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- Zgodnie z uchwałą Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” pracowników Poczty 
Polskiej w Gdyni od 3 czerw-
ca trwa strajk bezterminowy 
- mówi Jerzy Trucki, jej prze-
wodniczący . Brak jest nato-
miast jakichkolwiek sygnałów 
gotowości do podjęcia przez 
dyrekcję rozmów. Od same-
go początku akcji Dyrekcja 
Generalna stara się zastraszyć 
strajkujących bądź chcących 
się przyłączyć do strajku pra-
cowników. Te niedopuszczal-

ne praktyki stosowane są za-
równo w Gdyni, jak też podle-
głych gdyńskiej dyrekcji pla-
cówkach powiatu wejherow-
skiego. Szczególnie pracują-
ce w okienkach kobiety, które 
są mniej odporne na stres, a w 
związku z tym bardziej podat-
ne na wszelkie formy nacisku 
(mobbingu) i zastraszenia.
Jak wyjaśnił Expressowi Je-
rzy Tucki,  Solidarność pocz-
towców nie zgadza się z pod-
pisanymi przez OPZZ porozu-
mieniami (OPZZ zgadza się w 

nich na podwyżkę w wys. 400 
zł od 21 sierpnia), gdyż uważa, 
że podpisując 26 maja porozu-
mienie, w którym zgadza się by 
zasady podziału wynegocjowa-
nych środków zostały ustalo-
ne do 5. czerwca br. jest fun-
dowaniem pracownikom przy-
słowiowego „kota w worku”, 
bo nie wiadomo jak środki zo-
staną rozdzielone. Solidarność 
domaga się podwyżek w wyso-
kości 537 zł. od 1 stycznia. 

str. 3

Powiat. Czy musimy się obawiać, że nasze listy nie dojdą na czas?

Strajk pocztowców
Od wtorku w całym kraju trwa strajk pocztowców. O ile w dniu tym w powiecie 
wejherowskim z listami i przesyłkami nie wyszło w teren ok. 30 procent 
listonoszy, następnego dnia strajku sytuacja diametralnie się zmieniła. W 
środę wśród strajkujących znalazło się 100 procent załóg doręczycielskich 
w Rumi i Redzie. Inaczej sytuacja wyglądała jedynie w Wejherowie, gdzie 
zaledwie 5-6 listonoszy odmówiło wyjścia w teren. Doręczyciele chcieli co 
prawda wyjść by roznieść jedynie renty i emerytury, ponieważ zdają sobie 
sprawę, że czeka na nie wiele starszych, zdają sobie sprawę, że to dla wielu 
rencistów i emerytów jedyne źródło utrzymania. Jednak od przełożonych 
usłyszeli, że albo będą roznosić wszystko, albo nic.

Choć mogłoby się wydawać, że Urząd 
Pocztowy przy ul. Pomorskiej w Rumi 
pracuje normalnie, to jednak 100 procent 
listonoszy nie wyszło w środę w teren.
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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
Od soboty do piątku 

Sobota 7.06.2008 r. 
17.30 mecz piłki nożnej Orkan Rumia : Gryf Wejherowo - Rumia 
MOSiR
Niedziela 8.06.2008 r. 
10.00 Grand Prix Rumi w tenisie ziemnym - korty TKKF „Orzeł”
11.00 festyn rodzinny - Wejherowo, ogrody konwiktu
12.00 festyn rodzinny - Wyszecino
13.00 wojewódzki fi nał konkursu „KaszĂŤbsczĂŠ SpiĂŠwĂŤ” 
- SP Luzino
14.00 festyn z Boney M. - Reda, park miejski
Wtorek 10.06.2008 r. 
10.00 konferencja „Czas na czytanie” - Gdynia, PPNT (Al. Zwy-
cięstwa 96/98)
Środa 11.06.2008 r. 
18.00 wykład o historii Święta Morza - Gdynia, ul. Piłsudskiego 18
20.00 scena dla wszystkich - Gdynia, klub „Ucho”
Czwartek 12.06.2008 r. 
10.00 spotkanie z B. Kosmowską - Wejherowo, biblioteka
12.15 spotkanie z B. Kosmowską - Bolszewo, biblioteka
17.00 turniej „baśki” - WCK
Piątek 13.06.2008 r. 
10.00 turniej poezji śpiewanej - WCK
12.00 dzień z literaturą - Gdynia, PPNT
16.00 wystawa malarstwa dzieci i młodzieży - WCK
18.00 wieczór pamięci F. Neureitera - MPiMK-P
22.00 koncert „Świetlików” - Gdynia, PPNT

Od pierwszego czerwca nowym komendantem komisariatu w Redzie 
jest kom. Piotr Bruc, dotychczasowy szef prewencji w wejhe-
rowskiej komendzie. Zastępcą komendanta został aspirant Władysław 
Budziński, dotychczas zajmujący się przestępczością gospodarczą. 
Zmiana szefostwa komisariatu jest związana z tym, że podinspek-
tor Janusz Górak, dotychczasowy komendant komisariatu właśnie 
odchodzi na emeryturę.      (TM) 

Reda. Nowy szef policji

Zmiany w policji
Komisarz Piotr Bruc został nowym komendantem policji w Redzie. 

Uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta.

Z inicjatywy lokalnych działaczy 
Prawa i Sprawiedliwości w Wej-
herowie, przy ulicy 3 Maja 22 E, 
na I piętrze, otwarto nowe biuro 
poselsko – senatorskie. W uro-
czystej inauguracji otwarcia no-
wej siedziby wzięli udział posło-
wie RP, posłanka Jolanta Szczy-
pińska i poseł Zbigniew Kozak 
oraz wice starosta Powiatu Wej-
herowskiego Grzegorz Gasz-
ta, wice przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Wojciech Ry-
bakowski z liczną grupą lokal-
nych działaczy Prawa i Sprawie-
dliwości. Franciszkanin ojciec 
Ewaryst, świecąc nową siedzibę 
prosił w modlitwie, by to nowe 
miejsce było miejscem nieustan-
nej służby dla całej lokalnej spo-
łeczności. Kierownik biura Grze-

gorz Gaszta zapewniał, że w biu-
rze będzie dyżurować senator RP 
Dorota Arciszewska- Mielew-
czyk, poseł RP Jolanta Szczypiń-
ska, poseł Zbgniew Kozak i poseł 
Piotr Stanke. Dyżury w Wejhero-
wie będą uzależnione od pracy w 
Sejmie i dyspozycyjności parla-
mentarzystów. Szczegółowe in-
formacje o dyżurach, będą prze-
kazywane do lokalnej prasy. Spe-
cjalnie dla czytelników Expres-
su Powiatu Wejherowskiego w 
kolejnym wydaniu naszej gaze-
ty, zamieścimy wywiad z posłan-
ką RP Jolantą Szczypińską zapo-
wiadający współpracę z Platfor-
mą Obywatelską w sprawach lo-
kalnych.        
 

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Otwarcie biura Prawa i Sprawiedliwości

Nowe biuro 
poselsko-senatorskie

Uroczyste przecięcie biało- czerwonej wstęgi przez posłów RP.

Ważne jest, aby dany obiekt był 
samodzielnie pielęgnowany przez 
właściciela, leżał w granicach 
miasta Wejherowa i aby właści-
ciel wyraził zgodę na udział w 
konkursie. 
Obiekty można zgłaszać do 
trzech kategorii: balkony i okna 
w domach jedno- lub wieloro-
dzinnych; ogrody przy domach 
jednorodzinnych; ogrody przy 
domach wielorodzinnych. Pisem-
ne zgłoszenia przyjmowane są do 
13 czerwca b.r. do godz. 15.30 w 
Wydziale Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska przy ul. 12 Marca 195. Zgło-
szenie powinno zawierać: imię 
i nazwisko właściciela obiektu, 
numer telefonu, dokładny adres 
i rodzaj obiektu przedstawionego 
do konkursu. Wszystkie propozy-
cje oceni jury, któremu przewod-

Wejherowo. Konkurs

Inwestuj w zieleń
Prezydent Krzysztof Hildebrandt ogłasza tradycyjny konkurs 
na najpiękniej ukwiecony i zagospodarowany balkon lub ogród. 
Zgłoszenia można dokonać we imieniu własnym lub innej osoby. 

niczy radna Teresa Padsidis.
Głównym celem organizowane-
go już po raz jedenasty konkursu 
jest aktywizacja mieszkańców w 
budowie wizerunku miasta oraz 
powiększanie walorów krajobra-
zowych i estetycznych otoczenia. 
Na laureatów konkursu czekają 
nagrody fi nansowe.

(PP)
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FIRMA 
BUDOWLANA 

zatrudni 
pracowników

TEL. 607 37 51 36

REKLAMA

Projekt realizowany przez Samorząd Powiatu Wejherowskiego: „Pro-
mocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej szkół”, jest ewenementem w skali Woje-
wództwa Pomorskiego i całego kraju. Dzięki niemu odchodzi w nie-
pamięć era piaskowych boisk. Zastępują je nowoczesne przestrzenie 
sportowe, których standardy należą do najlepszych na świecie. Pro-
jekt, który umożliwił budowę tych boisk został w całości przygoto-
wany i wdrażany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie.                      (ŁB)

Wejherowo. Projekt norweski

Są nowe boiska!
A właściwie trzy kolejne strefy rekreacji, które zostały 3 
czerwca oddane do użytku: „Sobieskiego” przy ZSP nr 1 w 
Wejherowie, „Strzelecka” przy ZSP nr 2 w Wejherowie oraz  
„1000 Lecia” przy ZSP nr 4 w Wejherowie.

Władze powiatu podczas otwarcia boiska w ZSP nr 1 w Wejherowie.

Konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Sobie-
skiego wespół z Wejherowskim Centrum Kultury ma na celu popu-
laryzację twórczości Zbigniewa Herberta oraz zachęcenie młodzieży 
do śpiewania poezji i komponowania muzyki do tekstów poetyckich. 
Mogą wziąć w nim udział soliści lub zespoły muzyczne do 10 osób, 
reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne. Każda szkoła może zgłosić 
najwyżej jeden zespół i dwóch solistów. Podczas prezentacji, które od-
będą się 13 czerwca w WCK każdy z uczestników zaprezentuje dwa 
utwory z akompaniamentem własnym lub z podkładem muzycznym 
nagranym na płycie CD; przy czym jeden z utworów musi być zain-
spirowany twórczością Herberta. Łączny czas występu nie może prze-
kroczyć 7 minut. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.
wck.wejher.pl, tam też – oraz pod nr tel. 058 6722458, można znaleźć 
więcej informacji o konkursie.        (PP)

Do 9 czerwca można składać zgłoszenia na młodzieżowy konkurs 
poezji śpiewanej Struna Światła. 

Wejherowo. Konkurs

Niech Herbert ożyje!

Od wtorku nie pracuje większość 
urzędów w Gdańsku, Gdyni i So-
pocie. Pracę przerwali pocztow-
cy z Tczewa i Kościerzyny. Sy-
tuacja jest tragiczna szczególnie 
dla emerytów i rencistów. Jak po-
wiedział jeden ze związkowców 
pocztowej Solidarności, termin 
strajku nie jest wybrany przypad-
kowo. Właśnie rozpoczął się okres 
wypłat tych świadczeń. Pocztow-
cy mają nadzieję, że dzięki temu 
szybciej wywalczą podwyżki.
Rano Urząd Pocztowy przy ul. 
Pomorskiej w Rumi został otwar-
ty normalnie i wszyscy, którzy 
przyszli tego dnia wysłać list, 
nadać przesyłkę, przekaz pienięż-
ny lub odebrać rentę czy emery-
turę byli jak w każdy inny dzień 
obsługiwani przy pocztowych 
okienkach. Pewne poruszenie 
panowało na zapleczu budynku, 
gdzie stało kilku doręczycieli. Na 
widok reportera Expressu niektó-
rzy z nich szybko wycofali się 
do pomieszczeń pocztowych. Ci, 
którzy pozostali powiedzieli, że 
na razie nic nie wiedzą. Nie mają 
pojęcia czy wyjadą do pracy czy 
nie, a w drodze do placówki jest 
przedstawiciel Związku Zawodo-
wego Solidarność. Kiedy jeden 
z listonoszy rozmawiał zupełnie 
prywatnie z reporterem 
W środę w Rumi, Redzie i Wej-
herowie w swoje Rejony wyszło 
ok. 30 procent listonoszy, ale ta 
sytuacja zmieniła się już następ-
nego dnia.
- Jeżeli chodzi o sytuację w po-
wiecie Wejherowskim to jedynie 
Wejherowie pracy nie podjęło we 
wtorek od 5 - 7 doręczycieli - in-
formuje Jerzy Tucki, natomiast w 
Rumi i Redzie - według danych 
jakie posiadam - strajkuje 100 
procent przedstawicieli tej gru-
py pracowników pocztowych. Na 
chwilę obecną nie mam nieste-
ty danych jak wygląda sytuacja 
w pozostałych urzędach powiatu 
- Szemudzie, Gniewinie czy Lu-
zinie.
Fakt, że same placówki poczto-
we na terenie powiatu pracują - w 
zasadzie - normalnie związkowcy 
tłumaczą faktem, że ich pracow-
nicy zastraszani są przez swych 
bezpośrednich przełożonych 
na polecenie Dyrekcji General-
nej Poczty Polskiej. Świadczą o 
tym wydawane m. in. wydawane 
przez tę ostatnią okólniki. Związ-
kowcy zapowiadają skierowanie 
odpowiednich wniosków do pro-
kuratury.
- Otrzymaliśmy kilka pism wy-
danych przez Dyrekcję General-
ną Poczty Polskiej - mówi Janusz 

