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Rumia. Jak wiele teraz wolno Strażnikom Miejskim? 

Będzie więcej kontroli

Do niedawna bez zgody właściciela Strażnicy Miejscy w Rumi 
mogli dokonać kontroli posesji jedynie przez... płot. Od tygo-
dnia dzięki upoważnieniu burmistrz miasta Elżbiety Rogali – 
Kończak, strażnicy mogą w godzinach od 6. do 22. kontrolo-
wać prywatne posesję nawet jeżeli właściciele nie wyrażają na 
to zgody. Przez całą dobę natomiast funkcjonariusze SM mogą 
kontrolować obiekty, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza. Jest to możliwe, dzięki ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska. 

Kontrola posesji przy ul. Gdańskiej, na którą właściciel nie tylko notorycznie zwozi śmieci, ale też wybudował tu bez wy-
maganych zezwoleń do, a stary rozbiera stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
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- Jeszcze niedawno – mówi 
Roman Świrski, komen-
dant rumskiej SM, - mieli-
śmy bardzo w tym wzglę-
dzie utrudnione działanie. 
Bo na przeprowadzenie 
kontroli posesji musiał się 
zgodzić jej właściciel. Nie 
muszę dodawać, że wielu 
przypadkach posesje kon-
trolowano zza płotu, a w 
ten sposób nie ma mowy 
o skuteczności.  Okazało 
się jednak, że taka zgoda 
nie jest wcale potrzebna, a 
stanowi o tym ustawa Pra-
wo Ochrony Środowiska z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Na 
jej podstawie 25 czerwca 
burmistrz Elżbieta Roga-
la - Kończak  upoważniła 
imiennie wszystkich straż-
ników „do wstępu wraz 
z rzeczoznawcami i nie-
zbędnym sprzętem przez 
całą dobę na teren obiektu, 
nieruchomości lub ich czę-
ści na których prowadzona 
jest działalność gospodar-
cza, a w godz 6. do 22. na 
pozostały teren.”

str. 5
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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

Czytelnicy pisząOd piątku do piątku

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / 
tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603, ze zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4, 
w dniu 27. 06.2008 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr V /2008, dotyczący 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wejherowie, 
obr.3, stanowiącej działkę 5/11, o pow. 1811 m2, przeznaczonej do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym.

Bezduszny telefon i jasnowidz
Chciałabym opisać przypadek, który poruszył i oburzył mnie 
głęboko. Chodzi o zupełne zlekceważenie przez lekarza cho-
rej osoby. Otóż moja teściowa, osoba 76-letnia, z przewlekłą 
chorobą płuc i astmą, po operacji usunięcia płata płucnego, 
zachorowała na zapalenie płuc. Wezwaliśmy wówczas lekar-
kę z CORMED-u, która po przebadaniu postawiła diagnozę i 
zapisała antybiotyk, leki wykrztuśne i wziewne. Zaleciła, aby 
koniecznie po zakończeniu kuracji antybiotykowej wezwać 
wizytę lekarską, aby skontrolować efekt leczenia. Tak też zro-
biliśmy. Okazało się jednak, że zamówienie wizyty domowej 
nie jest w CORMED-zie takie proste, gdyż jest czas urlopów. 
W końcu jednak obiecano nam przyjazd do domu doktora Ch. 
Miał być ok. godziny 12. Nie przyjechał. Około godz. 13:00 
zatelefonował do mojej teściowej z pytaniem, co jest powo-
dem wezwania wizyty domowej. Teściowa odpowiedziała, że 
jest po zapaleniu płuc i chciałaby skontrolować stan zdrowia.. 
wówczas dr Ch. zapytał, jaki antybiotyk brała i w jakich daw-
kach. Następnie stwierdził, że po takiej kuracji moja teściowa 
na pewno jest zdrowa i wizyta domowa jest niepotrzebna. Za-
lecił picie maślanki i wody mineralnej, a „w razie czego” niech 
teściowa przyśle kogoś po receptę
na brakujące leki wykrztuśne i wziewne. Jestem oburzona 
taką diagnozą przez telefon. Mieszkamy w centrum miasta i 
dojazd czy też dojście z ul. Puckiej gdzie znajduje się przy-
chodnia CORMED-u zajmuje zaledwie kilka minut. Jak można 
tak zlekceważyć chorą osobę? Czy dr Ch. jest jasnowidzem, że 
po rozmowie telefonicznej może ocenić stan zdrowia pacjenta? 
Czy może podeszły wiek chorej sprawił, że nie chciało mu się 
jej badać, bo stwierdził, że nie warto? Nawet nie wiem, gdzie 
mogłabym złożyć skargę na tego pseudolekarza. Pomyślałam 
o Waszej redakcji, bo wydaje mi się, że sprawa wymaga na-
głośnienia. Bardzo proszę o wydrukowanie mojego listu, za co 
dziękuję.       Pani M.

