25     Fabryka Gry – interaktywny pr.
08:00     Na Wspólnej 
 – serial, Polska, 2008
11:00     Damą być 
 – reality show Wlk Bryt.
12:05     Sąd rodzinny 
 – serial fabularno - dok.
13:05     Clever - widzisz i wiesz, 
 – program rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno - dok.
14:45     Detektywi 
 – serial fabularno - dok.
15:15     Na powierzchni 
 – serial przygodowy, USA
16:15     Rozmowy w toku 
 – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno - dok.
18:25     Detektywi 
 – serial fabularno - dok.
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! 
 – magazyn reportrów
20:00     Wyspa 
 – fi lm S-F, USA, 2005
22:50     Mortal Kombat 
 – fi lm S-F, USA, 1995
00:55     Droga smoka – fi lm sensacyjny,  
 Hong Kong, 1972 
02:45     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy
03:45     Telesklep
04:10     Uwaga! 
 – magazyn reportrów

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Bardzo udanie rozpoczęli starty lekkoatleci 
Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie w 
sezonie 2008. Grudziądz okazał się szczęśli-
wy dla Marty Kąkol, która zwyciężyła w kon-
kurencji rzut oszczepem z wynikiem 44,78 
m uzyskując I klasę sportową i zdobyła tytuł 
mistrzyni Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Marcie udało się zwyciężyć z dużo 
bardziej doświadczonymi i utytułowanymi 
rywalkami m.in. o cztery lata starszą Agniesz-
ką Lewandowską z Gdańska – 44,61 m oraz 
Eweliną Oliwkowską z Bydgoszczy – 42,36 
m. Wyższość luzinianki musiało uznać jeszcze 
16 innych zawodniczek z północnej Polski.
Najlepsze wyniki w tym sezonie uzyskali też 
Dawid Myszke w rzucie oszczepem 800 g – 
57,60 m (rekord życiowy)–V miejsce oraz Se-
bastian Mielke również w rzucie oszczepem 
800g – 53,64 m VI miejsce.

S. Kąkol

Lekkoatletyka. Rzut oszczepem

Udany początek sezonu

Od lewej Marta Kąkol z nr 16 i Agnieszka Lewandowska.

W ostatnim swoim meczu o mistrzostwo III 
ligi tenisiści stołowi Integracyjnego Stowa-
rzyszenia Sportowego START Wejherowo 
zwyciężyli  8:1 UKS Rąbała-Meller Rud-
no.  
Punkty dla wejherowian (trener -  Zbigniew 
Bautembach)  zdobyli:   Maciej Bieniasz-
Krzywiec 1,5 ,Dagmar Rzoska 2,5, Tomasz 
Groenke 2,5,   i Paweł Szmytke 1,5.
Zespól ISS Start zajął IX miejsce i automa-
tycznie wystąpi w rozgrywkach III ligi w 
następnym sezonie. Z III ligi spadły dwie 
ostatnie drużyny. Drużyny z miejsc 10 – 14 
walczyć będą w barażach (z czwartoligow-
cami) o utrzymanie się w III lidze.    

 L.Lenda    

Tenis stołowy. O mistrzostwo

Utrzymali się
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05:25     Statek miłości – telenowela, USA
07:05     Telezakupy
07:20     EUROexpress – magazyn 
07:30     Przystanek praca
07:45     Bodzio – serial animowany
08:05     M jak miłość – serial obycz.
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Sąsiedzi – serial komediowy
11:35     Rączy Wildfi re 
 – serial obyczajowy, USA
12:25     Złotopolscy – telenowela 
12:55     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:25     Znaki czasu – magazyn 
13:50     Smaczne Go! – magazyn kulinarny
14:45     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny, USA
15:40     Na dobre i na złe - serial TVP
16:40     MASH - serial komediowy
17:40     Dwójkomania
17:45     Dni maja, dni sierpnia
 – cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny – teleturniej 
19:35     Olimpijczycy - Pekin 2008 x2
20:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Tomasz Lis na żywo – talk show
22:10     Wirus – fi lm sensacyjny, Polska 1996
23:50     Policjanci z Pitbulla – felieton
24:00     Panorama
00:20     Dzięki Bogu za Bonieckiego 
 – fi lm dokum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.25     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
06.15     Sztukateria – magazyn 
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V” – Omnibus
11.25     Big Brother V – Ring
13.30     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy   
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Włatcy móch – serial animowany 
 dla dorosłych 
20.30     Big Brother V
21.30     Czy to prawda? Legenda o królu  
 Arturze – fi lm dokumentalny  
22.40     Pogromcy hitów – program  
 publicystyczno-satyryczny
23.10     Big Brother V – Extra
23.40     Happy Hour – informacyjny
 program rozrywkowy 
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V 
02.15     Big Brother V – Prosto z domu
02.40     Big Brother V – Extra 
03.05     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:00     Uwaga! – mag. reporterów
05:20     Telesklep – pr. reklamowy
06:20     Hej-nał show – pr. rozr.
07:25     Fabryka Gry – pr. rozrywkowy
08:00     Taniec z gwiazdami – kulisy
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – mag. kulnarny
11:30     Wielkie porządki – pr. rozryw.
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno – dokum.
13:05     Taniec z gwiazdami – pr. rozryw.
14:45     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
15:15     Na powierzchni 
 – serial przygodowy, USA, `05
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno – dokum.
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokum.
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! – mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno – dokum.
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     Szymon Majewski Show
22:35     Teraz my! – pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer – mag. reporterów
23:55     Bez skazy – serial obyczajowy, USA
00:55     Wydanie drugie poprawione 
 – mag. kulturalny
01:25     Co za tydzień – mag. informacyjny
01:50     Uwaga! – mag. reporterów