Śniadek, przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ Solidarność. 
- W ocenie naszych prawników 
mają one charakter zastraszeń i 
kwalifi kują się do zgłoszenia w 
prokuraturze. Samo informowa-
nie pracowników, że ich strajk 
jest nielegalny, jest nadużyciem, 
ponieważ o tym może rozstrzy-
gnąć jedynie sąd.
Przewodniczący Śniadek w roz-
mowie z reporterem Expressu 
przywołał słowa Donalda Tuska, 
w których premier oświadczył, że 
nie może tak być, że ze wzrostu 
gospodarczego korzystać będą 
tylko nieliczni.
- Nie ulega wątpliwości - doda-
je Janusza Śniadka, - pracownicy 
poczty, którzy wypełniają wobec 
obywateli bardzo służebną misję, 
należą do grup w tym względzie 
upośledzonych, mają prawo do 
upominania si o godne wynagro-
dzenie za swoją pracę i to nawet 
dużo mocniejsze od innych grup, 
gdyż jest za nimi daleko w tyle. 
Obecna sytuacja w Poczcie Pol-
skiej jest prawdziwym testem dla 
tej deklaracji premiera i działań 
kierowanego przez niego rządu.
Podejmowane przez naszego re-
portera od samego rana w środę,  
próby porozmawiania ze strajku-
jącymi doręczycielami z Urzę-
du Pocztowego w Rumi Janowie 
spełzły na niczym, gdyż nie przez 
blisko dwie godziny, żaden z nich 
nie wyszedł z budynku. Kiedy o 
sytuację wewnątrz próbował wy-
pytać pracowników wykonującej 
na poczcie prace remontowe ze-
wnętrznej fi rmy, też nabrali wody 
w ustach. Jeden z nich zauważył 
tylko - „...boją się po prostu”
W końcu kiedy reporter stanął w 
miejscu, w którym nie było go 
widać przez pocztowe okna jeden 
z listonoszy przemknął do pobli-
skiego marketu. Nie umknęło to 
jednak uwadze reportera, któ-
ry poszedł za nim. Listonosz nie 
chciał jednak rozmawiać, tłuma-
cząc się zakazem naczelnik urzę-
du. Zapytany wprost potwier-
dził jedynie, że on i jego koledzy 
strajkują.
 Wrzucając list do skrzynki pocz-
towej zawieramy z Pocztą Polską 
umowę ze wszystkimi jej skut-
kami prawnymi, na mocy któ-
rej Poczta przyjmuje na siebie 
obowiązki na dostarczenie go w 
określonym czasie i zgodnie z ad-
resem nadawcy. Kiedy oddawali-
śmy numer do druku kończył się 
drugi dzień strajku i nic nie zapo-
wiadało, by miał się on szybko 
zakończyć.

(ANGO)

Jerzy Miotk l. 64 - emeryt, klient 
poczty przy ul. Pomorskiej w Rumi 
Janowie

- Żona powie-
działa mi, że 
poczta może być 
dzisiaj zamknię-
ta, ale postano-
wiłem sprawdzić 
i okazało się, że 
jest czynna. Co 
prawda czynne 
tylko dwa okien-
ka i trochę długo 

wszystko trwa, ale najważniejsze, że 
mogłem odebrać bardzo ważne pismo 
urzędowe. Według mnie pocztowcy 
nie powinni strajkować. Prowadzimy 
z żoną sklep i otrzymujemy pocztą ra-
chunki, które trzeba terminowo rozli-
czać z Urzędem Skarbowym. Jak coś 
się opóźnia trzeba pisać potem wyja-
śnienia, co jest bardzo uciążliwe.

Danuta Falkowska l. 61 emerytka, 
klientka poczty przy ul. Starowiej-
skiej w Rumi

- Pocztowcy nie 
powinni straj-
kować, gdyż ich 
praca jest bar-
dzo potrzebna 
nam wszystkim. 
Strajk poczty 
może spowodo-
wać chaos i ba-
łagan, którego 
potem nie można 

będzie przez wiele dni opanować. Inną 
sprawą jest fakt, że ludzie ci bardzo 
ciężko pracują, często w dzisiejszych 
czasach narażeni są na niebezpieczeń-
stwo i za swoją pracę powinni być wy-
nagradzani

Anna Kosznik l. 24 - studentka, 
klientka poczty przy ul. Gdańskiej w 
Redzie

- Uważam, że 
pocztowcy po-
winni przyjąć 
właśnie taką for-
mę protestu i 
zdecydowanie 
popieram ich 
strajk, ze wszyst-
kimi konsekwen-
cjami, jakie to 
dla mnie przy-

niesie. Wyczerpali inne możliwości, a 
próby negocjacji spełzły na niczym. Ich 
płace są bardzo niskie więc jeżeli ich 
praca jest tak bardzo dla nas wszystkich 
ważna, to powinni być za nią godziwie 
wynagrodzeni.

Andrzej Banasiak l. 63 - emeryt, 
klient poczty przy ul. Gdańskiej w 
Redzie

- Ja uważam, że 
poczta nie ma 
konkurencji w 
w y k o n y w a n i u 
swoich usług i 
najbardziej tu 
ucierpi klient, 
który nie ma al-
t e r n a t y w n y c h 
możliwości. W 
przypadku ra-

chunków i terminowych płatności sy-
tuacja staje się delikatnie mówiąc mało 
dla nas komfortowa. Popieram, żądania 
pocztowców i jestem z nimi duchem, 
ale uważam, że powinni wybrać inne 
formy nacisku na swoją dyrekcję.

(zebrał A.G.)

Powiat. Strajkują pocztowcy

Gdzie listonosze?
We wtorek pocztowcy w całym kraju rozpoczęli bezterminowy strajk. Do protestu przyłączyli 
się pracownicy Poczty Polskiej niemal we wszystkich większych miastach województwa 
pomorskiego. Stanęła największa na Pomorzu sortownia przesyłek w Pruszczu Gdańskim. 
Z niepotwierdzonych informacji wynikało, że do strajku przystąpiło w naszym regionie 
ok. 70 procent pocztowców. Według Jerzego Tuckiego - przewodniczącego Związku 
Zawodowego  Polskiej w Gdyni, wielu pracowników dało się zastraszyć przez Dyrekcję 
Generalną, która niezgodnie z prawdą twierdzi, że strajk jest nielegalny.



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej projektu re-
alizowanego przez Powiat Wej-
herowski, a dotyczącego budowy 
wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych przy szkołach prowadzo-
nych przez samorząd powiatowy. 
Boiska te sukcesywnie oddawane 
są do użytku uczniom szkół oraz 

lokalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła ponad 6 mln 
PLN, z czego 85% Powiat pozy-
skał z zewnątrz, tj. z Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Adres 
strony: www.projekteog.powiat.
wejherowo.pl.

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

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

CZYTAJ O PROJEKCIE

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Najważniejsze z nich dotyczyły: 
podjęcia współpracy z gminami 
powiatu w sprawie remontów 
dróg powiatowych, wspólne-
go prowadzenia przez samorząd 
powiatowy oraz wojewódzki 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko- Pomorskiej w 
Wejherowie, czy też przyjęcia 
regulaminu dotyczącego wyna-
gradzania nauczycieli w placów-
kach oświatowych prowadzo-
nych przez powiat wejherowski. 
Jeśli idzie o remonty dróg rad-
ni zdecydowali o udzieleniu po-
mocy fi nansowej Rumi z prze-
znaczeniem na dofi nansowa-
nie remontu ulicy Ceynowy (50 
tys. zł) oraz upoważnili Zarząd 
Powiatu do podpisania z gmi-
ną Wejherowo umowy dotyczą-
cej realizacji wspólnego projek-
tu pod nazwą „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1438G (ul. Za-
mostna) stanowiącej dojazd do 
drogi krajowej nr 6 w miejsco-

wości Bolszewo”. Oprócz tego 
decyzją radnych kontynuowane 
będą remonty nawierzchni dróg 
powiatowych na terenie całego 
powiatu wejherowskiego przy 
współfi nansowaniu poszczegól-
nych gmin- w systemie 2zł po-
wiat- 1zł gmina. W pierwszej 
kolejności takie remonty dróg 
powiatowych odbędą się na od-
cinkach Gniewino- Czymanowo 
(droga nr 1439G w gminie Gnie-
wino), w Sasinie- do granicy z 
powiatem lęborskim oraz na ul. 
Wilczka w Luzinie. Po zakoń-
czeniu tych remontów samorząd 
powiatowy- zgodnie z przyję-
tym harmonogramem- będzie 
realizował kolejne modernizacje 
dróg, których jest zarządcą. 
Sesję zakończyły stałe punk-
ty obrad tj. interpelacje, zapyta-
nia, wnioski  i oświadczenia rad-
nych. 

Jacek Gafka

Na strefy te składają się boiska o 
różnym charakterze, na których 
budowę powiat pozyskał środki 
zewnętrzne- z Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Gospo-
darz uroczystości starosta wej-
herowski Józef Reszke przywitał 
przybyłych na uroczystość go-
ści, m.in. Michała Rzeszewicza - 
Konsula Honorowego Królestwa 
Norwegii, Michała Owczarczaka- 
wicewojewodę pomorskiego, po-
sła Jerzego Budnika, Zdzisława 
Szudrowicza- Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty, samorządowców 
z terenu powiatu wejherowskie-
go, przedstawicieli służb mun-
durowych oraz młodzież wraz z 
kadrą pedagogiczną poszczegól-
nych szkół.
Oddawane w użytkowanie stre-
fy rekreacji to element inwesty-
cyjnej części projektu: „Promo-
cja zdrowia, opieki i wychowania 
poprzez rozbudowę infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej szkół”, 
w ramach którego przy wszyst-
kich szkołach ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat 
Wejherowski buduje się łącznie 
10 ogólnodostępnych stref rekre-

acji z zasobem 38 obiektów spor-
towo-rekreacyjnych, w tym: 9 bo-
isk wielofunkcyjnych z zasobem 
9 boisk do koszykówki, 8 bo-
isk do siatkówki, 5 boisk do pił-
ki ręcznej, 3 kortów tenisowych, 
ponadto 2 samodzielne korty te-
nisowe, 1 boisko do piłki ręcz-
nej, 1 boisko do piłki siatkowej, 
1 boisko uniwersalne, 1 boisko 
trawiaste, 5 bieżni, 7 skoczni w 
dal i 1 padok. W części nieinwe-
stycyjnej projektu, na oddanych 
w użytkowanie obiektach sporto-
wych stref rekreacji realizuje się 
organizowane przez szkoły ogól-
nodostępne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne w ramach Powiatowe-
go Programu Promocji Zdrowia, 
Opieki i Wychowania w limicie 
łącznym 4.800 godzin zajęć po-
zalekcyjnych organizowanych 
pod nadzorem i opieką instrukto-
rów sportu, wychowawców i pie-
lęgniarek.
Wartość projektu wyniosła ponad 
6 mln zł, z czego 85% tych środ-
ków powiat pozyskał z zewnątrz- 
z Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego.

(SP)

Jednym z celów inwestycji była 
poprawa bezpieczeństwa pie-
szych poruszających się wzdłuż 
drogi, która przebiega przez 
centrum Gowina oraz pojazdów 
jadących na południe powiatu- 
w kierunku Strzepcza i Linii. 
Koszty poniesione na moder-
nizację odcinka drogi w Gowi-
nie wyniosły ponad 500 tys. zł, 
z czego 310 tys. pokrył samo-
rząd powiatu wejherowskiego, 
zaś resztę sfi nansowała gmina 
Wejherowo. Warto zaznaczyć, 
iż 105 tys. zł z części kosztów 
pokrytych przez powiat zostanie 
zrefundowane ze środków po-
życzki Europejskiego Banku In-
westycyjnego w ramach progra-
mu bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego prowadzonego przez 
Ministerstwo Infrastruktury. 
W ramach inwestycji wykona-
no m.in. 2,3 tys. m kw. nowej 
nawierzchni drogi, ponad 300 
m kw. chodników z kostki bru-
kowej, oznakowanie poziome i 
pionowe na drodze, czy też ba-
lustrady ochronne wygradzające 
ruch pieszych. Prace drogowe, 
prowadzone przez Przedsiębior-
stwo Drogowe GDYNIA  Sp. 
z o.o. trwały od połowy stycz-
nia do pierwszej dekady maja 
br. Starosta wejherowski Józef 
Reszke i wójt gminy Wejhero-
wo Jerzy Kepka ofi cjalnie odda-
li drogę do użytku 29 maja br. 

(JG)

XIX SESJA RADY 
POWIATU WEJHEROWSKIEGO
W ostatni piątek maja po raz 19 w bieżącej kadencji obra-
dowali radni powiatu wejherowskiego. Radni podczas sesji 
podjęli 13 uchwał. 

NOWE BOISKA 
PRZY SZKOŁACH POWIATOWYCH
W dniu 3 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia 
trzech kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dzie-
cięcej: strefy „Sobieskiego” przy ZSP nr 1 w Wejherowie, 
strefy „Strzelecka” przy ZSP nr 2 w Wejherowie oraz strefy 
„1000 Lecia” przy ZSP nr 4 w Wejherowie.