Piątek 4.07.2008 r.
16.00 Open'er Festival - Gdynia, Babie Doły
17.00 warsztaty batiku - WCK
19.30 koncert "Top Trendy" - Sopot, Opera Leśna
Sobota 5.07.2008 r.
16.00 Open'er Festival - Gdynia, Babie Doły
18.00 koncert Sielskiej Kapeli Weselnej - Wejherowo, park
19.30 koncert Krzysztofa Krawczyka - Sopot, Opera Leśna
Niedziela 6.07.2008 r.
13.00 zawody lekkoatletyczne dla wszystkich - SP Luzino
14.00 festyn kultury kaszubskiej - Wierzchucino, nad wodą
16.00 Open'er Festival - Gdynia, Babie Doły
16.00 koncert muzyki rozrywkowej - Gdynia, Kamienna Góra
18.00 koncert dudziarzy z Częstochowy - Wejherowo, Pl. J. Wejhera
19.30 Kabareton - Sopot, Opera Leśna
Środa 9.07.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. Dąbrowskiego
Czwartek 10.07.2008 r.
16.00 festiwal młodych - Reda
21.00 koncert Ladies Jazz Festival - Gdynia, Teatr Muzyczny
Piątek 11.07.2008 r.
16.00 festiwal młodych - Reda
20.00 koncert pianistki Toshiko Akiyoshi - Gdynia, Teatr Muzyczny

W piątkowe popołudnie, pomię-
dzy przystankami Wejherowo-
Śmiechowo i Wejherowo-Nani-
ce, pociąg SKM jadący z Gdyni 
potrącił 54-letniego mieszkańca 
Redy. Mężczyzna szedł wzdłuż 
torów. Maszynista, który prowa-
dził pociąg, próbował go ostrzec 
trąbiąc, ale ten nie reagował. 
Pociąg nie zdążył zahamo-
wać. Pieszy zginął na miejscu. 
- Pomimo kolejnej ofi ary w tym 
miejscu, dalej spotyka się oso-

by poruszające się wzdłuż szla-
ku kolejowego, które nie respek-
tują zakaz przebywania na tere-
nie kolejowym w miejscach do 
tego nie wyznaczonych - zwra-
ca uwagę asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej policji.
Na miejscu zdarzenia, policjan-
ci jak zawsze w takich przypad-
kach, sprawdzili trzeźwość kie-
rownika składu i maszynistę po-
ciągu. Wszyscy byli trzeźwi.  

(TM)

Wejherowo. Potrącony przez pociąg

Śmierć na torach
W Wejherowie pociąg śmiertelnie potrącił 54-letniego 
mężczyznę. 
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Nawet jeśli maszynista dostrzeże człowieka na torach, to droga hamowania pociągu 
jest za długa, żeby miało to znaczenie...

Rumia. Kronika SM

Niebezpieczny garaż
Centrum. Mieszkaniec ul. Matejki zgłosił dyżurnemu SM, że tej ul. prowa-
dzona jest rozbiórka garaży w sposób stwarzający zagrożenie dla ludzi. Wy-
słany na miejsce patrol stwierdził, że faktycznie rozebrano część ściany, a 
jej pozostała część i dach garażu grożą zawaleniem.  Strażnicy zabezpieczy-
li teren taśmą i wezwali na miejsce strażaków z Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w Rumi, którzy dokonali kontrolowanego położenia ściany i dachu.

Pogryzienie
Lotnisko. W dniu 1 lipca SM otrzymała informację że na ul. Skłodowskiej 
biegający bez kagańca i smyczy pies ugryzł mężczyznę w rękę. Na miej-
sce udał się patrol z technikiem weterynarii. Strażnikom udało się ustalić 
właściciela psa, z którym przeprowadzono rozmowę telefoniczną. Został on 
zobowiązany do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej wraz z doku-
mentami potwierdzającymi szczepienie i opłacony podatek za psa. Będzie 
on też musiał przez kilka kolejnych dni zgłaszać się z psem do weteryna-
rza celem obserwacji psa. Mężczyzna w dniu następnym został też ukarany 
mandatem.

Płonące śmieci
Biała Rzeka. Również 1 lipca dyżurnego SM poinformowano, że na jednej 
z posesji przy ul. Zbychowskiej pali się sterta śmieci. Strażnicy powiado-
mili straż pożarną i pojechali na miejsce, gdzie zastali pijanych właścicieli 
posesji próbujących bezskutecznie ugasić płomienie. Tą czynnością zajęli 
się przybyli na miejsce chwilę później strażacy z rumskiej Jednostki Ratow-
niczo Gaśniczej. Właściciel posesji został ukarany wysokim mandatem za 
składowanie niebezpiecznych odpadów na posesji.
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Wejherowo. Nowy obiekt na kolegiacie

NOWE ZEGARY 
Z KURANTAMI
Na wieży wejherowskiego kościoła p.w. Trójcy Świętej zo-
stały zainstalowane trzy nowe zegary montażu dokonała 
fi rma z Przeborska specjalizująca się w uruchamianiu i re-
nowacji tego typu zegarów. 