05:20     Notacje – Wojtyła papieżem
05:30     Klinika cudów – telenowela
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa – serial
09:00     Budzik – Mleko – krowy 
09:30     Kocham muzykę – serial
09:40     Jaka to melodia? 
10:25     Laboratorium XXI wieku
10:50     Wielki świat... – magazyn 
11:10     Moda na sukces – serial
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro – cykl
12:40     Plebania – telenowela 
13:05     Klan – telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Kolarstwo 
14:10     Tędy przeszła historia 
14:40     Kolarstwo
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo – serial obyczajowy
16:00     Moda na sukces -serial
16:50     Przed Opolem – odc. 4
17:00     Teleexpress
17:35     Klan – telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr Telewizji 
 – Scena Faktu 
21:30     Po Scenie Faktu – felieton

05:50     Pokój 107 – serial
06:20     Moda na sukces – serial
06:40     Był taki dzień – felieton
06:45     Smaki polskie – mag.
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie – program
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Pod prasą – publicystyczny
08:35     Na górze i na dole – serial 
09:05     Ziarno – magazyn 
09:30     Baranek Shaun – serial
09:40     Scooby, gdzie jesteś?
10:05     Siódme niebo – serial
10:55     Kuchnia z Okrasą–magazyn
11:20     Podróżnik – Valparaiso
11:45     Zwierzęta świata – dok.
12:10     Kadra 2012 – magazyn 
12:25     Kwiat kobiecości
13:00     Wiadomości
13:15     Zgromadzenie Orłów 
 – dramat, USA 1963
15:10     Śmiechu warte
15:35     Sąsiedzi 
 – serial komediowy
16:00     Moda na sukces 
 – serial USA
16:25     Psi psycholog – telenowela  
 dokumentalna
17:00     Teleexpress
17:20     Arcyksiążę Rudolf – fi lm  
 biografi czny, Niemcy
19:00     Wieczorynka – Myszka  
 Miki i przyjaciele 
19:30     Wiadomości
20:15     Indiana Jones i ostatnia  
 krucjata – USA `89
22:35     Zemsta szeryfa – western, 
00:35     Doctor Who – serial, `05
02:15     Uniwersalny żołnierz III 

05:25     Pokój 107 – serial 
06:20     Był taki dzień – felieton
06:30     Zatańczmy – cykl dok.
06:40     Strażacy – Słowenia 2004
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie 
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki – serial anim.
08:55     Kuchcikowo – gotowanie 
09:10     Lippy&Messy – serial
09:20     Teleranek – magazyn 
09:45     Mała księżniczka
11:25     Tydzień – magazyn 
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański – Watykan
12:15     Między ziemią a niebem
13:10     Syn smoka – przygodowy
14:45     Kyle XY – serial, USA 2006
15:35     Dziennik z życia  
 niedźwiedzi – fi lm dok.
16:25     Dobry człowiek na złe czasy  
 – fi lm dok., Polska `07
17:00     Teleexpress
17:20     Jaka to melodia? -teleturniej 
18:05     Faceci do wzięcia – serial
18:35     Szkoda gadać – program
19:00     Wieczorynka – Gumisie
19:30     Wiadomości
20:15     Od Rancza do Rancza
20:20     Ranczo – serial obyczajowy 
21:15     Od Rancza do Rancza
21:30     Miesiąc miodowy w Las  
 Vegas – komedia
23:15     Palimpsest – fi lm fabularny, 
00:45     Good bye Lenin – komedia, 