KOLEJNA DROGA POWIATOWA 

WYREMONTOWANA 
Przebudowa układa drogowego na drodze powiatowej nr 1336G 
w celu uspokojenia ruchu w obrębie Szkoły Podstawowej w miej-
scowości Gowino to dokładna nazwa kolejnej inwestycji drogowej 
zrealizowanej przez samorząd powiatowy przy współudziale gmi-
ny, w tym przypadku gminy wiejskiej Wejherowo.
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Uwaga, szczepienia!
Przypominamy, iż trwa właśnie akcja szczepień psów przeciwko wściekliź-
nie. Akcje prowadzą placówki weterynaryjne przy ul. Chopina 11, ul. Puc-
kiej 33, ul. Sobieskiego 241 i ul. Morskiej 9A. W dniach 2-5 czerwca psa 
będzie można zaszczepić w godz. 10.00-15.00, zaś 6 i 7 czerwca w godz. 
10.00-17.00. Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany doprowadzić psa na 
smyczy i w kagańcu, a także pokryć koszt szczepienia.                  (PP)

Od 26 maja do końca miesiąca 
w Wejherowie przebywało 22 
słuchaczy ze Szkoły Policji w 
Słupsku oraz ich 2 opiekunów. 
Było to możliwe dzięki urzędowi 
miasta, który pokrył koszty 
związane z ich zakwaterowani-
em i wyżywieniem. 
Dodatkowi policjanci pełnili 
służbę na ulicach miasta. - Funkc-
jonariusze odbywali praktyki w 
służbie. Patole pełnili w dwóch 
zmianach; rannej i wieczornej. 
Każdy składał się z dwóch polic-
jantów ze szkoły oraz jedne-
go policjanta z komendy pow-
iatowej policji w Wejherowie 
lub komisariatu w Wejherow-
ie Śmiechowie - mówi sierżant 

Krzysztof Selke po ukończeniu 
Wyższej Szkoły Marenarki Wo-
jennej służył w Dywizjonie Tra-
łowców MW, a następnie jako 
wykładowca w Akademii Mary-
narki Wojennej. Od 1995 roku do 
ubiegłego miesiąca pracował jako 
ofi cer w Morskiej Służbie Po-
szukiwania i Ratownictwa. Jest 
wice prezesem ds morskich Po-
morskiego Okręgowego Związku 
Motorowodnego w Gdańsku.
- Praca na stanowisku wicebur-
mistrza to dla mnie spore wy-
zwanie - powiedział na spotka-
niu z dziennikarzami. - Przed 
wszystkim nie być gorszym od 
poprzednika na tym stanowisku - 

to takie minimum jakie sobie po-
stawiłem. 
Zapytany o to czy ma może już 
jakieś pomysły, odpowiedział 
wprost, że trudno o pomysły w 
pierwszym dniu urzędowania, ale 
nie wyklucza, że po jakimś cza-
sie coś się skrystalizuje. Zorga-
nizowała także spotkanie z magi-
strackimi urzędnikami, z którymi 
będzie współpracował Krzysztof 
Selke. 
We wtorek nowy wiceburmistrz 
mógł zetknąć się z Rumską rze-
czywistością uczestnicząc w nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta

(ajg)

Rumia. Personalia

Jest nowy 
wiceburmistrz
Krzysztof Selke z Gdyni został nowym wiceburmi-
strzem Rumi ds. społecznych zastąpił na tym stano-
wisku Iwonę Romanowską, która zrezygnowała z pia-
stowanego urzędu z końcem Kwietnia. Nowy wice-
burmistrz zapowiada kontynuację polityki społecznej 
i oświatowej swej poprzedniczki. Pierwszą „ofi cjałką” 
z jaką Krzysztofowi przyszło się zmierzyć na nowym 
stanowisku, była zapowiedź występu chóru z kraju 
kwitnącej wiśni, który w poniedziałek zaśpiewał w ko-
ściele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
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t. 
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Krzysztof Selke w swoim nowym gabinecie.

Wejherowo. Wzmocnione bezpieczeństwo

Dodatkowe patrole na ulicach
Dzięki wsparciu wejherowskiego urzędu miasta w ostatnich dniach maja ulice patrolowała 
dodatkowa grupa policjantów. 

Anetta Kwidzińska, rzecznik we-
jherowskiej policji. - W czasie 
praktyk policjanci mieszkali w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym nr 2 w Wejhe-

rowie. 
Była to już kolejna wizyta, pod-
czas której słuchacze ze Słupska 
wspierali wejherowskie patrole. 

Tomasz Modzelewski

Na ulicach teoretycznie będzie bezpieczniej.

Pozbywając się tych odpadów w 
systemie bezpłatnej zbiórki nie tyl-
ko oszczędzamy na wywozie śmie-
ci, ale też chronimy środowisko.

W piątek 6 czerwca postoje zaplanowano 
przy szkołach: godz. 9.00 - ZSS ul. Sobie-
skiego 279, godz. 9.40 - ZS Ponadgimna-
zjalnych nr 4 ul. Sobieskiego 344 (postój 
na ul. Inwalidów Wojennych), godz. 10.20 
- SP 9, Osiedle 1000-lecia 15, godz. 11.00 
- ZS Ogólnokształcących nr 1 ul. Bukowa 
1, godz. 11.40 - ZS Ponadgimnazjalnych nr 
2 ul. Strzelecka 9, godz. 12.20 - Medyczne 
Studium Zawodowe ul. Kalwaryjska 3, godz. 

13.00-13.20 - ZS 1 ul. Śmiechowska 36.
W sobotę 7 czerwca samochód KZG będzie 
czekał na ulicach: godz. 9.30 – skrzyżowa-
nie Modra/Zielna, godz. 9.50 – skrzyżo-
wanie Krofeya/Kotłowskiego, godz. 10.10 
- osiedle Przyjaźni 5, godz. 10.30 - osiedle 
1000-lecia 6, godz. 10.50 - ul. Harcerska 
(koło pawilonu handlowego), godz. 11.10 
- ul. Hallera 3, godz. 11.30 - osiedle Ście-
giennego 5-8, godz. 11.50 - skrzyżowanie 
Zamkowa/osiedle Staszica, godz. 12.10 - 
skrzyżowanie Odrębna/Skibniewskiej, godz. 
12.30 - ul. Sikorskiego 160, godz. 12.50 - ul. 
Sikorskiego 21-40, godz. 13.10-13.30 - ul. 
Sikorskiego 12. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych
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 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

7-miesięczne dziecko po przeszczepie szpiku kostne-
go czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, dodatkowo urodził się 
z chorobą genetyczną SCID (Ciężkim Złożonym 
Niedoborem Odporności), jedyną szansą na urato-
wanie jego życia był przeszczep szpiku. Mateusz 
jest jeszcze w szpitalu. Po powrocie do domu, bę-
dzie musiał zażywać nierefundowane leki oraz roz-
począć intensywną rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

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

Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałki i czwartki od 9.00 do 15.00 do odwołania

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy z dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ 
oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./ 

z a w i a d a m i a,

że dnia 24.04.2008r. na wniosek z dnia |23.04.2008r. |Gminy Miasta Rumi, 
zostało wszczęte p o s t ę p o-  w a n i e  administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

drogi gminnej - ulicy Gdyńskiej w Rumi , na odcinku od ul. Dębogórskiej 
do ul. Gdańskiej, w zakresie budowy: nawierzchni, kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia, przebudowy gazociągu, sieci elektroenergetycznych i teletech-
nicznych, na następujących działkach:
obręb 7,   działki nr:  231/1, 232/1, 243/2, 244, 245/4,
obręb 12, działki nr: 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/27, 2/1, 2/7, 2/23, 2/28, 2/33,  
  2/34, 2/35, 2/36, 2/38, 40/1, 40/2, 40/4, 47, 57/1, 57/5.  
  58, 59/1, 59/3, 59/2, 60, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63,  
  64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/4, 67/1, 67/2,  
  68/1, 68/3, 68/4, 69/1, 69/8, 69/18, 69/6, 69/16, 
  69/17, 153/5, 182, 258/10, 259/38, 2362/4,262/5, 264,  
  266, 267, 295, 340,415,
obręb 14, działka nr: 8/3,
obręb 16, działki nr: 186/2, 186/4, 187,
obręb 17, działki nr: 2, 4/1, 4/2, 6, 9, 10, 13, 15, 18,
obręb 18, działki nr: 1, 282/10, 2/11, 508/3, 528/1, 529/1, 615, 616, 617,  
  731/1, 731/15, 737/1, 738/1, 1079/1, 1079/2.

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

STAROSTWO  POWIATOWE W  WEJHEROWIE

Starosta Wejherowski
ogłosił  nabór  na   wolne  stanowisko  urzędnicze

w  Wydziale Architektury i Budownictwa

Na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy  infor-
macyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Wejherowie  przy ul. 3-go Maja 4  znajduje  
się  pełna  treść  ogłoszenia  o  naborze,  w   tym szczegółowe   wymagania   związane   
ze   stanowiskiem,  na   które  prowadzony  jest   nabór.

Dlaczego tak uważam? Dlatego, 
że Sarkozy pokazał polskim par-
lamentarzystom i politykom jak 
prowadzi się politykę zagranicz-
ną. Nie od dziś wiadomo, że na-
wet na gruncie takiego projektu 
politycznego jakim jest Wspól-
nota Europejska państwa naro-
dowe walczą o swoje interesy. 
Walczą szukając cierpliwie gdzie 
się tylko da sojuszników.  Sar-
kozy po to głównie przyjechał 
do Polski. Musimy pamiętać o 
tym, że niedługo Francja obej-
mie w UE prezydencję. W tym 
czasie dyplomacja francuska bę-
dzie chciała „przepchać” przez 
gremia kierownicze Unii kilka 
ważnych z jej punktu widzenia 
decyzji. Sarkozy mówił o tym w 
polskim Sejmie bez ogródek. Na 
czym tak bardzo Francji zależy? 
Przede wszystkim na utrzyma-
niu na dotychczasowym pozio-
mie wydatków na Wspólną Po-
litykę Rolną. Protestują przeciw 
temu coraz głośniej Anglicy, za-
strzeżenia zgłaszają także Niem-
cy. Jedni i drudzy uważają, że nie 
ma to już żadnego uzasadnienia 
ekonomicznego, do tego rujnuje 
budżet Unii,  ale Francja, która 

jest głównym benefi cjentem tej 
polityki o żadnych  ogranicze-
niach nie chce słyszeć. Sarkozy 
wie, że polscy rolnicy już przy-
zwyczaili się do dopłat bezpo-
średnich i z nich nie zrezygnują. 
Liczy więc na to, że wspólnie z 
Polską dotychczasową politykę 
obroni. Prezydentowi Francji za-
leży także na znalezieniu partne-
rów dla  rozbudowanego w tym 
kraju ponad potrzeby przemysłu 
energetycznego. Bezpieczeństwo 
energetyczne Francji oparte jest 
jak wiadomo na energetyce ato-
mowej. Problem w tym, że fran-
cuski sektor energetyczny jest już 
nasycony, a potencjalnych impor-
terów francuskich urządzeń do 
budowy elektrowni atomowych 
za wielu nie ma. Dlatego Sarko-
zy gdzie tylko może  namawia 
do przechodzenie na  energetykę 
atomową.  Francja chętnie podję-
łaby kooperacje z Polską w tym 
obszarze, tym bardziej, że temat 
budowy w Polsce elektrowni ato-
mowych wraca. Wreszcie Fran-
cji zależy na utworzeniu wspól-
nej armii (euroarmii). Co prawda 
Sarkozy jest uważany za najbar-
dziej proamerykańskiego prezy-

denta Francji ostatniego stulecia, 
ale musi on uwzględniać w swo-
jej polityce utrwalone przez lata 
dążenia Francuzów do uzależnie-
nia się od militarnej ( i nie tyl-
ko tej) potęgi Amerykanów. Czy 
znajdzie w Polsce sojusznika? 
Być może Polska ten pomysł po-
prze, chociaż jak na razie wystar-
cza nam NATO.
O wszystkich tych sprawach Sar-
kozy rozmawia nie tylko z pol-
skimi politykami. Warszawa była 
pierwszą stolicą, którą odwiedził 
w ramach wielkiego tournee po 
Europie. W ten sposób Francja 
przygotowuje się do objęcia unij-
nej prezydencji. Jesienią 2010 
roku, a wiec już za dwa lata, swo-
ją pierwszą prezydencję rozpocz-
nie Polska. Warto by nasi polity-
cy od Sarkozego uczyli się, jak 
należy się do tego przygotować. 
                                                                                                           

Jerzy Budnik
                                                                                                         

Poseł na Sejm PR
Archiwalne artykuły posła moż-

na przeczytać na stronie
 www.budnik.pl                         

SARKOZY  W  SEJMIE
Jednym z najważniejszych punktów jedno-
dniowej wizyty w Polsce prezydenta Francji 
Nicolasa Sarkazego było jego wystąpienie 
przed polskim Zgromadzeniem Narodowym 
(posłami i senatorami). Mimo iż nie było to 
wystąpienie przełomowe dla stosunków pol-
sko-francuskich,  moim zdaniem warto po-
święcić mu trochę uwagi.
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Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Janusza Korczaka w Wejherowie

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, który speł-1. 
nia następujące wymagania:
ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz a. 
kwalifi kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,
ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs b. 
kwalifi kacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela c. 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał d. 
co najmniej ocenę dobrą pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypad-
ku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie  ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio 
po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę do-
robku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykony-e. 
wania pracy na stanowisku kierowniczym,
nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia f. 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 
z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dys-
cyplinarne,
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko g. 
niemu postępowanie karne,
nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dys-h. 
ponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi -
nansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
Do  konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia nastę-2. 
pujące wymagania:
ukończyła studia wyższe magisterskie,a. 
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,b. 
posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi c. 
kształcenia w szkole i zakresowi zadań placówki,
spełnia wymagania określone w punkcie 1, lit. „b”, oraz lit. „e-h” ogłoszenia.d. 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:3. 
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwo-a. 
ju szkoły/placówki,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności infor-b. 
mację o stażu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydak-
tycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego,
akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumen-c. 
ty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia-w przypadku osoby będą-
cej nauczycielem,
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie d. 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego-w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem,
dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu za-e. 
rządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego z zakresu za-
rządzania oświatą,
ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-f. 
wej i  Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia-
dać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w po-
szczególnych typach szkół i placówek,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania g. 
pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. h. 
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, 
poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz i. 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych j. 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmia-
nami).
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-k. 
wych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 4. 
i dopiskiem „Konkurs-SOSW Nr 1 w Wejherowie” w terminie do dnia 20 
czerwca 2008 roku (do godz. 15.00) w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, 
przy ul. 3 Maja 4, pokój  nr 140. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana na podstawie art. 36a ustawy 5. 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, zgodnie z kompetencją określo-
ną w art. 5c ust. 2 cyt. ustawy.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, ustalonym na 6. 
godz. 1000 w dniu 30 czerwca 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