Mechanizm poruszający wska-
zówki zegarów i dźwięki kuran-
tów z wykorzystaniem trzech 
wiszących na nowych jarzmach 
dzwonów, poruszane są elektro-
nicznie. Regulacja czasu każdego 
zegara także jest możliwa dzięki 
specjalistycznej elektronice, bez 
potrzeby wchodzenia na wyso-
ką wieżę. Ta kolejna parafi alna 
inwestycja była możliwa dzię-
ki wsparciu, pomimo podziałów 
politycznych, Prezydenta i całej 
Rady Miasta Wejherowa. Ksiądz 
prałat Tadeusz Reszka, wyra-
żając wdzięczność darczyńcom 
wskazał jednocześnie na zna-
ną prawdę, iż „w jedności siła”, 
wyraził także nadzieję, że nowy 
dźwięk dzwonów z bardziej wi-
docznym przemijającym czasem 
skłoni nas do refl eksji, że „czas 
ucieka wieczność czeka”.

Franciszek Sychowski

Montaż zegara na kościelnej wierzy.

Nadzorował to ks. prałat Tadeusz Reszka.
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W najbliższą sobotę, 5. lipca 
odbędzie się w Redzie wysta-
wa psów nierasowych. Od go-
dziny 9. rano można zapisywać 
swoich pupili do konkurencji 
konkursowych. Później ocenia-
ny będzie wygląd, umiejętności 
i posłuszeństwo. Start o godzi-
nie 10. Dla wszystkich zaintere-
sowanych wystawa będzie oka-
zją do kupienia psa ze schroni-
ska, które tego dnia przyjadą do 
Redy. Zwierzaki będą licyto-
wane. Wystawa odbędzie się w 
MOSIR-ze.

(tm)

Reda. Cztery łapy

Psia wystawa

Od dwunastu lat przy konwikcie 
św. Leona Wielkiego w Wejhero-
wie organizowane są wakacje. Ak-
tualnie kończy się drugi tydzień 
pierwszego turnusu. W tym cza-
sie opiekę nad dziećmi sprawo-
wali: Ewelina Bojek i Wojciech 
Rybakowski. Zajęcia dla dzieci 
są prowadzone od godz. 9 do 15. 
Dzień rozpoczyna się modlitwą, 
po której jest śniadanie. Później, 
o ile dopisuje pogoda, są prowa-

Wejherowo. Akcja Katolicka organizuje wakacje

Półkolonie dla dzieci
Wzorem lat ubiegłych Akcja Katolicka organizuje półkolo-
nie dla dzieci, które wolą bawić się z innymi na świeżym po-
wietrzu, zamiast gnuśnieć w domach. Również tym razem 
chętnych było więcej niż miejsc.

dzone różnego rodzaju zajęcia na 
świeżym powietrzu. - Funkcjo-
nowanie półkolonii oparte jest o 
działalność wolontariuszy, którzy 
starają się, żeby dzieci miały za-
pewnione posiłki, dobrą zabawę 
i bezpieczeństwo – mówi Marek 
Panek, Prezes Akcji Katolickiej. 
W pierwszym tygodniu uczestni-

cy półkolonii byli m.in. na base-
nie w Gniewinie i odwiedzili pia-
śnickie groby. Opiekunowie sta-
rają się łączyć zabawę z eduka-
cją. W ostatni poniedziałek odbył 
się „Dzień na sportowo”, który 
trwał do godz. 12. W tym czasie 
dzieci m.in. skakały w workach 
i przeciągały linę. Później, w ra-
mach obchodów roku św. Pawła, 
odbyła się katecheza mu poświę-
cona. Następnego dnia odbyło się 
szkolenie pierwszej pomocy, a 
kolejnego wyjazd do Dębek, póź-
niej dzień ogniskowo-sałatko-
wy, a w piątek wyjazd do Pucka i 
Swarzewa. Drugi turnus, już dru-
gi rok z rzędu, będzie miał cha-
rakter wyjazdowy. Nad nim opie-
kę będzie sprawowała Oaza św. 
Franciszka.                          (ŁB)
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Półkolonie to dla dzieci świetna okazja do zabawy. A wszystko to pod czujnym okiem opiekunów.

- Czy była to decyzja do końca 
przemyślana, czy podjęta pod 
wpływem emocji?
- Była to świadoma decyzja, cho-
ciaż ostatnie pismo pana prezy-
denta przelało czarę goryczy. Pan 
prezydent rozważy jakie doku-
menty mogę skopiować i za jaką 
opłatą. Przypominam, że byłem 
delegowany przez radę miasta i 
komisję rewizyjną jako szef ze-
społu kontrolującego, czy  nie 
było przekrętów w zakresie obro-
tu drewnem i hodowli lasów.