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10     Panna z mokrą głową – serial, 1994
06:40     Spróbujmy razem 
 – magazyn dla niepełnosprawnych
07:10     Magazyn Ligi Mistrzów
07:45     Poezja łączy ludzi 
07:50     M jak miłość 
 – serial obyczajowy
08:45     Na dobre i na złe – serial 
09:40     Egzamin z życia – serial obyczajowy
10:30     Nakręć historię 
 – dokument fabularyzowany
10:50     Jean-Michel Cousteau-morskie  
 przygody – serial dok., `06
11:50     Mój przyjaciel Ben 2 
 – fi lm familijny,USA 2003
13:25     Święta wojna 
 - serial komediowy
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy – telenowela  
15:05     Smaczne Go! – magazyn kulinarny
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe
17:40     Na wyłączność 
 – Natasza Urbańska – wywiad
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Europa da się lubić - Taniec z Europą
20:05     Pojutrze - widowisko
22:05     Fatum 
 – fi lm fabularny, USA 2005
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:20     Od zmierzchu do świtu 
 – horror, USA 1996
02:15     Supertalent - widowisko
03:10     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
04:15     Zakończenie dnia

05:25     Słowo na niedziel
05:30     Kopciuszek - serial obyczajowy
05:55     Złotopolscy – telenowela
06:50     Dzika przyszłość – serial dok.
07:25     M jak miłość – serial TVP
08:15     Sto tysięcy bocianów – serial dok.
08:45     Z Dwójką bezpieczniej
09:00     Wyjechani – telenowela dokum.
09:30     Zacisze gwiazd 
 - Radosław Krzyżowski
10:00     Wojciech Cejrowski – boso przez  
 świat – cykl reportaży
10:30     Pierścień ognia 
 – fi lm dokumentalny, 2005
11:25     Makłowicz w podróży 
 – magazyn kulinarny
12:00     Klątwa Różowej Pantery 
 – komedia, Wlk. Bryt./USA 1983
13:50     Od miłości do szczęścia – felieton 
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy – telenowela 
15:05     Szansa na Sukces - Przed XV Finałem
16:05     Na dobre i na złe - serial obyczajowy
17:05     Egzamin z życia – serial TVP;
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Tak to leciało! – teleturniej
20:00     Policjanci z Pitbulla – felieton 
20:05     Gorycz tropików 
 – serial kostiumowy, Francja
21:10     Pitbull – serial policyjny 
22:05     Imperium 
 – fi lm historyczny, USA 2005
22:50     Telewizyjne Wiadomości Literackie
23:20     Droga do Charikar – reportaż z 

05.25     Big Brother V – Extra 
05.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.15     Dekoratornia – magazyn 
06.45     Eurolinia Plus – magazyn 
07.00     Pokemon – serial animowany 
08.00     Wszystko o zwierzętach 
 - serial dokumentalny
08.35     Czterej Pancerni i Pies 
 – serial historyczny 
10.50     Galileo – program popularno
 -naukowy
11.50     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
12.20     Dekoratornia – magazyn 
12.50     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
13.50     Czy to prawda? Legenda o królu  
 Arturze – fi lm dokumentalny
15.00     SPORT
17.00     Bogaci i przegrani 
 – serial dokumentalny
18.00     Big Brother V – Omnibus  
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy
20.00     Włatcy móch – serial animowany 
 dla dorosłych
20.30     Idol – reality  show
21.30     Big Brother V – Ring
23.30     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
00.00     Córka żołnierza nie płacze – dramat  
 obyczajowy Francja/Wielka  
 Brytania/USA, 1998; reż.:  
 James Ivory
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.15     Eurolinia Plus – magazyn 

06.05     Big Brother V – Prosto z domu
06.30     Sztukateria - magazyn
07.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.30     Gram.Tv – program rozrywkowy
08.00     Pokemon – serial animowany 
09.00     Ping – komedia familijna USA 2000.  
 Opowieść o Pingu, niezwykle  
 inteligentnym psie, który zostaje  
 uratowany przez Ethel przekona 
 nej, że jest kotem. Pies trafi a do  
 domu Ethel i szybko zaprzyjaźnia 
 się z jej wnuczką. 
11.00     mała Czarna – talk show 
12.00     VIP – magazyn kulturalny 
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     Gram.Tv – program rozrywkowy 
13.30     Big Brother V  – Prosto z domu
14.00     Big Brother V  
15.00     SPORT  
17.00     Joanna D’Arc, cz.1 
 – dramat historyczny, Kanada
19.05     Idol – reality show
20.05     Człowiek w ogniu – thriller sen- 
 sacyjny Francja/Włochy 1987.  
 Były agent CIA, komandos i  
 najemnik, decyduje się na  
 bardziej spokojne życie. Dostaje  
 pracę jako ochroniarz dziesię- 
 cioletniej córki włoskiego  
 milionera. Dziewczynka zostaje  
 porwana, a on sam ranny. Po  
 wyjściu ze szpitala podejmuje 
 samodzielną walkę z gangstera- 
 mi.
22.05     Moje wielkie kanadyjskie wesele –  
 komedia romantyczna, 2001
00.00     Klasa 1999 – fi lm akcji/sci-fi , 1990
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.45     Elton John – Royal Opera House  