          Zarząd Powiatu Wejherowskiego

Panu

HUBERTOWI SKRZYPCZAKOWI

składam wyrazy głębokiego i szczerego 
współczucia z powodu śmierci

ŻONY

                                 Jerzy Budnik
                                            Poseł na Sejm RP

Sekcja, którą kieruje od 2000 
roku Roman Łuczak, organizu-
je w każdym sezonie letnim kil-
kanaście wycieczek rowerowych  
na trasach 50-60 kilometrowych 
po bliższych i dalszych okolicach 
Rumi i północnych Kaszubach . 
Amatorzy dwóch kółek jeździli 
w ubiegłym roku do Mechowa, 
Rzucewa, Mostów, Mechelinek, 
Rewy, Zbychowa, Bieszkowic. 
Zwiedzali Kalwarię Wejherow-
ską, zwaną Kaszubską Jerozo-
limą (kompleks 26 barokowych 
kapliczek, będący perłą sakralnej 
architektury Polski Północnej), 
Gdańsk Brzeźno i Stare Mia-
sto w Gdańsku. Najdłuższą trasę 
(148 km) pokonano w czasie wy-

cieczki aż do Helu przez Jastar-
nię i Juratę. Ostatnią wycieczką 
we wrześniu 2007 roku była wy-
prawa na trasie Rumia - Gniewo-
wo - Młynki – Wejherowo - Ru-
mia. W Młynkach uczestnicy ba-
wili się na pikniku przy ognisku. 
Były przygotowane gry i skecze. 
Na każdej  wyprawie zresztą w 
atrakcyjnym docelowym miej-
scu rowerzyści zatrzymują się 
by odpocząć i zjeść pieczone na 
ognisku kiełbaski..Napoje i pro-
dukty spożywcze dla wyciecz-
kowiczów fi nansuje Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Janowo”.
Klub turystyki rowerowej „SAMA 
RAMA” skupia trzydzieści kilka 
osób w wieku od 10 do 72 lat. 
Niektórzy jeżdżą na wspólne wy-
cieczki od początku, niektórzy 

krócej, ale znają się już dobrze i 
nie trzeba ich namawiać na kolej-
ny wypad turystyczny. To okazja 
do aktywnego wypoczynku, fo-
tografowania ciekawych wido-
ków, spędzenia czasu w towarzy-
stwie innych ludzi o podobnych 
zainteresowaniach. Miejsc do od-
wiedzenia jest w okolicy jeszcze 
sporo. U progu jesieni uczestnicy 
wypraw spotykają się w DK ”Ja-
nowo”, by podsumować sezon, a 
najaktywniejsi z nich otrzymują 
nagrody i dyplomy.
Warto dodać, że Roman Łuczak 
przewodniczy również grupie 
młodych rowerzystów „Bąble”, 
wspomaganej fi nansowo przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rumi.

Rumia. Turystyka rowerowa

Ech Kaszuby, jak wy cudne

Z początkiem czerwca rozpocznie się kolejny sezon rowerowy 
z sekcją „SAMA RAMA”, działającą przy Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Wycieczki odbywać się 
będą co dwa tygodnie w soboty. 7 czerwca planowany jest 
wyjazd z Rumi (zbiórka, jak zawsze, na parkingu przy szkole 
podstawowej nr 9 przy ul. Stoczniowców) do Redy, przez 
Moście Błota do Beki i Rewy.

Wycieczki rowerowe stają się 
coraz popularniejszym spo-
sobem aktywnego spędzania 
wolnego czasu i coraz efek-
tywniejszym przy rosnących 
cenach benzyny. Dlatego warto 
namawiać na przesiadkę z auta 
na dwa kółka. Jazda na rowe-
rze to nie tylko przyjemność, 
ale dobry sposób na poprawę 
kondycji fi zycznej i sylwetki.
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BARBARA MIRUSZEWSKA

Saga Girls’ High School Choir założo-
ny został w 2000 r. Zespół składa się z 
uczennic i absolwentek żeńskiej szko-
ły średniej w Saga (miasto na wyspie 
Kiusiu w Japonii), a tworzą go 22 chó-
rzystki.
Chór rozwija się pod kierunkiem dyry-
gentki Hisako Higuchi. Aktywnie kon-
certuje prezentując różnorodny reper-
tuar oparty o kompozycje europejskich 
i japońskich twórców. Girls Choir of 
Saga w Rumi zaprezentował repertu-
ar starych pieśni japońskich ilustrowa-
nych brzmieniem tradycyjnego instru-
mentu KOTO i fl etu japońskiego. Kon-
cert z udziałem dziewcząt w oryginal-
nych kimonach przybliżył słuchaczom, 
której zdecydowaną większość stano-
wiła młodzież tradycyjną muzyczną 
sztukę Japonii.              (ag)

Rumia. Egzotyczny koncert

Made in Japan
Saga Girls’ High School Choir z Japonii wystąpił 
w poniedziałek w kościele NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi. Chór z Kraju Kwitnącej Wiśni 
przybył na Wybrzeże na zaproszenie Polskiego 
Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis 
i właśnie występem w Rumi rozpoczął swoje turnee.
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Wejherowo. Odznaczenia i święto miasta

DZIEŃ JAKUBA
Minęło już 15 lat od pomysłu radnego Ryszarda Kandzory i harcerzy z ZHR, którzy 
zainaugurowali po raz pierwszy Dzień Jakuba w czasie Obchodów 350-lecia 
powstania Wejherowa. 

W dniu święta imienin miasta 
mieszkańcom i przyjezdnym go-
ściom, obecni włodarze miasta 
zapewnili sporo atrakcji. Impre-
za rozpoczęła się występem Ze-
społu Pieśni i Tańca „Witannie” 
z Białorusi. Po odegraniu hejnału 
Wejherowa nastąpiło wręczenie 
nagród prezydenta miasta zasłu-
żonym pedagogom, działaczom 
kultury i sportu. Dzień Jakuba to 
przede wszystkim uhonorowanie 
osób, które zasłużyły się miastu 
w różnych dziedzinach. W tym 
roku prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt, wiceprezydent 
Bogdan Tokłowicz i Przewodni-
czący Rady Miasta Piotr Bochiń-
ski wręczyli nagrody kilkunastu 
działaczom. Nagrody Prezyden-

ta trafi ły do: Wiesławy Aronow-
skiej- nauczycielki nauczania 
zintegrowanego w SP nr 9, Ka-
tarzyny Merc- opiekunki MRM, 
Barbary Tańskiej- kierującej chó-
rem szkolnym w Gimnazjum nr 
1, Sebastiana Markiewicza- kie-
rownika wejherowskiego basenu, 
Zofi i Lietzof- nauczycielki geo-
grafi i w SP nr 8, Jolanty Arendt- 
wicedyrektor SP nr 6, Wiolety 
Podolskiej- wicedyrektor ZSO 
nr 2, Jakuba Lewińskiego- spor-
towca, Elżbiety Czeszejko- opie-
kunki zespołu tanecznego Bąbel-
ki, Piotra Żebrowskiego- sporto-
wego biegacza, Barbary Kulwiń-
skiej, Rafała Korcz- trenera klu-
bu Fight Zone i Joanny Bernaś-
kiewicz- instruktorki tańca. Po 
części ofi cjalnej, na Placu Jaku-
ba Wejhera, czekały na wszyst-

kich dalsze atrakcje. Nie zabrakło 
otwartej do północy gastronomii, 
stoisk z pamiątkami, dmuchane-
go ogromnego zamku i innych 
atrakcji. Na scenie pod Ratuszem 
wystąpił kabaret Made in China. 
Niekwestionowaną gwiazdą wie-
czoru była popularna wokalistka 
Urszula z zespołem rockowym. 
Jej znany przebój „Dmuchane 
latawce” śpiewał razem z woka-
listką cały Plac Jakuba Wejhera. 
Przed północą wystąpił zespół 
folkowy Diakanda, a na zakoń-
czenie festynu zobaczyliśmy uro-
dzinowy pokaz sztucznych ogni. 
Mimo wspaniałej zabawy więk-
szości mieszkańców Wejherowa, 
niestety nie daje się nie zauważyć 
coraz większej ilości wulgaryzu-
jącej i podchmielonej nieletniej 
młodzieży. 

Fani Urszuli byli zauroczeni występem gwiazdy.

Popularna wokalistka Urszula w czasie występu.

O północy nastąpił pokaz sztucznych ogni.

FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Wejherowo. Zabawy i konkursy dla dzieci.

DZIEŃ DZIECKA
Na Placu Jakuba Wejhera z okazji Dnia Dziecka, pod patronatem 
prezydenta miasta, dyrektor WCK Jolanta Rożyńska zorganizo-
wała dla wejherowskich dzieci wspaniałą zabawę. Na miejskim 
rynku nie brakowało różnorodnych atrakcji. 

Do zabawy w „Lokomotywę 
Pana Tuwima” prowadzonej 
przez grupę animacyjną z Cen-
trum Uśmiechu dołączyła spora 
grupa dzieciaków. Niemałe emo-
cje na dużej scenie przed Ratu-
szem miejskim dało się zauwa-
żyć w czasie występu grup ta-

necznych z klubu Świat Tańca i 
grupy tanecznej Bąbelki. Świet-
ne aranżacje znanych dziecię-
cych zabaw wprowadziła grupa 
Clawna Bonifacego. Nie zabra-
kło wesołego miasteczka, malo-
wania twarzy, słodyczy rozdawa-
nych przez wysokich szczudla-

rzy. W sali widowiskowej WCK 
teatr Eksperyment zaprezento-
wał darmowy spektakl pod tytu-
łem „Kopciuszek”. Piękna sło-
neczna pogoda sprzyjała wspa-
niałej zabawie dzieci w dniu ich 
święta. 

Franciszek Sychowski
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SPONSORZY:

RUMIA PRZYJAZNE MIASTO

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

Mecz odbył się 30 maja w hali 
MOSiR w Rumi stał na bardzo 
wysokim poziomie. Po pierw-
szym wyrównanym secie wygra-
nym przez Szwedki 25:21 pod-
opieczne trener Tiny Celinder - 
Nygren wyraźnie sobie odpuściły 
i rumskie siatkarki kolejnego wy-
grały wyraźnie do 12. Niesłycha-
nie zacięty był trzeci set. Trwał 
ponad 20 minut, a w rezultacie 
minimalnie lepsze okazały się 
rumianki wygrywając różnicą 2. 
punktów. Po przegranym czwarty 
secie wynik był remisowy, więc 
mecz rozstrzygnął tie break, któ-
ry okazał się najbardziej zacię-
tą częścią piątkowego spotkania. 
Szala zwycięstwa przechylała się 
to na jedną to na drugą stronę, by 
w końcu po kilku piłkach meczo-
wych to po każdej ze stron roz-

strzygnąć wynik spotkania na ko-
rzyść gości.
- To zwycięstwo było nam bar-
dzo potrzebne - powiedziała po 
meczu Tina Celinder - Nygren, 
gdyż moim podopieczny ostatnio 
chyba trochę brak było motywa-
cji. - Zapraszamy drużynę TPS-u 
do Szwecji. Będą miały szansę na 
rewanż.
- Mecz stał na wysokim poziomie 
- mówi trener Jerzy Skrobecki. - 
Reprezentacja uniwersjadowa to 
reprezentacja złożona z zawod-
niczek I ligi szwedzkiej, które są 
na co dzień studentkami. Mieli-
śmy szanse, żeby zespół szwedz-
ki pokonać. Mecz trwał prawie 2. 
i zważywszy na długi sezon jaki 
moje podopieczne mają za sobą, 
był on tylko potwierdzeniem, że 
są dobrze przygotowane zarów-
no kondycyjnie jak i psychofi -
zycznie. Z pewnością skorzysta-

Szkoleniowiec, który w dorobku 
ma wiele sukcesów, a wśród nich 
m. in. tytuły Mistrza Polski (Pa-
łac Samsung - Bydgoszcz)  wice-
mistrza z drużyną KKS Gedania 
Gdańsk. Jest wykładowcą Aka-
demii Wychowania Fizycznego i 
Sportu w Gdańsku, gdzie prowa-
dzi zajęcia ze studentami i szko-
li przyszłych trenerów piłki siat-
kowej
Prowadzone przez niego druży-
ny kilkakrotnie uczestniczyły w 
fi nałach Pucharu Polski i klubo-
wych rozgrywkach europejskich. 
Z drużyna Stali Mielec doszedł 
do 1/8 Pucharu Konfederacji Eu-
ropejskiej (CEV) w sezonie 2003 
/ 2004. W latach 1996-1999 był 
trenerem reprezentacji Polski. 
Pod jego wodzą drużyna naro-
dowa dwukrotnie zagrała w fi na-
łach Mistrzostw Europy (1997 i 
1999), a kadra juniorek zajęła 5 
miejsce na Mistrzostwach Świa-
ta w Kanadzie. Trzykrotnie zdo-
bywał z reprezentacją medale w 

Pucharze Spring Cup.
- Jest to dla mnie z pewnością bar-
dzo ważne dla mnie wyróżnienie, 
tym bardziej, że z siatkówką ob-
cuję na co dzień od ponad 30. lat. 
i jest to dyscyplina, która sprawia 
mi wiele satysfakcji i zadowole-
nia. Cieszy więc fakt, że zostało 
to w jakiś sposób dostrzeżone i 
uhonorowane.
Jerzy Skrobecki otrzymał wcze-
śniej Złotą Odznakę PZPS i 
Srebrną Odznakę Za Zasługi dla 
Sportu. Dwukrotnie wybierany 
był trenerem roku - w 1993 r w 
Bydgoszczy i w 2008 w Rumi. 
Jest członkiem Prezydium Rady 
Trenerów i Wydziału Szkolenia 
PZPS w Warszawie. Za jeden ze 
swych największych sukcesów 
uważa 1. w historii polskiej siat-
kówki zwycięstwo prowadzonej 
przez niego reprezentacji kraju 
nad reprezentacją Japonii.