- Co teraz będzie z kontrolą 
Prezydenta, przecież to usta-
wowy obowiązek każdego rad-
nego?
- Za kontrolę pana prezydenta i 
jego urzędników będą teraz od-

powiedzialni najbardziej fana-
tyczni członkowie ugrupowania 
prezydenckiego „Wolę Wejhero-
wo”. To jest fi kcja, teraz każdą 
kontrolę można przeprowadzić 
w dwie godziny. Żeby kontrola 
była skuteczna, muszą być speł-
nione dwa warunki. Jeżeli więk-
szość w komisji rewizyjnej mają 
bezkrytyczni zwolennicy kontro-
lowanego, kontrola nie może być 
skuteczna. Nie może kontrolowa-
ny powoływać się na własne roz-
porządzenia i regulaminy, które 
uniemożliwiają jego skuteczną 
kontrolę (paragraf 22). 

- Czy prawda jest, ze radni PO 
o pomoc chcą zwrócić się do 
minister Pitery?
- Jest to bardzo prawdopodobne.

Wejherowo. Co z kontrolami?

Fikcyjna komisja
Tydzień temu informowaliśmy o konferencji prasowej rad-
nych  PO i Samorządności członków  Komisji Rewizyjnej 
RM Wejherowa. Udowodnili oni, że protokoły Komisji  re-
dagowane są nie przez radnych a przez urzędników podpo-
rządkowanych Prezydentowi. Sprawa ta ma swój dalszy fi -
nał. Na znak protestu przeciw takim praktykom i w zasadzie 
sprowadzeniu Komisji do atrapy podporządkowanej Prezy-
dentowi trójka radnych Mirosław Ruciński (PO), Witold Mo-
cek (PO) i Maria Ziółkowska (Samorządność) postanowili 
zrezygnować z pracy w tej Komisji. O powodach tej decyzji 
Piotr Ruszewski rozmawiał z radnym Rucińskim.

W wyniku wypadku dziecko ze 
złamaniem ręki trafi ło do szpitala. 
Na szczęście jego życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. Z ustaleń 
policji wynika, że dziecko, choć 
na przejściu dla pieszych wtargnę-
ło na jezdnię nagle i to ono pono-
si winę. 31-letnia kierująca oplem 
kobieta była trzeźwa.
To fakt, że samochód potrzebu-
je drogi by zahamować i kierow-
ca w tym przypadku nie ponosi 
winy. Jednak do kierowania samo-
chodem potrzebna jest także wy-
obraźnia. W całej niemal zachod-
niej Europie istnieje też coś ta-
kiego, jak zasada ograniczonego 
zaufania, która zobowiązuje kie-
rowców do zachowania szczegól-
nej ostrożności  w pobliżu przejść 
dla pieszych. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że szanse pie-
szego w konfrontacji z samocho-
dem są raczej małe. 

(ajg)

Rumia. Bądźmy ostrożni

Chłopiec 
pod kołami
12-letni Krzysiu wbiegł na-
gle na jezdnię przy ul. Sta-
rowiejskiej wprost pod koła 
nadjeżdżającego Opla Astry. 
Do zdarzenia doszło ok. 
godz. 8.30 rano. 



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 prawie 7 mln 
PLN, z czego 85% tych środków 
Powiat pozyskał z zewnątrz, tj. z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekte-
og.powiat.wejherowo.pl.

(JG)
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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 

Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego przedsta-
wiona została informacja doty-
cząca realizacji zadań powiatu 
z zakresu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi w roku 
2007. Liczba stowarzyszeń z 
roku na rok wzrasta. W roku 2007 
przybyło ich 25. Rośnie również 
wysokość środków fi nansowych 

przeznaczanych przez Radę Po-
wiatu na wspieranie zadań przez 
nie realizowanych. W porówna-
niu z rokiem 2006 dofi nansowa-
nie wzrosło o 10 tys. zł i wyniosło 
ogółem już 60 tys. zł. Szczegó-
łową informację znaleźć można 
na stronie internetowej powiatu: 
www.powiat.wejherowo.pl 

(SP)

CORAZ WIĘCEJ STOWARZYSZEŃ 
W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Fundacja Ośrodka KARTA „Straty osobowe i ofi ary represji pod oku-
pacją niemiecką” zbiera informacje na temat osób poszkodowanych 
podczas II Wojny Światowej. Osoby zainteresowane udzieleniem in-
formacji zapraszamy na stronę www.straty.pl                               (SP)

Potrzebne informacje. Okupacja niemiecka

Jubileusz „Koleczkowian”. Zaproszenie
Zapraszamy na koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia działalności 
zespołu „Koleczkowianie”- 4 lipca 2008 roku o godz. 18.00 w hali 
sportowo- widowiskowej w Szemudzie. Wstęp wolny!                (JG)

Starosta Powiatu Wejherowskie-
go Józef Reszke przypomniał, 
podczas odbioru stref, że jest to 
część większego założenia, dzię-
ki któremu przy wszystkich szko-
łach ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat, powstaje 
10 ogólnodostępnych stref rekre-

acji w łącznej liczbie 38 obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych. 
Projekt o łącznej wartości prawie 
7 mln jest realizowany przy dofi -
nansowaniu ze środków Mecha-
nizmu Finansowego EOG w wy-
sokości aż 85 %.                                                       

(SP)