05:45     Sonic X – serial animowany
06:15     Czarodziejki - serial
06:45     Piotruś Pan i piraci 
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis – serial anim.
07:45     Tutenstein – seial anim.
08:15     Hugo – pr. dla dzieci
08:45     Pasjonaci – Polska, 2008
09:15     Ewa gotuje – mag. kulinarny
09:45     Dziecięca Eskorta McDonald’s 
 – Polska, 2008
10:15     Magazyn EURO 2008
10:50     Siatkówka kobiet
12:30     Program
12:45     Czarodziejki – serial, USA
13:45     Finał Pucharu Ekstraklasy - fi nał
15:45     Strzał w 10 - teleturniej
16:50     Siatkówka mężczyzn
18:30     Program
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Jaś Fasola – serial komediowy, `95
20:00     Jak oni śpiewają – Polska, `08
22:00     Studio Lotto
22:35     Piotr Bałtroczyk przedstawia 
 – program rozryw.
00:05     Stąd do wieczności
 USA, 1953 Były bokser,  
 szeregowy Robert Prewitt  
 zostaje przydzielony do bazy 
 wojskowej na Hawajach.  
 Jego nowy kapitan Holmes chce,  
 by reprezentował ich kompanię  
 w fi nale zawodów bokserskich.  
 Prewitt poprzysiągł sobie  
 jednak, że już nigdy nie stanie  
 na ringu. Holmes rozkazuje  
 podwładnym, by surową  
 dyscypliną złamali jego opór....
02:35     Miasto zwycięzców – Polska, 2008

04:40     TV Market
05:45     Sonic X - serial animowany
06:15     Czarodziejki
  - serial animowany
07:15     Power Rangers – serial anim.
07:45     Program
07:45     Tutenstein 
 – serial anim.
08:00     Siatkówka kobiet
09:30     Program
09:45     Przebojowe dzieci – Polska, 2008
10:45     Szalony zięć 
 – komedia, USA, 1993
12:45     Wielka draka w chińskiej dzielnicy 
 – komedia  fantasy, USA, 1986
14:50     Wielki Biały Ninja 
 – fi lm komediowy, `97
16:50     Siatkówka mężczyzn. 
 Eliminacje do Mistrzostw Europy  
 2009. Polska–Węgry
18:30     Program
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Daleko od noszy 
 – serial komediowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 – serial kryminalny, USA
22:00     Studio Lotto
22:10     Kości 
 – serial kryminalny, USA, `06
23:05     Misiek Koterski Show 
00:05     Sposób użycia 
 – serial komed., USA, `07
00:35     Magazyn sportowy
02:35     Zakazana kamera - Polska, 2008
04:05     Nocne randki

05:40     Uwaga! – mag. reportrów
06:00     Telesklep
08:00     Motoszoł 
 – pr. rozryw.
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – mag. kulinarny
11:30     Na Wspólnej – Polska, 2008
13:20     You can dance – Po prostu tańcz!
15:00     Szymon Majewski Show 
16:05     Looney Tunes: Znowu w akcji 
 – fi lm komedia, USA, 2003
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty
19:45     Uwaga! – mag. reportrów
20:00     Niania 
 – serial komediowy
20:35     Kryminalni 
 – serial kryminalny, Polska
21:40     Facet z ogłoszenia 
 – komedia, USA, 2005
23:40     Szczęki – fi lm sensacyjny,   
 USA, 1983, Mike Brody,  
 syn Szeryfa Brody’ego pracuje 
 w parku morskim na   
 Florydzie. W parku tym 
 trzyma się różne zwierzęta  
 morskie, w tym rekiny, na  
 którychy biolodzy prowadzą  
 badadania. Najnowszym  
 nabytkiem parku jest młody  
 biały rekin. Nikt jednak nie 
 wie, że poza nim w parku  
 znajduje się także jego   
 olbrzymia mamusia, kiedy fakt  
 ten wychodzi na jaw, jest już za  
 późno ...
01:35     Uwaga! – mag. reportrów
01:55     Telesklep