(ajg)
Jerzy Skrobecki

Piłka siatkowa. Koniec sezonu

Międzynarodowy akcent
Meczem z uniwesjadową reprezentacją Szwecji zakończy-
ły sezon siatkarki EC Wybrzeże - TPS Rumia. Po bardzo 
wyrównanej grze podopieczne Jerzego Skrobeckiego ule-
gły sąsiadkom zza Bałtyku 2:3 (25:21, 12:25, 23:25, 25:18, 
20:18).

my z zaproszenia Szwedek i tuż 
przed rozpoczęciem sezonu 2008 
/ 2009 pojedziemy z rewizytą.
Kilka dni wcześniej w Szwedki 
uległy w towarzyskim spotkaniu 
Gedani Gdańsk 4:0 
Energa Gedania – Szwecja 4:0 
(25:21, 25:22, 25:23, 25:19), a 28 
maja pokonały w Cetniewie ka-
detki Gedanii 3:1.

(ag)

ANDRZEJ J. GOJKE

Siatkówka. Za wybitne zasługi

Medal dla trenera
Jerzy Skrobecki - trener EC Wybrzeże - TPS Rumia 
uhonorowany został Medalem za Wybitne Zasługi dla 
Rozwoju Piłki Siatkowej. 
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W niedzielnym meczu na Wzgórzu Wolno-
ści przez całe 90 minut widoczną przewa-
gę mieli gospodarze, niestety udało im się 
zdobyć tylko jedna bramkę. Pierwszy gol 
padł już w 7 minucie, drużyna gości 
oddała pierwszy strzał na bramkę 
z rzutu wolnego i piłka wpadła 
do siatki. Na odpowiedź gry-
fi tów nie musieliśmy długo 
czekać, pięć minut później, 
po nieudanym strzale Ka-
mila Szwóła piłkę przejął 
Tomasz Brzeski znajdu-
jąc się w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem posłał piłkę do 
bramki. Od tego momentu do koń-
ca spotkania przewagę miał zespół 
Gryfa, wejherowianie próbowali 
atakować w różny sposób, jednak 
młody zespół Lechi bronił się tak 
umiejętnie, że udało im się do-
prowadzić ten remis do końca. 

Goście próbowali swoich sił w kontrata-
kach, a gospodarze grali ładny ofen-
sywny futbol. 
Następny, a zarazem ostatni mecz 

w tym sezonie Gryf Orlex Wej-
herowo zagra na wyjeździe z 
Orkanem Semeko Rumia w 
najbliższą sobotę  7 czerwca 

o godzinie 17.30. Serdecznie za-
praszamy wszystkich na zakoń-
czenie rozgrywek czwartoligow-
ców. 

Gryf Orlex Wejherowo wystą-
pił w składzie: M. Szlaga – M. 
Pliński, K. Szwół, P. Politow-
ski, P. Tusk, K. Czarnocki (A. 
Wolszlegier 81’), T. Rytlewski 
(M. Szymański 78’), T. Brze-
ski, J. Banaszak (Ł. Kozłowski 
78’), Ł. Król (A. Miotk 74’), J. 

Gronowski. 

Piłka nożna. Gryfa stać na więcej

Tylko remis 
z Lechią II Gdańsk
W przedostatniej już 33 kolejce spotkań IV ligi szósty przed tym meczem Gryf Orlex 
Wejherowo zagrał na własnym boisku z rezerwami gdańskiej Lechi, która plasuje się 
na ósmej pozycji w tabeli. Podopieczni trenera Wojciecha Waśka tylko zremisowali z z 
espołem z Gdańska. Niedzielne spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a bramkę dla 
Gryfa zdobył w 12 minucie Tomasz Brzeski. Lechiści strzelili, jako pierwsi w 7 minucie, a 
zdobywca bramki okazał się Michał Kowalkowski. 

Każda z redzkich Szkół Podsta-
wowych wystawiła swoje re-
prezentacje odpowiednio klas I, 
II, III, IV, V, i VI. Dział sportu 
MOKSiR przygotował dla każdej 
z klas po 3 konkurencje, a wśród 
nich m.in. wyścigi w workach, 
wyścigi z pokonywaniem prze-
szkód, wyścigi z piłkami i wie-
le innych. Za każdą z konkuren-
cji przydzielano szkołom punkty 
odpowiednio do zdobytego miej-
sca w danym wyścigu. Suma 
punktów zadecydowała o koń-
cowej kolejności w klasyfi kacji 
generalnej dla klas I-III oraz klas 
IV-VI. Ale nie zwycięstwo było 
najważniejsze. Najprzyjemniej-
sze dla oka były trybuny wypeł-
nione po brzegi przez rozkrzy-
czane entuzjastycznie dopingu-
jące swoich kolegów ze szko-
ły dzieci. Emocje towarzyszące 
najmłodszym w każdym wyści-
gu, mnóstwo radości i uśmie-
chów malujących się na twa-
rzach przejętych wielką imprezą 
sportową dzieciaków. Dodatko-
wo należy dodać, że sportowcom 
i ich opiekunom sprzyjała sło-
neczna aura. Impreza przebiegła 
bardzo sprawnie a na zakończe-
nie worki wypełnione słodycza-
mi dla każdego z kilkuset uczest-
ników ufundowane przez Urząd 
Miasta w Redzie, oraz pucha-
ry ufundowane przez MOKSiR 
wręczali V-ce Burmistrz Redy 
Janusz Molak, Dyrektor MOK-
SiR Jerzy Conradi oraz Kierow-
nik MOKSiR Konrad Wargin.

Szkoły gimnazjalne rywalizo-
wały w następujących konku-
rencjach: siatkówce dziewcząt i 
chłopców, koszykówce dziew-
cząt i chłopców, sztafecie 4x 
200 dziewcząt, sztafecie 4x 400 
chłopców oraz "piłce palanto-
wej" dziewcząt i piłce nożnej 
chłopców.Trybuny również wy-
pełnione były w całości przez 
przybyłych kibiców. Oprócz na-
uczycieli i uczniów, swoich pod-
opiecznych do boju zagrzewa-
li Dyrektorowie ZS nr 1 Marek 
Kamiński i ZS nr 2 Jan Skrobul. 
W pamięci widzów będących 
tego dnia na stadionie MOKSiR 
w roli kibiców czy też czynnych 
uczestników na pewno zosta-
nie mecz na głównej płycie przy 
wrzawie przekrzykujących się 
uczniów obu szkół. Piłkarze za-
grali bardzo ciekawy mecz, dali z 
siebie wszystko za co zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. Pu-
chary ufundowane przez MOK-
SiR oraz mnóstwo słodyczy dla 
każdego uczestnika zawodów 
wręczali: V-ce Burmistrz Redy 
Janusz Molak, Dyrektor MOK-
SiR Jerzy Conradi oraz Kierow-
nik MOKSiR Konrad Wargin.
Należy też na sam koniec uchylić 
czoła przed nauczycielami w-f z 
redzkich szkół, którzy na pewno 
sporo zdrowia stracili na przygo-
towaniu i prowadzeniu swoich 
podopiecznych do zawodów. Nie 
rzadko jeszcze bardziej przejmo-
wali się i emocjonowali rozgryw-
kami niż uczniowie. (KW)

Reda. Szkoły rywalizowały

Sześć dyscyplin
MOKSiR przygotował dla uczniów Szkół Podstawowych 
Konkurs Zabaw Ruchowych, a dla Szkół Gimnazjalnych ry-
walizację sportową w 8 dyscyplinach.

Wyniki:

Konkurs Zabaw Ruchowych dla klas I-III
1m SP nr 4 _49pkt
2m SP nr 3 _34pkt
3m SP nr 2 _30pkt
4m SP nr 5 _24pkt

Konkurs Zabaw Ruchowych dla klas IV-VI
1m SP nr 4 _41pkt
2m SP nr 3 _34pkt
3m SP nr 6 _26pkt
4m SP nr 2 _25pkt
5m SP nr 5 _18pkt

Szkoły Gimnazjalne 
( 2 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0pkt za 

porażkę w danej konkurencji)
Piłka Siatkowa Chłopców Gim 1- Gim 2 _0:3
Piłka Siatkowa Dziewcząt Gim 1- Gim 2 _2:1
Koszykówka Chłopców Gim 1- Gim 2 _4:0 
(czwórmecz -po 2 drużyny z 
każdej szkoły, 4 zwycięstwa Gim 1)
Koszykówka Dziewcząt Gim 1- Gim 2 _0:4 
(czwórmecz -po 2 drużyny z 
każdej szkoły, 4 zwycięstwa Gim 2)
Piłka Palantowa Dziewcząt: Gim 1 - Gim 2 
_34-2
Piłka Nożna Chłopców Gim 1 -Gim 2 _1:0
Sztafeta 4x 200 dziewcząt -zwycięstwo Gim 2
Sztafeta 4x 400 chłopców -zwycięstwo Gim 1

Wynik końcowy: Gim 1- Gim 2 10: 6

Współorganizowany przez 
MOKSiR turniej zgroma-
dził na redzkich kortach 
ziemnych ponad 30 teni-
sistów. Wśród uczestni-
ków Grand Prix tradycyj-
nie znaleźli się "starzy wy-
jadacze" kortów jak Ma-
ciej Pieczonka, Jarosław 
Fiedorowicz, czy Dyrektor 
MOKsiR Jerzy Conradi.
Emocje na kortach trwały 
od rana do wieczora, a dla 
uczestników oprócz nagród 
czekały tradycyjne ciepłe 
posiłki prosto z grilla, oraz 
orzeźwiające napoje. Tur-

niej odbywał się w przyja-
cielskiej miłej atmosferze 
i słonecznej pogodzie - re-
asumując każdy tenisista 
miał wszystko to co najważ-
niejsze do turniejowej gry.
Nagrody rzeczowe oraz pu-
chary dla najlepszych ufun-
dowane przez MOKSiR 
wręczał Dyrektor MOK-
siR Jerzy Conradi i Kie-
rownik Konrad Wargin.
Zapraszamy na kolejne tur-
nieje tenisowe organizowa-
ne przez MOKSiR jak i tur-
nieje z cyklu "Ziaja Cup"!

(KW)

Tenis. Redzkie korty

„Ziaja Cup”Grand Prix
Na redzkich kortach odbył się Turniej z cyklu „ziaja Cup” o Grand Prix 
Wybrzeża w Tenisie Ziemnym.

Jedna z rywalizujących drużyn.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  
centrum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, 
budynek ocieplony i monitorowany, winda, 
księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 53 m2 na biuro i 
gabinet tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodaro-
wana, na min. 10 lat,
 tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  

Kębłowo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIE-
RAKOWICACH, 3 pokoje, spółdzielcze 
wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- 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
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z 
używalnością kuchni i łazienki, cena 400 zł 
za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE 
KASZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 po-
koje, 44,7 m2 podłoga - panele, okna PCV, 
195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na 
podobne w bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słonecz-
ne, ładny układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKO-
JE, 43 m2 (os. 1000-lecia) po remoncie - 225 
tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, 
osobno kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. na 
dwa mieszkania 602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. 
Okolice Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. 
kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZI-
NO, dobra lokalizacja, warunki zabudowy. 
Tel. 058 678 22 62
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Kar-
winy, 580 tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal 
mieszkalny lub część budnyku na terenie 
gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostę-
pem do pomieszczeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wej-
herowo os.kaszubskie 24/11  umeblowane 
częściowo  600 zł plus wszystkie opłaty; tel. 
604720488/18,00-20,00/
- KAWALERKĘ sprzedam 30 m2 kuchnia 
osobno, Osiedle Kaszubskie, vardzo dobra 

lokalizacja, cena 150 tys. zł
- SPRZEDAM DOM w Luzinie, blisko cen-
trum, o pow. 124 m2 cena 395 tys. zł całko-
wicie podpiwniczony z garażem tel. 668 319 
068, 784 008 893

- WDOWIEC PO 50-TCE, POZNA PA-
NIĄ w podobnym wieku z okolic Trójmiasta 
0514 282 102
- WOLNA, 59 LAT, POZNA PANA nieza-
leżnego, zmotoryzowanego z okolic Wejhe-
rowa-Pucka. tel. 517 381 700
- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA 
NA DOBRE I ZŁE z Wejherowa i okolic. 
tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIE-
ZALEŻNA FINANSOWO, ZADBANA, 
pozna pana w odpowiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- 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 nansowych, 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
- LUZAK, lat 37, z wielkim poczuciem 
humoru, pozna panią, która ma dość szarych 
dni. Wejherowo, tel. 0 506 562 510
- BODZIO, lat 40, wysportowany, wesoły, 
po przejściach, szuka sympatycznej i wesołej 
do lat 35, tel. 513 961 881.