Kolejne zbiory dla wejherowskiego Muzeum
1 lipca br. w Berlinie dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie otrzymał do zbiorów część spu-
ścizny kaszubskiej po profesorze Friedhelmie Hinze  – zasłużonym 
slawiście opracowującym słowniki narodów słowiańskich. (zmarłym 
w 2004 r). Wdowa po profesorze –Erika Hinze przekazała nieodpłat-
nie bezcenne dla naszej kultury rękopisy, część  korespondencji oraz 
fotografi e . Wśród darów znalazły się też kartoteki z fi szkami robo-
czymi słownika „Pomoranisches wőrterbuch” Friedricha Lorentza 
oraz prawie kompletne wydanie tego wielotomowego słownika. (SP)

Nowe boiska przy szkołach
Odbyło się uroczyste otwarcie nowych ogólnodostępnych 
stref rekreacji dziecięcej: „Bukowa”, „Strzelecka” oraz 
„1000 Lecia”.

System ten będzie użytkowany 
na terenie powiatu wejherow-
skiego w Centrum Dyspozytor-
skim Straży Pożarnej i Pogotowia 
Ratunkowego w Wejherowie, w 
Gminnych Zespołach Reagowa-
nia Kryzysowego oraz w Staro-
stwie Powiatowym w Wejhero-

wie.
Do tej pory wykonano instala-
cję sieci LAN w 14 budynkach 
oraz zakupiono sprzęt informa-
tyczny o wartości ponad 330 tys. 
zł. Wykonawcą zadania była fi r-
ma ABG SPIN z Warszawy. W 
czerwcu dostarczono większość 

sprzętu łączności (radiotelefony, 
centrale telefoniczne, rejestrato-
ry rozmów), alarmowania (syre-
ny alarmowe, stacje obiektowe 
systemu alarmowania), monito-
ringu (kamery w każdym UM, 
UG i jednostkach PSP), urządzeń 
nawigacji GPS dla pojazdów ra-

KOLEJNY PROJEKT 
POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Trwają intensywne prace wdrożeniowe kolejnych etapów projektu „Zintegro-
wany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w po-
wiecie wejherowskim”   realizowanego przez Powiat Wejherowski wspólnie z 
gminami, Państwową Strażą Pożarną oraz Szpitalem Specjalistycznym w Wej-
herowie. Projekt ma m.in. na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, 
ulepszenie koordynacji akcji ratowniczych z wykorzystaniem GPS, nowocze-
snego sprzętu łączności, baz danych kartografi cznych i geodezyjnych (GIS)
oraz innych baz danych. Projekt ten jest realizowany przy udziale fi nansowym 
Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego 
wartość to 2,6 mln zł.

towniczych oraz serwery o war-
tości ponad 800 tys. zł. Pozo-
stały sprzęt wraz z jego instala-
cją i konfi guracją  o wartości ok. 
330 400 zł fi rma Alaska z Gdyni 
dostarczy w bieżącym miesiącu.. 
Obecnie trwają prace nad reali-
zacją zadania: dostawa wraz z in-
stalacją zasilania awaryjnego, w 
skład którego wchodzi dostawa 
11 agregatów prądotwórczych 
oraz instalacja sieci zasilania 
awaryjnego. Powyższe zadanie o 
wartości ok. 363 500 zł wykonuje 
fi rma ARA z Poznania. 
Ostatnim zadaniem w ramach 
projektu będzie dostawa zaawan-
sowanego systemu GIS (Syste-
mów Informacji Geografi cznej), 
specjalizowanych aplikacji wspo-
magania zarządzania kryzysowe-
go (symulacje pożarów, wycie-
ków substancji niebezpiecznych, 
powodzi) oraz zbudowanie po-
wiatowego portalu bezpieczeń-
stwa o wartości 268 400 zł brut-
to. Wykonawcą zadania jest fi rma 
Archipelag Net z Gdyni.
Zakończenie realizacji projektu 
nastąpi latem br.

(AS)
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REKLAMA

Art. 379. 
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
w zakresie objętym właściwością tych organów. 
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji 
kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiato-
wych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. 
Co mogą kontrolować strażnicy:
Kontrola posesji
Zezwolenie na handel lub opłata targowa, posiadanie szyldy z nazwą, nazwiskiem i 
telefonem, przestrzeganie godzin otwarcia placówki,porządek wewnętrzny, badania 
lekarskie personelu, oddzielne zezwolenie na handel alkoholem, tabliczki o skutkach 
spożywania alkoholu i zakazie sprzedawania go nieletnim, ceny towarów umiesz-
czone w widoczny sposób, legalizacja wag, posiadanie legalizowanych gaśnic ppoż, 
ustawienie kosza na śmieci przed placówką, sprzedaż alkoholu i papierosów nielet-
nim.
Kontrola sklepu i placówki usługowej
Stan techniczny ogrodzenia, stan techniczny wjazdu na posesję, czystość i porządek 
wzdłuż ogrodzenia oraz na posesji, posiadanie umowy na wywóz śmieci, szambo, 
kanalizacja, numer porządkowy posesji, psy (szczepienia, podatek, czy mają wsz-
czepione chipy identyfi kacyjne), zagrożenie pożarowe, nielegalne budowle (kurnik, 
chlew, garaż itp.), w okresie zimowym także kontrole odśnieżania przylegającego do 
posesji chodnika.