05:40     Uwaga! – mag. reportrów
06:00     Telesklep
08:00     Niania – serial komediowy
10:55     Kawa na ławę - magazyn
11:45     39 i pół – serial komediowy, 2008
12:45     Teraz albo nigdy- serial obyczajowy
13:50     Akademia policyjna II – komedia
15:45     Co za tydzień – mag. informacyjny
16:15     Niania – seerial komediwy
16:50     Clever - widzisz i wiesz – pr. rozryw.
18:00     Milionerzy – teleturniej 
19:00     Fakty
19:45     Uwaga! – mag. reportrów
20:00     Taniec z gwiazdami – Polska 2008
21:45     Teraz albo nigdy, 2008
22:45     Taniec z gwiazdami – kulisy
23:15     Orange Ekstraklasa zakończenie  
 sezonu – relacja z gali, 2008,
00:15     Czerwony horyzont – fi lm   
 sensacyjny, USA, 2002, Mike 
 Brody, syn Szeryfa  
 Brody’ego pracuje w parku  
 morskim na Florydzie. W 
 parku tym trzyma się różne  
 zwierzęta morskie, w tym  
 rekiny, na którychy biolodzy  
 prowadzą badadania.   
 Najnowszym nabytkiem parku 
 jest młody biały rekin. Nikt  
 jednak nie wie, że poza nim w 
 parku znajduje się także  
 jego olbrzymia mamusia, kiedy  
 fakt ten wychodzi na jaw, jest  
 już za późno ...
01:50     Uwaga!

05:00     Music Spot – program muz.
05:30     Wstawaj! Gramy! - pr.  muz.
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana – teleturniej 
08:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy
10:30     Beverly Hills 90210 – serial, USA
11:30     Samo życie – Pol., 2008
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show
13:00     Przebojowe dzieci – Polska, 2008
14:00     Jaś Fasola – Wlk. Bryt., 1995
14:45     Świat według Bundych 
 – serial kom., USA, 1988
15:50     Wydarzenia, Pogoda
16:15     Interwencja – mag. reportrów
16:30     Chirurdzy – serial obycz., USA, `06
17:30     I kto tu rządzi? - serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial, Polska, 2008
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Samo życie – serial obycz., Polska
20:00     Misiek Koterski Show – Polska, 2008
21:00     Szósty zmysł – USA, 1999 „Szósty  
 zmysł” to pasjonujący thriller, 
 który trzyma widza w
 napięciu od pierwszej do 
 ostatniej sceny. Film   
 zrealizowany przez mało  
 znanego reżysera M. Nighta 
 Shyamalana, odniósł  
 fenomenalny sukces fi nansowy  
 na całym świecie. 
22:00     Studio Lotto
23:30     Strzał w 10 – teleturniej 
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05:00     Uwaga! – mag. reporterów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial, Polska 2008
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Spokojnie, to tylko awaria 
 – fi lm komedia, USA, 1982
12:30     Zakochana księżniczka  
 - fi lm komedia, Niemcy, 2005
14:25     Beethoven IV - fi lm familijny, 
 USA, 2001
16:20     Miłość jest za darmo – fi lm komedia,  
 USA, 2003
18:25     Detektywi – serial fabularno
 – dokumentany
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! 
 – mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno – dokum.
20:55     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
21:30     Szpieg, 2008
22:35     Podaj dalej  
 - fi lm obyczajowy, USA, 2000
01:05     Multikino 
 – magazyn fi lmowy
01:30     Uwaga! – mag. reporterów
01:50     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy

05:25     Złotopolscy – telenowela
05:55     Zaklęty Łabędź – fi lm animowany
07:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
07:50     „Tu es Petrus” - uroczysta msza  
 Wolfganga Seifena dedykowana  
 Papieżowi Benedyktowi XVI
08:50     Skarb kapitana Kidda 
 – fi lm przygodowy
10:40     Góra Athos 
 – fi lm dokumentalny, Francja
11:40     Znachor – dramat, Polska 1981
14:00     Familiada – teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 – telenowela
15:10     Duże dzieci 
 – talk-show
16:00     Powrót na błękitną lagunę 
 – fi lm fabularny, USA 1991
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Podróże z żartem 
 – pr. rozrywkowy
20:05     Barwy szczęścia 
 – serial obyczajowy TVP
21:10     Dr House 
 – serial obyczajowy, USA
22:00     Jasminum 
 – fi lm fabularny, Pol., 2005
24:00     Panorama
00:20     Uwikłani 
 – dramat obyczajowy, USA 2001
01:50     Moje dziecko 
 – dramat, Niemcy 2005
03:30     Zakończenie dnia