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 
r., sedan czerwony, 1 właściciel, komplet kół 
zimowych 66 000 km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  
2,5 TD - SUPER OKAZJA!!! Granatowy , 
welurowa tapicerka. Tempomat, klimatyza-

NIERUCHOMOŚCI

cja,elektryczne szyby, lusterka, radio cd, Rok 
prod.  1997, Przebieg 170 tys. Zużycie pali-
wa  8 - 10 l/100 km. Możliwość wystawienia 
f-vat. Cena  16 tys. Pln  - do negocjacji TEL 
: 604 541 803
- SPRZEDAM MERCEDESA 124, 2,5 D, 
przebieg 355 000, 5,8 tys. zł., tel. 888 533 
447, rok prod. 1987
- SPRZEDAM! DAEWOO NEXIA GLX 
1,5, 1996, pierwszy właściciel, komplet opon 
zimowych, wspomaganie kierownicy, alarm, 
immobilizer, central, 220 000 KM, 2 500 zł, 
tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. 
Czarny, AA, CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, AF, 
13 000 zł, 150 tys. km, 
tel. 502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM ELEGANTA rok 1999, 
przerobionego na quada, sprawny technicz-
nie, kolor wojskowy, tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM 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
- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor 
zielony (verden garden), lakier metalik, 
cent.zamek, imobilaiser, szyby opuszcza-
ne elekt., radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan 
techniczny bdb, cena 7000zl. RUMIA, tel.: 
+48501163690
- VOLKSWAGEN T 3, 1985 r. przebieg 198 
000, cena do uzgodnienia, tel. 888 533 447
- SPRZEDAM Nissan Sunny 1.4. 1992 
sedan, szary metal. benz. 3300 zł
- SPRZEDAM Opla Vectrę 1.6 benz, 1993 
r., jeden właściciel 3500 zł tel. 668 319 068, 
784 008 893

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość 
programów komputerowych, 28 lat, znajo-
mość worda, exela, płatnika, szuka pracy w 
domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMO-
CHODOWYM. Licencjat z administracji, 
prawo jazdy, znajomość programów kompu-
terowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą 

i niską osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” 
pełen automat, palnik typu  „giersz” + 2 
zbiorniki plastikowe 1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, 
biały-atłasowy, ładnie zrobiony, nowy w 
cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat 
na chodzie i piecyk gazowy do naprawy 
(ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-
SPACEROWY dwa odcienie zieleni, 
pompowane koła, nosidełko dla niemowlaka, 
pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciwdesz-
czowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZO-
WY 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 negocja-
cji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTERO-
WE dł 130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 
60 cm w kolorze ciemna wiśnia. Stan bardzo 
dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 
12 CM GRUBY. Najlepiej z terenu Wejhero-
wa i Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ 
W DOBRYM STANIE I PRALKĘ AUTO-
MATYCZNĄ, 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 DRZWI POKOJOWE 
OSZKLONE 80 cm i łazienkowe z okien-
kiem 70 cm (bez ościeżnicy), 
tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ 
dam rozebrać (z wywiezieniem gruzu) 
Tel.0502351988
- SPRZEDAM 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

- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, 
tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne 
stan db., 160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, 
stan db. 300 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 
200 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy pozio-
mowe, białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobo-
wą ze skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, 
stolik RTV - 1000 zł 
tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża 
ilość programów, podnóżek, model 4000, 
cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, 
nowy z wytrzymałego materiału 
tel. 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 
niezagospodarowaną 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 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-
zamrażarkę,posiada 2 niezależne agregaty-
,kompletna, jedynie uszkodzony regulator 
temperatury chłodziarki, cena 150 zł 
tel.0600243070
- SPRZEDAM lub zamienię lodówkę Amica 
nieużywaną dwudrzwiową na kuchenkę 
gazową w dobrym stanie. 
tel. 058 677 52 62
- KUPIĘ niedrogo segment z witrynką, 
szafki kuchenne. tel. 605 966 593
- ODDAM w dobre ręce udomowionego 
rudego kota. Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla 
dzieci i nie tylko „ALCATEL”, 40 zł 
tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub 
przyjmę, z transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM TANIO MEBLE 
kuchenne stan B dobry lodowka gratis. 
058,771.22.54,po 16 ej
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 
225/45/16 z oponami z szerokim rantem, 
komplet 1700 zł, tel. 782 168 317INNE

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE
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06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Sekretny świat Beniamina
09:00     Moliki książkowe 
09:10     Kuchcikowo – pr. kulin.
09:25     Fifi  – serial animowany
09:40     Kocham muzykę – serial
09:45     Ołowiany żołnierzyk 
 – serial
10:15     16x9 – Franciszek  
 Maśluszczak
10:20     Faceci do wzięcia – serial
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces – serial
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     38 Światowy Kongres  
 Rolników
12:40     Plebania – telenowela
13:05     Klan – telenowela
13:35     Jaka to melodia? - telet.
14:00     Zdrowie Europejczyków 
 - serial dok.
15:00     Wiadomości
15:10     Port lotniczy LAX – (pilot) 
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? -  telet.
18:30     Plebania – telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Top Gun – fi lm akcji, 
 USA 1986
22:20     Glina – serial kryminalny 
23:15     Porozmawiaj z nią, dramat  

05:35     Statek miłości - odc. 180/249 
06:20     Statek miłości - odc. 181/249
07:15     TELEZAKUPY
07:35     Dwójka Dzieciom - Kacper 17/52
08:05     M jak miłość - odc. 193; serial TVP
09:00     Pytanie na śniadanie
09:20     Pogoda
11:05     Święta wojna - (278) Kometa Hanysa
11:35     Skarb; komedia 
 kraj prod.Polska (1949);  
 reż.:Leonard Buczkowski;  
 wyk.:Danuta Szafl arska,  
 Jerzy Duszyński, Jadwiga  
 Chojnacka, Adolf Dymsza,  
 Ludwik Sempoliński
13:30     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat
14:00     Dolina Kreatywna - co słychać?
14:00     Msza Maryjna
15:00     Gliniarz i prokurator - s. 4
15:55     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
16:25     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
17:00     Tak to leciało! - (12); teleturniej
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:00     Kulisy Szansy na sukces
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka 
19:50     Wideoteka - Teledysk na życzenie
20:00     Finał Szansy na sukces (studio)
20:10     Szansa na sukces 
 - koncert laureatów 2008 (1)
22:45     Podkomisarz Brenda Johnson 
 -  odc. 13/28
23:45     Policjanci z Pitbulla - odc. 1; felieton
23:50     EUROexpress; magazyn
24:00     Panorama
00:20     Wszystko jest możliwe; komedia

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05.15     Sztukateria 
05.40     Gram.Tv
06.05     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank – pr. interaktywny
09.15     Pokemon – serial anim. 
09.45     Zbuntowani
10.45     mała Czarna – talk show
11.45     Sidła miłości - telenowela
12.45     Galileo – magazyn
13.45     Gram.tv – pr. rozr.
14.15     Wygraj fortunę
15.15     Saint Tropez 
 – serial, Francja 1997
16.25      Zbuntowani 
 – telenowela
17.25     Cudowne lata – serial obycz.,
  USA 1988
18.00     Wielkie Happy Hour
19.00     Galileo – program popularno 
 – naukowy
22.00     Jerycho - serial sensacyjny
23.00     Nagie grzechy - fi lm                     
00.50     Kryjówka Białego Węża 
 - horror, USA 1988
 Młody archeolog, Angus  
 Flint, badając dzieje  
 celtyckich druidów i Rzymian  
 wykopuje monstrualnych  
 rozmiarów czaszkę, która  
 pobudza do życia starożytnego  
 demona...
02.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda                                
03.20     Muzyczne listy                                          
04.10     Iron Maiden – Death On The Road  
 – koncert                    
05.15     Drogówka                                              
05.40     Zakończenie programu

05:00     Music Spot, odc.243
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.549
06:15     Adam i Ewa, odc.178
06:45     Adam i Ewa, odc.179
07:15     TV Market
07:30     Wielka wygrana
08:30     Słoneczny patrol, odc.237
09:30     Strażnik Teksasu, odc.76
10:30     Beverly Hills 90210, odc.86
11:30     Samo życie, odc.1120
12:00     Klinika samotnych serc, odc.4
13:00     Tylko miłość, odc.39
14:00     Pierwsza miłość, odc.725
14:45     Świat według Bundych, odc.51
15:15     Świat według Bundych, odc.52
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Chirurdzy, odc.56
17:30     Duża przerwa, odc.12
18:00     Pierwsza miłość, odc.726
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1121
20:00     Jumanji, USA, 1995; r. Joe  
 Johnston; w. Robin Williams,  
 Bebe Neuwirth, Jonathan Hyde, 
 Kirsten Dunst, Bradley  
 Pierce, Bonnie Hunt  
 Przygodowy/fantasy
22:00     Studio Lotto
22:20     Conan barbarzyńca, USA, 1982;  
 r. John Milius; w. Arnold   
 Schwarzenegger, James Earl  
 Jones, Max von Sydow, Sandahl  
 Bergmann, Ben Davidson 
01:00     Dzień końca świata, USA, 2001;
  r. Terence Gross

05:35     Uwaga! – magazyn reporterów
05:55     Telesklep
06:55     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
 – magazyn
11:00     Damą być – reality show, Wlk. Bryt.
12:05     Fabryka Gry 
 – pr. interaktywny
13:05     Szymon Majewski Show 
 – pr. rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno
 – dokumentalny
15:15     Agenci NCIS – serial sensacyjny  
 USA, 2003
16:15     Rozmowy w toku 
 – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – serial fabularno –dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:00     Szósty dzień 
 – fi lm sensacyjny, Kanada 2000
22:30     Atak pająków 
 – fi lm horror, USA, 2002
00:25     Poza podejrzeniem 
 – fi lm sensacyjny, USA 2000
02:15     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy
03:15     Telesklep
03:40     Uwaga! – magazyn reporterów

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

W koncercie zaprezentowane 
zostały pieśni S. Kleina, A. Mi-
chowskiej i fragmenty epopei 
Kaszubskiej „Życie i przygo-
dy Remusa”, A. Majkowskiego 
w recytacji Zbigniewa Jankow-
skiego. Pięknym sopranem przy 
akompaniamęcie skrzypiec śpie-
wała Aleksandra Kucharska- Sze-
fl er. W koncercie wystąpił Kwar-
tet wokalny Akademii Muzycz-
nej i Trio dęte na klarnet, trąbkę i 
tubę. Nad organizacyjną całością 
oraz kierownictwem muzycz-
nym, czuwała wejherowianka i 
znakomita organistka Witosława 
Frankowska. Koncert ukazał nie-
zwykłe bogactwo rodzimej, pąt-
niczej muzyki sakralnej, ściśle 
związanej z wejherowskim Sank-
tuarium.     

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Kościół św. Anny

PIEŚNI KALWARII  
WEJHEROWSKIEJ
Pod patronatem gwardia 
klasztoru o. Tyberiusza Nit-
kiewicza i Prezydenta Mia-
sta w wejherowskim Sank-
tuarium Pasyjno Maryjnym, 
usłyszeliśmy dawne pieśni 
pątników, pielgrzymujących 
na góry Kalwarii. 

Aleksandra Kucharska –Szefl er, śpiewa 
kaszubskie pieśni.  
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05:30     Statek miłości - odc. 182/249
06:15     Statek miłości - odc. 183/249 
07:05     TELEZAKUPY
07:20     EUROexpress; magazyn
07:30     Przystanek praca
07:45     Dwójka Dzieciom - Przygody  
 Goździka Ogrodnika - odc 3/52 
08:05     M jak miłość - odc. 194
09:00     Pytanie na śniadanie
11:10     Sąsiedzi - Orkiestra żeńska
11:40     Córki McLeoda - odc. 5
12:30     Złotopolscy - odc. 55 Spacer
13:05     Jesteś tym co jesz  - serial dok.
13:35     Znaki czasu; magazyn
14:00     Smaczne Go!; magazyn kulinarny
14:55     Gliniarz i prokurator - s. 4, odc. 11/24
15:50     Dla niesłyszących 
 - Na dobre i na złe - odc. 336
16:50     MASH - odc. 35/147
17:25     MASH - odc. 36/147
17:55     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Koło fortuny - odc. 59; teleturniej
19:35     Anna Dymna - spotkajmy się
20:05     M jak miłość - odc. 591; serial TVP
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show
22:05     Kogel - Mogel; komedia kraj prod. 
 Polska (1988); reż.:Roman  
 Załuski; 
23:50     Policjanci z Pitbulla - odc. 3; felieton

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Wielkie Happy Hour
06.05     Sztukateria – magazyn
06.35     Muzyczne listy
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank – teleturniej
09.15     Pokemon – serial animowany
09.45     Zbuntowani – telenowela 
10.45     Sci-fi  zmienia życie 
 – fi lm dokumentalny
11.45     Sidła miłości – telenowela 
12.45     Wielkie Happy Hour – pr. rozr.
13.45     Kinomaniak – magazyn 
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.15     Saint Tropez – serial obyczajowy
16.25     Zbuntowani – telenowela 
17.25     Cudowne lata – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Cuda – serial sensacyjny, USA 2003
21.00     Mojave Moon -  fi lm, USA
 53-letni sprzedawca   
 samochodów, Al. wchodzi do 
 miejscowej kawiarni  
 z przyjaciółmi i kończy  
 eskortując zmysłową   
 recydywistkę Ellie na pustynię  
 do przyczepy, w której   
 mieszka ona z matką Julie i  
 brutalnym psychopatycznym  
 narzeczonym Boydem. 
23.05     Happy Hour – pr.  rorywkowy
00.05     mała Czarna – talk show
01.05     Sugar Hill – dramat, USA

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35     Uwaga – magazyn reporterów
05:55     Telesklep
06:55     Hej-nał show – interaktywny  
 program rozrywkowy
08:00     Co za tydzień – magazyn
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – mag. kulinarny
11:30     Wielkie porządki – pr. rozr.
12:05     Fabryka Gry – pr. interaktywny
13:00     Taniec z gwiazdami
14:45     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny 
15:15     Agenci NCIS – serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 –serial fabularno –dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     Szymon Majewski Show 
 – pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my – program publicystyczny
23:20     Superwizjer – magazyn reporterów
23:55     Tajemnice Smallville – serial S-F 
00:55     Wydanie drugie poprawione 
 – mag. kulturalny
01:25     Co za tydzień – magazyn
01:50     Uwaga – mag azyn reporterów
02:10     Wrzuć na luz – pr. rozr.