Rumia. Co wolno Strażnikom Miejskim

Będzie więcej kontroli
 Chcemy jednak uspokoić miesz-
kańców Rumi, że ich posesji nie 
zaleje w związku z tym fala kon-
troli. 
- Wydałam takie upoważnienia 
ponieważ na terenie miasta są 
posesje, z którymi mamy ciągłe 
problemy – mówi burmistrz Ro-
gala Kończak. - Jest tam noto-
ryczny bałagan, a często składo-
wane są niebezpieczne dla środo-
wiska i ludzi odpady. Ich właści-
ciele utrudniali dotychczas kon-
trolę strażnikom miejskim, od-
mawiając najczęściej wstępu na 
swe posesje. Dlatego zgodnie z 
posiadanymi uprawnieniami, po-
stanowiłam udzielić takich upo-
ważnień. Nie oznacza to jednak, 
że od tej pory będą mogli kon-
trolować kogo chcą i kiedy chcą. 
Chodzi o szczególne przypadki, a 
do nadzór nad wszystkim ma ko-
mendant SM.

Komendant Świrski również za-
pewnia, że wszystkie kontrole – 
tak jak dotychczas – przeprowa-
dzane będą oczywiście bez nad-
używania otrzymanych upraw-

nień. Jednak notoryczni i niepo-
prawni bałaganiarze oraz łamiący 
obowiązujące prawo i przepisy 
nie mogą liczyć na pobłażanie 
strażników.                    (ANGO)

Uroczysta gala trzeciej edycji 
plebiscytu „Cichy Bohater” zor-
ganizowana przez Marcina Dy-
buka, redaktora naczelnego Echa 
Miasta pod patronatem Marszał-
ka Senatu Bogdana Borusewicza 
Echa Miasta odbyła się w Operze 
Leśnej w Sopocie. 
Do tegorocznej akcji zgłoszonych 
zostało 70. kandydatów. Statuetki 
otrzymali: Aleksandra i Andrzej 
Baran i Marzena i Adam Kowa-
lik (rodziny zastępcze), strażak 
Szymon Borodziuk (dawca szpi-
ku), Cecylia Bucikiewicz (zaję-
cia prowadzone społecznie dla 
dzieci z Gdańska Oruni), Michał 
Ordak (pocieszanie na forach in-
ternetowych, zajmowanie się nie-
pełnosprawnymi), Jan Strom-
ski (uratowanie 2 nastolatków z 
płonącej altanki), Przemek Sza-
liński (zorganizowanie koncertu 
Grabowskiego, Meca i Barcisia 

i przeznaczenie dochodu na wó-
zek i schodołaz dla chorego kole-
gi), Bartosz Peszyński (zbieranie 
pieniądzy na dożywianie dzieci). 
W gronie wyróżnionych znala-
zły się również Agata Konkol, 
Martyna Szymańska i Małgorza-
ta Mielniczuk z Rumi, które we-
zwały karetkę i niewątpliwie ura-
towały życie mężczyźnie, które-
go na ulicy dopadł kolejny już 
zawał. Wszystkie trzy właśnie 
ukończyły rumskie Gimnazjum 
nr 1, a zgłosiła je ich wycho-
wawczyni, Beata Awsiukiewicz. 
Dziewczęta uważają, że to co 
zrobiły nie jest bohaterskim czy-
nem, ale miło im, że zostało to 
zauważone.
Ze swych uczennic dumni są bar-
dzo rodzice są, Dyrektor Gimna-
zjum nr 1 Jolanta Braun i wycho-
wawczyni Beata Awsiukiewicz

(ag)

Rumia. Wyróżnienie za uratowanie życia

Bohaterki z Rumi
Wyróżnienia w akcji Cichy Bohater organizowanym już 
po raz trzeci przez redakcję Echa Miasta pod patronatem 
Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza otrzymały 
trzynastolatki z Rumi. Agata Konkol, Martyna Szymańska i 
Małgorzata Mielniczuk – absolwentki rumskiego Gimnazjum 
nr 1 w wezwały karetkę do mężczyzny, który na ulicy miał 
zawał serca.