05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Zatańczmy – cykl dok.
06:10     Karolek 
 - fi lm dokumentalny
06:25     Początek drogi 
 – fi lm dokumentalny
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie 
 – program dla dzieci
08:25     Przyjaciele – animowany
09:40     Żaba i Wombat – komedia
11:10     Braciszek – dramat
13:00     Wiadomości
13:10     Przed Opolem 
13:25     Błękitna fala – dramat 2002
15:10     Trzej muszkieterowie 
 – fi lm,USA 1993
17:00     Teleexpress
17:20     Klan – telenowela
17:50     Jaka to melodia?
18:15     Plebania – telenowela TVP
18:45     Przed Opolem
19:00     Wieczorynka – Przyjaciele  
 z podwórka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Przyjaciel gangstera 
 – komedia, Francja 2003
21:50     Przesyłka – fi lm fabularnyk
23:40     Bracia i siostry – serial  
 obyczajowy, USA
00:25     Wszystko w rodzinie 
 – komedia, USA 2003
02:10     Był taki dzień – felieton

05:20     Notacje
05:30     Nieparzyści – telenowela
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Król Maciuś Pierwszy
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Kocham muzykę – serial
09:40     Atlantis High – serial
10:10     Zwierzowiec
10:25     Zdrowo z Jedynką
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces – serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania – telenowela
13:05     Klan – telenowela TVP
13:35     Jaka to melodia?
14:00     To fantastyczne światło 
 – cykl dok.
14:30     Ktokolwiek widział, ktokol- 
 wiek wie...  - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:00     Moda na sukces – serial
16:50     Przed Opolem – odc. 5
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
21:00     Konkurs Piosenki Eurowizji 
 – Belgrad 2008
23:10     Afera poniżej zera 
 – komedia, USA 2001

 

05:20     Statek miłości – telenowela, USA `83
07:05     Telezakupy
07:20     Szawuot - święto nadania Tory 
 – reportaż
07:45     Bodzio – serial animowany
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi – serial komediowy
11:40     Rączy Wildfi re – serial obyczajowy
12:30     Koło fortuny – teleturniej
13:05     Niezwykła ciąża – fi lm dok. 
 Wlk. Bryt. 2005
13:55     Europa da się lubić 
 - W krzywym zwierciadle
14:50     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:45     M jak miłość – serial obyczajowy
16:40     MASH – serial komediowy, USA
17:40     Dwójkomania
17:45     Dni maja, dni sierpnia ‘88 
 – cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:35     S. O. S. Dzieciom! – telenowela dok.
20:00     Barwy szczęścia – serial obyczajowy
20:30     Liga Mistrzów – Manchester 
 – Chelsea – studio 
20:45     Liga Mistrzów 
 – Manchester – Chelsea
23:05     Hity na czasie – Białystok 
 – pr. muz.
24:00     Panorama
00:20     W świetle dowodów – dramat, USA,  
 Niemcy, Portugalia
01:55     Wideoteka dorosłego człowieka
02:40     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:40     Zakończenie dnia

05:20     Notacje – cykl dok.
05:30     Nieparzyści – telenowela 
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Łatek – serial animowany 
09:00     Domisie
09:30     Kocham muzykę – serial
09:40     Lilli czarodziejka – serial
10:10     Szansa na życie – magazyn
10:25     Borem, lasem... - magazyn
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces – serial
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury – magazyn
12:40     Plebania – telenowela TVP
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 
16:00     Moda na sukces – serial
16:50     Przed Opolem
17:00     Teleexpress
17:35     Klan – telenowela TVP
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela
19:00     Wieczorynka
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Otwarte serce – dramat
22:00     Cienie PRL - u – widowisko
23:00     Świt żywych trupów, horror 
00:40     Ekonomiczny kalejdoskop 