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa ...
  - serial anim.
09:00     Budzik -Co nowego w ZOO
09:30     Kocham muzykę - serial
09:40     Jaka to melodia? 
10:25     Laboratorium XXI wieku 
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców
11:10     Moda na sukces - serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     W kolejce po eurocykl
12:40     Plebania – telenowela 
13:05     Klan – telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Tędy przeszła historia
14:35     Przebojowa noc
15:00     Wiadomości
15:10     Port lotniczy LAX – serial
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
19:30     Wiadomości
20:20     Skiz  66’ 
 – spektakl teatralny
21:40     Teraz Polska – koncert 

05:55     Palce lizać – serial
06:20     Moda na sukces – serial
06:40     Był taki dzień – 07 czerwca
06:45     Smaki polskie – mag.
07:00     Dzień dobry w sobotę 
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą
08:40     Na górze i na dole – serial
09:05     Ziarno – magazyn
09:35     Baranek Shaun – serial
09:45     Rozgadana Farma – serial
10:05     Siódme niebo – serial
10:55     Kuchnia z Okrasą 
 – mag. kulinarny
11:20     Podróżnik 
 – Santiago de Chile
11:40     Zwierzęta świata 
 – fi lm dokumentalny
12:10     Kadra 2012 – magazyn
12:25     Dotknij życia – fi lm dok.
13:00     Wiadomości
13:15     Skrzydełko czy nóżka 
 – komedia, 1976
15:05     Śmiechu warte – pr. rozr.
15:30     Sąsiedzi 
 – serial komediowy
16:00     Moda na sukces – serial
16:25     Psi psycholog – telenowela 
17:00     Teleexpress 
17:20     Billy Madison 
 – komedia, USA 1995
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Dom dusz – dramat, 1993
22:45     Lednica 2008
23:15     Blef Coogana – USA 1968
00:55     Doctor Who – serial
02:30     20 lat... i ani dnia dłużej 

06:25     Zatańczmy 
 – cykl dokumentalny
06:40     Między mną a siostrą 
 – fi lm dokumentalny
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie – pr. dla dzieci
08:25     Walt Disney Przedstawia...
08:25     Klub przyjaciół 
 Myszki Miki
08:55     Kuchcikowo – pr. dla dzieci
09:15     Lippy & Messy
09:20     Teleranek – magazyn
09:45     Moja rodzina i inne  
 zwierzęta – komedia
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem  
 – mag.
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem  
 – mag.
13:00     Wiadomości
13:15     Podróż do wnętrza Ziemi 
 – fi lm fabularny
14:55     Kyle XY – serial
15:50     Ganges – serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Hotel Pod Żyrafą i  
 Nosorożcem – serial
18:05     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Miłość w rytmie latino 
 – kom. romantyczna
22:05     Zło - thriller, USA/Kanada
23:55     Siedmiu samurajów, dramat

05:25     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
05:55     Dwójka Dzieciom - Panna z mokrą  
 głową - odc. 4 
06:30     Spróbujmy razem; magazyn
07:00     Ojciec Góra; fi lm dokumentalny
07:55     M jak miłość - odc. 589; serial TVP
08:45     Na dobre i na złe - odc. 335
09:40     Egzamin z życia - odc. 112
10:30     Jean - Michel Cousteau 
 - morskie przygody 
11:35     Nakręć historię; dokument   
 fabularyzowany
11:50     Kino familijne - Beethoven 5;  
 komedia 
13:25     Święta wojna - (298); 
 serial TVP
14:00     Familiada - odc. 1524; teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 962
15:10     Smaczne Go! ; magazyn 
16:05     Lizzie McGuire; fi lm fabularny 
17:40     Na wyłączność 
 - Manuela Gretkowska
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Pogoda
19:10     14. Marzenia Marcina Dańca
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
21:00     Dookoła mediów - T. Jachimek 
22:05     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Dorwać małego; komedia
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:20     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Pośredniczka w zbrodni;
  fi lm fabularny 
02:05     Europa da się lubić 
 - Europa Jana Pawła II 
02:55     Zakończenie dnia

05:10     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:15     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 - odc. 28
05:40     Złotopolscy 
06:40     Dzika przyszłość - Zimna pustynia  
 Kansas - odc. 4 
07:10     M jak miłość - odc. 590
08:00     Muzyczny Festiwal w Łańcucie 2008
08:30     Z Dwójką bezpieczniej
08:45     Wyjechani; telenowela dokumentalna
09:15     Zacisze gwiazd - (38) 
 Małgorzata Rożniatowska
09:50     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat - Israelitas
10:25     Miesiąc z National Geographic 
11:20     Makłowicz w podróży - Podróż 3
11:50     Gwiazdy w południe - Człowiek,  
 który wiedział za dużo,  
 fi lm fabularny
13:55     Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
14:00     Familiada - odc. 1525; teleturniej
14:30     Złotopolscy - odc. 963
15:05     Szansa na Sukces - Przed Opolem
16:10     Na dobre i na złe - odc. 336
17:10     Brzydula Betty - odc. 1; serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:10     Tak to leciało! - (13); teleturniej
20:00     Policjanci z Pitbulla - odc. 5; felieton
20:10     Pitbull - odc. 29; serial policyjny TVP
21:05     Strażnik pierwszej damy; komedia 
22:45     Royal Philharmonic 

05.40     Sztukateria – magazyn 
06.05     Kinomaniak – magazyn 
06.35     Dekoratornia – magazyn 
07.05     Eurolinia Plus
07.20     Pokemon – serial  animowany
08.20     Wszystko o zwierzętach - serial  
 dokumentalny, Wlk. Bryt. ` 05
08.55     Mój przyjaciel niedźwiedź -  fi lm  
 przygodowy, Kanada 2000
 Jedenastoletnia Emily, razem ze 
 starszą siostrą i jej   
 przyjacielem, wyruszają do 
 lasu, żeby zdobyć dowody  
 przeciwko niszczącemu   
 przyrodę przemysłowcowi. 
10.55     Galileo
11.55     Kinomaniak - magazyn
12.25     Dekoratornia - magazyn
12.55     Wielkie Happy Hour 
 – informacyjny pr. rozr.
13.55     Sci-fi  zmienia życie: Terminator 
 – fi lm dokumentalny
15.00     Puchar Świata w Siatkówce Plażowej
 „Stare Jabłonki”: mecz o I miejsce 
 mężczyzn (na żywo)
17.00     Nowa Generacja – pr. rozrywkowy
18.15     Latający cyrk Monty Pytona 
 – serial komediowy
20.00     Włatcy móch – serial animowany 
 dla dorosłych
20.30     Idol – reality show, Polska 2002
00:00     Ed Wood – fi lm biografi czny, 
 USA 1994
02.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.20     Eurolinia Plus

05.40     Sztukateria - magazyn
06.05     Kinomaniak - magazyn
06.30     VIP – pr. kulturalny
07.00     V-max – mag motoryzacyjny
07.30     Gram.Tv – program rozr.
08.00     Pokemon – serial animowany
09.00     Pięć ton i on - komedia, USA 1996
10.55     Galileo 
12.00     VIP – program kulturalny
12.30      Gram.Tv – pr. rozrywkowy
13.30     Dekoratornia 
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Grecji
15.00     Puchar Świata w Siatkówce Plażowej
 „Stare Jabłonki”: mecze o 3 i 1  
 miejsce kobiet (na żywo)
17.00     Nowa Generacja
18.15     Latający cyrk Monty Pytona 
 - serial komediowy
19.00     Galileo - pr. popularno - naukowy
20.00     Miasto nadziei - komedia   
 romantyczna, Wlk. Bryt./USA, 
 2003; Brytyjski artysta Colin 
 Ware, odkrywa, że jego   
 narzeczona Vera, którą kocha  
 nad życie, oszukała go i zamierza  
 poślubić innego. By uleczyć 
 zranione serce, leci do Ameryki  
 i trafi a do malutkiego miasteczka  
 Hope w Nowej Anglii. 
22.00     Pościg - komedia sensacyjna,USA  
 1994; Młody Amerykanin Jack  
 Hammond  skazany za napad  
 na bank, chce uciec za granicę. 
23.50     Kryjówka Białego Węża - USA, 1995 
01.45     Spryciarz -fi lm fabularny
03.30     Iron Maiden 
 – Death On The Road - koncert 
04.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.550
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.30
06:40     Piotruś Pan i piraci, odc.31
07:10     Gadżet i Gadżetinis, odc.51
07:40     Przygody w siodle, odc.15
08:15     Hugo, odc.155
08:45     Pasjonaci, odc.112
09:15     Ewa gotuje, odc.24
09:45     Dziecięca Eskorta McDonald’s, odc.5
10:15    Magazyn EURO 2008, odc.9
10:50     Geniusz, USA, 1999; r. Rod Daniel;  
 w. Trevor Morgan, Charles Fleis 
 cher, Peter Keleghan, Yannick  
 Bisson, Emmy Rossum Premiera.  
 Komedia familijna. 
12:50     Czarodziejki, odc.99
13:45     Dom nie do poznania, odc.116
14:40     SIĘ KRĘCI
15:10     Wyznania małoletniej gwiazdy
17:00     Magazyn EURO 2008
17:30     Studio EURO 2008
17:50     EURO 2008: 
 mecz Szwajcaria-Czechy
20:00     Wydarzenia
20:10     Sport
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008: mecz Portugalia-Turcja
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
23:40     Kwalifi kacje F1 Kanady 
 - retransmisja
00:40     III wojna; USA, 2001; r. Robert 
 Mandel; w. Timothy Hut- 
 ton, Lane Smith, Marin Hinkle,  
 Michael Constantine, Terry  
 O’Quinn. Thriller. 
02:35     Miasto zwycięzców, odc.11
03:35     Zakazana kamera, odc.72

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.551
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.32
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.33
07:15     Gadżet i Gadżetinis, odc.52
07:45     Monster Warriors, odc.4
08:15     Power Rangers , odc.322
08:45     Life Is Wild, odc.2
09:45     Przebojowe dzieci, odc.12
10:45     Apartament dla orangutana, USA,  
 1996; r. Ken Kwapis; w. Graham  
 Sack, Eric Lloyd, Faye Dunaway,  
 Jason Alexander, Rupert Everett  
 Komedia familijna. 
12:30     But Manitou
14:15     Zgrywus
16:15     Magazyn EURO 2008
17:30     Studio EURO 2008
17:50     EURO 2008: mecz Austria-Chorwacja
20:00     Wydarzenia 18:50
20:10     Sport 
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35    EURO 2008: mecz Niemcy-Polska
 Pierwszy mecz Polaków na  
 EURO 2008 już został okrzyk- 
 nięty przez prasę „wielkim  
 rewanżem” za porażkę na ostat- 
 nich Mistrzostwach Świata. 
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
00:10     FORMUŁA 1 GP Kanady 
 /retransmisja/
02:25     Magazyn Sportowy
04:25     Zakazana kamera, odc.73
05:15     TV MARKET

05:40     Uwaga! 
 – m agazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Proste zycie 
 – serial, USA, 2003
08:30     Dzień dobry TVN 
 – magazyn
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – pr. kulinarny
11:30     Na Wspólnej 
 – serial, Polska 2008
13:15     You can dance 
 – Po prostu tańcz!
14:55     Szymon Majewski Show 
 – pr. rozrywkowy
15:55     Rozkoszny domek 
 – fi lm komedia, USA 1988
18:00     Milionerzy – teleturniej
19:00     Fakty
19:25     Sport 
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
20:00     Niania 
 – serial komediowy
20:35     Fascynacja – fi lm sensacyjny,  
 Niemcy 2004. Zaledwie parę  
 tygodni po tajemniczej śmierci 
 męża, Maureen wraca z 
 wycieczki morskiej w   
 towarzystwie przystojnego  
 Brytyjczyka Olivera Vance’a. 
22:40     Juwanna Mann 
 – fi lm komedia, USA 2002
00:35     Szymon Majewski Show 
 – pr. rozrywkowy
01:40     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
02:00     Telesklep

05:40     Uwaga! – magazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Niania – serial komediowy
08:30     Dzień dobry TVN 
 – magazyn
10:55     Kawa na ławę – magazyn
11:45     39 i pół 
 – serial komediowy
12:45     Teraz albo nigdy 
 – serial obycz., 2008
13:45     Paszport do Paryża 
 – fi lm familijny, USA `99
15:30     Co za tydzień – magazyn
15:55     Bliźniacy 
 – fi lm komedia, USA 1988
18:00     Milionerzy 
 – teleturniej
19:00     Fakty
19:25     Sport
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
20:00     List w butelce 
 – fi lm obyczajowy, USA 1999
22:35     Teraz albo nigdy 
 – serial obyczajowy
23:35     Seks w wielkim mieście 
 – serial, USA 1998
00:45     Szkoła Auto – magazyn   
 motoryzacyjny, 2008
01:05     Jeden strzał zabija 
 – fi lm obyczajowy, USA 2000
02:50     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
03:10     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.244
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.552
06:15     Adam i Ewa, odc.180
06:45     Adam i Ewa, odc.181
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.262
08:30     Słoneczny patrol, odc.238
09:30     Strażnik Teksasu, odc.77
10:30     Beverly Hills 90210, odc.87
11:30     Daleko od noszy
12:00     Klinika samotnych serc, odc.5
13:00     Przebojowe dzieci, odc.12
14:00     Świat według Kiepskich
14:45     Świat według Bundych, odc.53
15:15     Świat według Bundych, odc.54
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Chirurdzy, odc.57 
 USA, 2007; r. Tom Verica Jeśli  
 obsesyjnie się czymś dręczymy,  
 to może się stać.
17:30     Studio EURO 2008
17:50     EURO 2008: mecz Rumunia-Francja
19:45     Studio EURO 2008
20:00     Wydarzenia
20:10     Sport
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008: mecz Holandia-Włochy
22:45     Studio EURO 2008
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
23:40     Strzał w 10, odc.10

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
06:55     Hej-nał show
08:00     Na Wspólnej 
 - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Proste zycie 
 - serial (32/57)
11:35     Proste zycie 
 - serial (33/57)
12:05     Fabryka Gry, 2008
13:05     Szymon Majewski Show 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:45     Detektywi;
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55     Na Wspólnej
21:30     Szpieg
22:30     Fatalny romans 
 - fi lm sensacyjny
00:25     Multikino
00:50     Uwaga!
01:10     Wrzuć na luz
02:10     Telesklep