Dziewczęta uważają, że to co zrobiły nie jest bohaterskim czynem, ale miło im, że zo-
stało to zauważone.
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WCK wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizują wa-
kacyjny turniej piłki nożnej dla drużyn siedmioosobowych. Zawody 
przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z rocznika 1995 i 
młodszych, a toczyć się one będą na boisku przy ul. Partyzantów, na 
tzw. Jamajce. Zapisy drużyn są w pierwszym dniu turnieju, 7 lipca o 
godz. 9.00 na Jamajce.         (PP)

Turniej na Jamajce

Na początku czerwca plażę prze-
jął sąsiad zza między – Gniewiński 
Ośrodek Turystyki i Sportu, którego 
kierownictwo uważało, że da się na 
tym zarobić. Po miesiącu, w imię... 
dobrosąsiedzkich stosunków, pla-
ża ma wrócić z powrotem do Cho-
czewa. Plażami na polskim wybrze-
żu administruje Urząd Morski. W 
tym roku Choczewu wygasła umo-
wa dzierżawy plaży. Do UM wpły-
nęło pismo od wójta pismo, że gmi-
na nie jest zainteresowana dalszą 
dzierżawą plaży i utrzymywaniem 
jej w czystości. W związku z tym 
kierownictwo Oddziału Ochrony 
Obwodu Wybrzeża w Lubiatowie 
Urzędu Morskiego w Gdyni posta-
nowiło poszukać nowego dzierżaw-
cy. Ponieważ Gniewino mocno sta-
wia na turystykę zaproponowano tej 
gminie zajęcie się plaża. Propozycja 
została przyjęta. Rezygnację z plaży 
potwierdził Krzysztof Kochan – dy-

rektor GOTiS:
- W ciągu tego krótkiego czasu pod-
pisaliśmy już umowy na wywóz 
śmieci oraz przygotowaliśmy plan 
inwestycji na najbliższe trzy lata. 
Chcieliśmy na tę w pewnym sensie 
bezpańską dotychczas plażę ścią-
gnąć turystów. Nasze działania wy-
wołały jednak prawdziwą burzę w 
Choczewie i by uniknąć konfl ik-
tów z sąsiadami z dzierżawy rezy-
gnujemy. Jacek Michałowski - wójt 
gminy Choczewo swoje stanowisko 
w sprawie przejętej przez sąsiadów 
plaży wyjaśniał podczas sesji Rady 
Powiatu Wejherowskiego, stwier-
dzając, że Gniewino weszło na lu-
biatowską plażę podstępem, nie in-
formując władz Choczewa o swo-
ich zamiarach, co według Micha-
łowskiego nie jest zgodne z dobry-
mi obyczajami. Jego szczególony 
sprzeciw budził fakt, że GOTiS chce 
na plaży zorganizować wiele atrak-

cji z boiskami do gry, obiektami ga-
stronomicznymi itp.
- Chcą zrobić z naszego Lubiato-
wa drugą Łebę. A nie o to chodzi. 
Do nas przyjeżdżają turyści pragną-
cy ciszy i spokoju. Chcą odpocząć, 
a nie lawirować między budkami z 
jedzeniem i boiskami. Dlatego za-
protestowaliśmy przeciwko planom 
Gniewina – powiedział.
Z informacji podanych przez Urząd 
Morski w Gdyni wynika, że Lubia-
towska plaża pozostanie w tym roku 
dziką plażą. Sprzątana będzie przez 
gminę Choczewo, której UM w tym 
względzie pomoże, ale nikt jej w 
tym roku nie będzie dzierżawił. Z 
plaży znikną więc wszelkie punkty 
gastronomiczne itp.
Po raz kolejny sprawdza się przysło-
wie o pewnym zwierzęciu ogrodni-
ka, które to samo nie chce, ale i dru-
giemu nie da. 

(ANGO)

Lubiatowo. Plaża, dzika plaża...

Tam i z powrotem
Przed miesiącem gmina Choczewo, jedyna w powiecie wejherowskim z dostępem do morza, 
zrezygnowała z ze swej plaży w Lubiatowie. Jej władze stwierdziły wówczas, że nie stać ich 
na wydawanie kilkudziesięciu tysięcy rocznie na nie przynoszącą dochodów plażę. 
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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
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
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

Dzięki porozumieniu pod-
pisanemu przez Marszałka 
Województwa Pomorskie-
go z Powiatowym Cechem 
Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw i Prezyden-
tem Miasta Wejherowa w no-
wym roku szkolnym przy uli-
cy Kalwaryjskiej w wydzie-
lonej części wejherowskie-
go medyka rozpocznie dzia-
łalność Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła. 
Umowa o wspólnym użytkowa-
niu przez cech i medyk wyod-
rębnionych części budynku obo-
wiązuje do 2024 roku z możliwo-
ścią przedłużenia. Podpisy pod 
stosownymi dokumentami w tej 
sprawie złożyli: wicemarszałko-
wie województwa pomorskiego 
Mieczysław Strug i Krystyna Pa-
jura, Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz oraz starszy cechu 
Brunon Gajewski i dyrektor cechu 
Krzysztof Seroczyński. Szkoła ce-
chowa rozpocznie swoją działal-
ność w starszej, zabytkowej czę-
ści budynku, medyk zaś pozostał 
w nowej południowej części bu-