05:25     Statek miłości – telenowela, USA
07:00     Telezakupy
07:20     Mała ojczyzna... - reportaż
07:45     Bodzio – serial animowany
08:05     M jak miłość – odc. 181
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Sąsiedzi – serial komediowy
11:35     Rączy Wildfi re – serial obyczajowy
12:25     Złotopolscy - telenowela
12:55     Rafa koralowa 
 – cykl dokumentalny
13:55     Podróże z żartem – program roz.
14:50     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny `90
15:45     M jak miłość – serial TVP
16:40     MASH - serial komediowy, `72
17:40     Dwójkomania
17:45     Dni maja, dni sierpnia ‘88 
 -  cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Koło fortuny – teleturniej
19:35     Międzynarodowy Festiwal Filmowy  
 Cannes 2008 – cz. 1
20:05     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05     Buffalo 66 – dramat, USA 1998
24:00     Panorama
00:20     Clara Sheller - serial obyczajowy `05
01:20     Plemię akordeonistów – fi lm 
 dokumentalny, Szwajcaria `04
02:50     Korespondent 
 – cykl dokumentalny
03:20     Z Dwójką bezpieczniej
03:30     Zakończenie dnia

05.30     Big Brother V – Extra  
05.55     V Max – magazyn motoryzacyjny 
06.20     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
06.45     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.55     V Max – magazyn motoryzacyjny 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy 
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
20.30     Big Brother V
21.30     Nowa Generacja 
 – program rozrywkowy 
22.35     Pogromcy hitów – program 
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V – Extra
23.35     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Włoch
00.35     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
01.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.10     Big Brother V
03.05     Big Brother V – Prosto z domu
03.30     Big Brother V – Extra 
03.55     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
04.45     Happy Hour – informacyjny program 

05.30     Big Brother V - Extra
05.55     Dekoratornia – magazyn 
06.20     Pogromcy hitów – program 
 publicystyczno-satyryczny
06.45     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – program 
 interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.55     Dekoratornia – magazyn 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy   
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Big Brother V – Nominacje 
21.00     Grzechotniki - horror USA 2002
 Podczas ataku terrorystycznego  
 na rządowe laboratorium,  
 wydostają się niego zmutowane  
 grzechotniki, przenoszące  
 śmiercionośny wirus. Węże  
 zagrażają mieszkańcom Santa 
 Mira w Kalifornii. Miasto  
 staje w obliczu straszliwej  
 epidemii. 
23.05     Big Brother V – Extra 
23.35     Happy Hour – informacyjny program 

05.15     Big Brother V – Extra 
05.40     VIP – magazyn kulturalny 
06.05     Pogromcy hitów – program 
 publicystyczno-satyryczny
06.35     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank
09.15     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.15     Happy Hour – informacyjny program 
11.15     Big Brother V – Nominacje
12.15     Wielka Stopa i zbiry – komedia 
 sensacyjna  Francja, Włochy 1985
14.30     Magiczny zegar – fi lm fabularny  
 USA 2000
16.25     Zbuntowani – serial obyczajowy   
17.25     Big Brother V – Prosto z domu 
17.55     Narzeczona dla księcia 
 – fi lm  familijny  USA 1987
20.00     Big Brother V
21.00     D’Artagnan – fi lm przygodowy  
 Niemcy/Wielka Brytania 2001
 Film płaszcza i szpady  w  
 gwiazdorskiej obsadzie, jedna  
 z najlepszych ekranizacji  
 słynnej powieści “Trzej muszki- 
 eterowie” Aleksandra Dumasa.  
 Francja za panowania króla  
 Ludwika XIII, czas intryg i  
 zdrady. 
23.10     Big Brother V – Extra 
23.40     Nowa Generacja
00.40     Wielka Stopa i zbiry 
 – komedia sensacyjna  
 Francja, Włochy 1985 

05:00     Music Spot – pr. muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! - Polska, 2008
06:15     Adam i Ewa – Polska, 2001
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Siatkówka kobiet. Kwalifi kacje do 
 Igrzysk Olimpijskich. 
 Polska–Dominikana
10:00     Daleko od noszy – serial komediowy
10:30     Beverly Hills 90210 – USA, 1993
11:30     Samo życie – Polska, 2008
12:00     Zamieńmy się żonami – USA, 2007
13:00     Rodzina zastępcza 
 – serial obyczajowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obycz.,
14:45     Świat według Bundych 
 – serial USA, 1988
15:50     Wydarzenia, Pogoda
16:15     Interwencja – Polska, 2008
16:30     Chirurdzy – serial USA, 2006
17:30     I kto tu rządzi? - serial kom., Polska
18:00     Pierwsza miłość – serial obycz., 2008
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Samo życie – serial obycz., Polska
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku – serial krym., 
 USA/Kanada
21:00     Królowa ringu – USA/Niemcy, 2004.  
 Znakomity dramat sportowy.  
 Film zainspirowany jest prawdzi- 
 wą historią Jackie Kallen.
22:00     Studio Lotto
23:30     1300 gramów 
 – serial sensacyjny,  `07
00:30     Millenium – serial sens., USA, 1999
01:30     Miasto zwycięzców 
 - teleturniej
02:30     Zakazana kamera – Polska, 2008
04:00     Nocne randki