05:40    Statek miłości - odc. 188/249
06:30     Statek miłości - odc. 189/249
07:15     TELEZAKUPY
07:35     Dwójka Dzieciom - Kacper 
 - odc. 18/52
08:05     M jak miłość - odc. 197
09:00     Pytanie na śniadanie
11:05     Święta wojna - (279)
11:35     Córki McLeoda - Potęga miłości odc. 8 
12:25     Koło fortuny - odc. 60; teleturniej
13:05     Malibu - cz. 2/2 (Malibu)
14:50     Gliniarz i prokurator - s. 4
15:40     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 - odc. 121
16:15     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 - odc. 122
16:50     MASH - odc. 41/147 (MASH (K 417))
17:25     MASH - odc. 42/147 (MASH (K 418))
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu - odc. 15/LVII;  
 teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - odc. 123
20:30     Barwy szczęścia - odc. 124
21:05     Rodzina Trendych 
 - Mężczyzna sukcesu
21:35     Dr House - odc. 36/46
22:25     Policjanci z Pitbulla - odc. 1
22:30     Warto rozmawiać; STEREO
23:25     Magazyn kryminalny 997
24:00     Panorama

05:15    Notacje – Leon Godlewsk
05:25     Nauka jest fajna – serial
05:55     Był taki dzień – felieton
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa... - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:25     Kocham muzykę – serial
09:35     Atlantis High – serial
10:05     Ja i mój Pan – magazyn
10:20     W-skersi – odc. 7
10:40     Przed Opolem
11:10     Moda na sukces – serial
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania – telenowela
13:05     Klan – telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Średniowieczna Europa
14:30     My Wy Oni – magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Port lotniczy LAX – serial
16:00     Moda na sukces – serial
16:50     Przed Opolem – odc. 10
17:00     Teleexpress
17:35     Klan – telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Głosy – thriller, 2007
21:55     Sprawa dla reportera
22:35     Od słów do śmierci, dramat 

05:20    Notacje – Ks. Karol Bryś
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 
 – serial animowany
09:00     Jedynkowe Przedszkole;
09:40     Atlantis High 
 – serial komediowy 
10:10     Zwierzowiec
10:25     Zdrowo z Jedynką 
 – magazyn
11:10     Moda na sukces – serial
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania – telenowela
13:05     Klan – telenowela 
13:30     Jaka to melodia? - telet.
13:55     Europejczyk – dok.
14:25     Koniec podróży – cykl dok.
15:00     Wiadomości
15:10     Port lotniczy LAX – serial
16:00     Moda na sukces serial
16:50     Przed Opolem – odc. 11
17:00     Teleexpress 
17:20      Celownik – magazyn
17:35     Klan – telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     C. K. Dezerterzy 
 – komedia
21:40     Misja specjalna – mag.
22:15     Potwór z mokradeł 
 – thriller, 2008
23:50     Bar Mleczny – fi lm dok.

 

05:25     Statek miłości - odc. 184/249
06:10     Statek miłości - odc. 185/249
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Moje Słowa nie przeminą; reportaż
07:45     Dwójka Dzieciom 
 - Przygody Goździka Ogrodnika 
08:05     M jak miłość - odc. 195
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi - Igranie z ogniem
11:40     Córki McLeoda - Proza życia odc. 6 
12:30     Złotopolscy - odc. 56 Posłańcy
13:00     Król jaguar; fi lm dok.
14:00     Podróże z żartem - Za jeden uśmiech
15:00     Gliniarz i prokurator - s. 4
15:55     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:50     MASH - odc. 37/147
17:25     MASH - odc. 38/147
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Koło fortuny - odc. 60; teleturniej
19:35     Klub Kocham Kino
20:05     M jak miłość - odc. 592; serial TVP
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 348
21:05     Magazyn Ekspresu Reporterów
21:50     Wieczór fi lmowy Kocham Kino 
 - Ostre cięcia, fi lm fabularny 
24:00     Panorama
00:20     Czwarta władza - odc. 3/4
01:10     Ostatnie zwycięstwo; 
 fi lm dokumentalny kraj prod. 
 Holandia (2003)
02:40     Korespondent - odc. 23
03:10     Z Dwójką bezpieczniej
03:20     Zakończenie programu

05:30    Nieparzyści – telen owela
05:55     Był taki dzień – 11 czerwca
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Lilli czarodziejka – serial
09:00     Domisie – pr. dla dzieci
09:30     Kocham muzykę – serial
09:40     Tam i z powrotem – serial
10:05     Kwadrans na kawę
10:25     Borem, lasem... - mag.
10:50     Telezakupy
11:10     Moda na sukces – serial
12:10     Agrobiznes – magazyn
12:20     Siła z natury – magazyn
12:40     Plebania
13:05     Klan – odc. 1490
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i
14:30     Raj – magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Port lotniczy LAX – serial
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
19:30     Wiadomości
20:20     Po prostu cud 
 – fi lm obyczajowy
21:55     Cienie PRL – u; widowisko  
 publicystyczne

05:25     Statek miłości - odc. 186/249 
06:10     Statek miłości - odc. 187/249 
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Znaki czasu ; magazyn
07:45     Dwójka Dzieciom - Przygody  
 Goździka Ogrodnika - odc 5/52 
08:05     M jak miłość - odc. 196
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi - Kłopoty z językiem
11:40     Córki McLeoda 
 - Radość i duma odc. 7 
12:30     Koło fortuny - odc. 59; teleturniej
13:00     Kryjówka wielorybów; fi lm dok.
14:00     Europa da się lubić
15:00     Gliniarz i prokurator - s. 4, odc. 18/24 
15:55     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość - odc. 592
16:50     MASH - odc. 39/147
17:25     MASH - odc. 40/147
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - odc. 14/LVII; teleturniej
19:40     S. O. S. Dzieciom! - odc. 37
20:05     Barwy szczęścia - odc. 121
20:35     Barwy szczęścia - odc. 122
21:10     Kryminalne zagadki Las Vegas 
21:55     Alibi na środę - Zbrodnie umysłu; 
 fi lm fabularny kraj prod. 
 Kanada (2003); reż.:Breck  
 Eisner; wyk.:Jocelyn Seograve, 
23:30     Wyznania lekarzy i pielęgniarek

05.15     Sztukateria 
 – magazyn
05.40     V Max 
 – mag. motoryzacyjny
06:05     Kinomaniak 
 – magazyn 
06.35     Muzyczne listy
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank – program 
 interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany 
09.45     Zbuntowani - telenowela
10.45     mała Czarna – talk show
11.45     Happy Hour”
13.45     V Max 
 – magazyn motoryzacyjny
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej
15.15     Saint Tropez – serial
16.25     Zbuntowani 
 - telenowela
17.25     Cudowne lata 
 – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Cuda 
 – serial sensacyjny
21.00     Wichrowe wzgórza 
 – melodramat kostiumowy
23.15     Happy Hour
00.15     mała Czarna 
 – talk show
01.15     Mojave Moon 
 – fi lm, USA
03.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.50     Muzyczne listy
04.40     Drogówka 
 – magazyn 
05.10     Zakończenie programu

05.10     Sztukateria – magazyn 
05.35     Dekoratornia – magazyn 
06.00     Ręce, które leczą
06.35     Muzyczne listy
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany
09.45     Zbuntowani  - telenowela 
10.45     mała Czarna – talk show
11.45     Sidła miłości - telenowela
12.45     Happy Hour 
13.45     VIP – program kulturalny
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.15     Saint Tropezserial obyczajowy 
16.25     Zbuntowani - telenowela
17.25     Cudowne lata – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Happy Hour – informacyjny pr. rozr.
21.15     Gra dla dwojga – komedia
 romantyczana, USA 2001. Smith 
 dla swoich przyjaciółek jest  
 nieocenionym doradcą w kłopo- 
 tach z facetami. Jednak pewne- 
 go dnia sama przyłapuje  
 chłopaka, Keitha, na zdradzie -  
 i to ze swoją rywalką, Conny. 
23.10     Happy Hour – pr. rozrywkowy
00.10     mała Czarna – talk show
01.10     Jerycho - serial sensacyjny
02.05     Dirty Dancing, Jeden z najgłośniej- 
 szych fi lmów lat 80-tych, który  
 zyskał miano kultowego. 
03.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.25     Muzyczne listy

05.15     Sztukateria
05.40     VIP – pr. kulturalny
06.05     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany
09.45     Zbuntowani - telenowela
10.45     mała Czarna – talk show
11.45     Sidła miłości – telenowela 
12.45     Happy Hour
13.45     Dekoratornia – magazyn 
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.15     Saint Tropez – serial obyczajowy
16.25     Zbuntowani - telenowela
17.25     Cudowne lata – serial obyczajowy,  
 USA 1988 
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Galileo – program popularno 
 - naukowy
20.00     Nowa Generacja – pr. rozrywkowy
21.15     Dirty Dancing - fi lm obyczajowy,  
 USA, 1987
23.20    24 godziny - serial, USA 2003
00.20     mała Czarna – talk show
01.20     Bunty i Babli (cz.1) – Komedia  
 przygodowa. Para głównych  
 bohaterów, Bunty i Babli, to  
 niepoprawni marzyciele, beztro- 
 scy, zwariowani i niezwykle  
 pomysłowi. 
03.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.35     Muzyczne listy

05:00     Music Spot, odc.245
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.553
06:15     Adam i Ewa, odc.182
06:45     Adam i Ewa, odc.183
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.263
08:30     Słoneczny patrol, odc.239
09:30     Strażnik Teksasu, odc.78
10:30     Beverly Hills 90210, odc.88
11:30     Daleko od noszy
12:00     Klinika samotnych serc, odc.6
13:00     Rodzina zastępcza
14:00     Świat według Kiepskich
14:45     Świat według Bundych, odc.55
15:15     Świat według Bundych, odc.56
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Chirurdzy, odc.58
17:30     Studio EURO 2008
17:50     EURO 2008 - mecz Hiszpania-Rosja
19:45     Studio EURO 2008
20:00     Wydarzenia
20:10     Sport
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008 - mecz Grecja-Szwecja
22:45     Studio EURO 2008
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
23:40     Dobry człowiek w Afryce, USA,  
 1994; r. Bruce Beresford;  
 w. Colin Friels, Sean Connery,  
 Joanne Whalley, John Lithgow,  
 Diana Rigg, Louis Gossett Jr.  
01:30     Miasto zwycięzców, 
 serial, odc.113
02:30     Zakazana kamera, odc.75
04:00     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.236
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.554
06:15     Adam i Ewa, odc.184
06:45     Adam i Ewa, odc.185
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.264
08:30     Słoneczny patrol, odc.240
09:30     Strażnik Teksasu, odc.79
10:30     Beverly Hills 90210, odc. 89
11:30     Daleko od noszy
12:00     Klinika samotnych serc, odc.7
13:00     Dom nie do poznania
14:00     Świat według Kiepskich
14:45     Świat według Bundych, odc.57
15:15     Świat według Bundych, odc.58
 USA, 1990; r. Gerry Cohen Kelly  
 jest przygnębiona, bo obawia się,  
 że tym razem Święto Pracy spędzi  
 w domu, w towarzystwie mamy i  
 brata.
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Chirurdzy, odc.59
17:30     Studio EURO 2008
17:50     EURO 2008 mecz: Czechy-Portugalia
19:45     Studio EURO 2008
20:00     Wydarzenia
20:10     Sport
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008: mecz Szwajcaria-Turcja
22:45     Studio EURO 2008
23:00     Studio Lotto
23:10     Dorota Gawryluk - konfrontacje

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.555
06:15     Adam i Ewa, odc.186
06:45     Adam i Ewa, odc.187
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.265
08:30     Słoneczny patrol, odc.241
09:30     Strażnik Teksasu, odc.80
10:30     Beverly Hills 90210, odc.90
11:30     Daleko od noszy
12:00     Klinika samotnych serc, odc.8
13:00     Dom nie do poznania
14:00     Świat według Kiepskich
14:45     Świat według Bundych, odc.59
15:15     Świat według Bundych, odc.60
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Chirurdzy, odc.60
17:30     Studio EURO 2008
17:50    EURO 2008 mecz 11. 
 Chorwacja-Niemcy
19:45     Studio EURO 2008
20:00     Wydarzenia
20:10     Sport
20:13     Pogoda
20:15     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008 - mecz Austria-Polska
22:45     Studio EURO 2008
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
00:10     Fanatyk; USA, 2001; r. Henry Bean;  
 w. Ryan Gosling, dramat. 
02:20     Miasto zwycięzców, odc.115

05:35     Uwaga! - magazyn reporterów
05:55     Telesklep
06:55     Hej-nał show – interaktywny 
 program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn
11:00     Perfekcyjna Pani Domu 
 – reality show
12:05     Fabryka Gry – pr. interaktywny
13:05     Milionerzy 
 – teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
15:15     Agenci NCIS – serial sensacyjny,  
 USA, 2003
16:15     Rozmowy w toku – talk show
17:25     Sąd rodzinny – serial fabularno 
 – dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny 
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     Kryminalni 
 – serial kryminalny
22:30     Kuba Wojewódzki 
 – talk show
23:30     Dokument
00:35     Szpieg – serial
01:40     Wrzuć na luz – pr. rozr.
02:40     Telesklep
03:05     Uwaga! - magazyn reporterów

05:35     Uwaga! - magazyn reporterów
05:55     Telesklep
06:55     Hej-nał show
08:00     Na Wspólnej 
 – serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN – magazyn
11:00     Zmień swój styl
12:05     Fabryka Gry – pr. interaktywny
13:05     Milionerzy – teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
15:15     Agenci – serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku 
 – talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno –dokumentalny
18:25     Detektywi – serial fabularno 
 – dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno – dokumentalny
20:55     Na Wspólne j – serial obyczajowy
21:30     Strach – fi lm sensacyjny, USA 1996
23:30     Austin Powers II: Szpieg, który  
 nie umiera nigdy – fi lm kome 
 dia, USA 1999
01:25     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
01:45     Wrzuć na luz – pr. rozrw.
02:45     Telesklep
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