05:00     Music Spot – Polska, 2008
05:30     Wstawaj! Gramy! - pr. muz. 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana – teleturniej 
08:30     Siatkówka kobiet. Kwalifi kacje do  
 Igrzysk Olimpijskich. 
 Polska–Korea
10:00     Daleko od noszy – serial komediowy
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial USA, 1993
11:30     Samo życie – Polska, 2008
12:00     Zamieńmy się żonami 
 – reality show, `08
13:00     Strzał w 10 - teleturniej
14:00     Pierwsza miłość – Polska, 2008
14:45     Świat według Bundych 
 – serial kom.,USA, 1988
15:50     Wydarzenia, Pogoda
16:15     Interwencja – Polska, 2008
16:30     Chirurdzy – serial USA, 2006
17:30     Duża przerwa 
 – serial komediowy, Polska `01
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Samo życie – serial, Polska, 2008
20:00     I kto tu rządzi?- serial komediowy
20:30     Świat według Kiepskich - Polska, 
21:00     Zakochana złośnica - USA, 1999 
 Komedia romantyczna oparta  
 na klasycznym dziele Williama  
 Szekspira “Poskromienie  
 złośnicy” z doskonałymi kreacja 
 mi młodych gwiazd Hollywood i  
 porywającą ścieżką dźwiękową.

05:00     Music Spot- pr. muzyczny
05:45     Sonic X – serial animowany
06:15     Czarodziejki – serial animowany
06:45     Gadżet i Gadżetinis – serial anim.
07:15     Monster Warriors – serial komediow
 anim., Kanada
07:45     Power Rangers – serial dla dzieci
08:15     Goofy na wakacjach 
 – familijny/animowany
09:45     Franklin i Zielony Rycerz – fi lm  
 przygodowy, Kanada, 2000
11:20     Klątwa skarabeusza 
 – fi lm przyg., USA, `97
13:25     Robin Hood – fi lm przygodowy 
 USA, 1991
15:40     Zielona karta - Francja, USA, 1990  
 Komedia romantyczna w stylu  
 fi lmów Franka Capry. Francu- 
 skiego muzyka (Gerard Depar- 
 dieu) i rodowitą Amerykankę łą-
 czy wspólny cel. Oboje muszą  
 zawrzeć fi kcyjne małżeństwo. On  
 - żeby uzyskać zieloną kartę na  
 pobyt w USA, ona - żeby wynająć  
 mieszkanie dostępne tylko dla  
 małżeństw. 
18:00     Pierwsza miłość – serial obycz.
18:50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
19:30     Samo życie – serial, Polska, 2008
20:00     Tylko miłość – serial obycz., Polska
21:00     Sztorm – USA, 1996.  Dramat  
 przygodowy oparty na prawdzi 
 wych wydarzeniach. 
22:00     Studio Lotto

05:00     Uwaga! – mag. reporterów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show – pr. roz.
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozr.
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Amerykański kawaler 
 – reality show, USA, 2002
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – Polska 2008
13:05     Milionerzy – teleturniej, `08
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno – dokum.
14:45     Detektywi – serial fabularno 
 – dokum.
15:15     Na powierzchni – serial 
 przygodowy, USA, 2005
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sąd rodzinny 
 – serial, 2008
18:25     Detektywi  – serial fabularno 
 – dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! – mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial, 2008
20:55     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy, 2008
21:30     39 i pół – serial komediwoy
22:30     Kuba Wojewódzki – talk show
23:30     Kryminalni 
 – serial kryminalny, 2008
00:35     Szpieg – 2008
01:40     Wrzuć na luz 
 – pr. rozryw.
02:40     Telesklep
03:05     Uwaga! – mag. reporterów

05:00     Uwaga! – mag. reporterów
05:20     Telesklep – mag. rekl.
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozryw.
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Perfekcyjna pani domu 
 – pr. rozryw.
12:05     Sąd rodzinny – serial fabularno 
 – dokum.
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokum.
14:45     Detektywi 
 – serial, Polska
15:15     Na powierzchni 
 – serial przygodowy 
16:15     Rozmowy w toku
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! – mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial fabularno – dokum.
20:55     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy, Polska
21:30     You can dance 
 – Po prostu tańcz! 
23:10     Łowca snów 
 – fi lm horror, Kanada, 2003
01:50     Wrzuć na luz – program rozr.
02:50     Uwaga! – mag. reporterów

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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