dynku. Przedstawiciele medyka i 
cechu z udziałem wiceprezydenta 
miasta, prawowitego właściciela 
całego obiektu podpisali szczegó-
łowy protokół zdawczo odbiorczy 
części dzierżawionej nierucho-
mości. Od 1 września w Wejhe-
rowie Wojewódzki Zespół Szkół 
Policealnych im. Z. Kieturakisa 
i Niepubliczna Szkoła Rzemio-
sła rozpoczną niezależną działal-
ność w budynku przy ul. Kalwa-
ryjskiej 3. Szkoła Cechowa zapra-
sza młodzież pogimnazjalną do 
kształcenia w zawodach: fryzjer, 
stolarz, tapicer i mechanik pojaz-
dów samochodowych z możliwo-
ścią praktyk zawodowych w naj-
lepszych renomowanych zakła-
dach rzemieślniczych. Natomiast 
wejherowski medyk oferuje mło-
dzieży policealnej, także tej, któ-
rej w tym roku nie powiodło się na 
maturze, atrakcyjne zawody opie-
kuńczo medyczne: terapeuty zaję-
ciowego, technika masażysty, asy-
stenta osoby niepełnosprawnej, 
opiekuna w domu pomocy spo-
łecznej, opiekunki środowiskowej 
i opiekuna medycznego.        

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Medyk i szkoła cechowa razem

TRWA NABÓR MŁODZIEŻY 

O znaczeniu przemysłu (sek-
tora) stoczniowego dla nasze-
go regionu i  dla polskiej go-
spodarki ludzi mieszkających 
w Trójmieście i w  przyległych 
powiatach nie trzeba  przeko-
nywać. Tu prawie w każdej ro-
dzinie jest ktoś, kto pracuje w  
stoczni lub w zakładzie, który   
ze  stocznią kooperuje. Każde-
mu kto tu mieszka  zależy więc 
na jak najlepszej kondycji tego 
sektora, bo to gwarancja utrzy-
mania dotychczasowych miejsc 
pracy i dobrej koniunktury go-
spodarczej w całym regionie. 
Tymczasem nasze wybrzeżowe 
stocznie od lat nie mogą wyjść 
na prostą. Co tu dużo mówić, 
ich kondycja fi nansowa nie 
jest najlepsza. Przetrwały tyl-
ko dzięki ogromnej pomocy pu-
blicznej państwa. Problem w 
tym, że w UE, której jesteśmy 
członkami,  udzielanie pomocy 
publicznej podlega ściśle okre-
ślonym regułom. Ich złamanie 
rodzi sankcje w postaci nakazu 
jej zwrotu. Komisja Europejska  
bardzo rygorystycznie pilnuje 
żeby pomoc publiczna nie była 
lokowana w przedsięwzięcia 

nierentowne, bo to znaczy, że 
publiczny pieniądz jest marno-
wany.  Tu na żadną taryfę ulgo-
wą nikt liczyć nie może. Oby 
nie przekonały się o tym pol-
skie stocznie. KE na program 
ich restrukturyzacji, a potem 
prywatyzacji  czekała aż trzy 
lata (sprywatyzowana została w 
tym czasie jedynie stocznia w 
Gdańsku), ale w końcu jej cier-
pliwość się skończyła. Kilka 
miesięcy temu postawiono nam 
ultimatum. Trafi ło ono akurat 
na okres rządu Tuska i teraz od 
tego rządu oczekuje się, że w 
krótkim czasie nadrobi on za-
niedbania swoich poprzedni-
ków. Na uzgodnienie programu 
restrukturyzacyjnego i podpi-
sanie umów prywatyzacyjnych 
dano nam czas do 15 lipca. To 
niewiarygodnie mało. Aż boję 
się pomyśleć co będzie jeśli nie 
zdążymy. Rozpisuję się o histo-
rii, by obalić zarzut byłego pre-
miera J. Kaczyńskiego, który 
na specjalnie zwołanej konfe-
rencji prasowej  powiedział, że 
to rząd Tuska „zawalił sprawę 
polskich stoczni” i że to „z jego 
winy nasze stocznie znalazły się 

RATOWANIE  POLSKICH  STOCZNI
Przysłowiowym rzutem na taśmę ministro-
wi skarbu Aleksandrowi Gradowi udało się  
złożyć w Brukseli program  restrukturyzacji 
stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Jeżeli 
zostanie on przyjęty, oddali się widmo zwrotu 
pomocy publicznej udzielonej polskim stocz-
niom (łącznie ok. 7 mld złotych), co groziłoby 
ich bankructwem.

w kryzysowej sytuacji”. To nie-
prawda. Winnych jest wielu, 
ale roztrząsanie tego nie ma te-
raz większego znaczenia. Waż-
ne, by wreszcie coś się ruszyło, 
bo inaczej padnie sektor, który 
przez całe dziesięciolecia był 
naszą chlubą i dumą.
Niedawno byłem na spotka-
niu ministra Grada z przedsta-
wicielami zarządów wybrzeżo-
wych stoczni oraz liczną gru-
pą związkowców (z wyjątkiem 
gdańskich, którzy tego dnia 
protestowali w Brukseli). Jego 
uczestnicy doskonale zdawali 
sobie sprawę z powagi sytuacji. 
Może dlatego unikano  rozli-
czeń i wytykania sobie błędów. 
W dyskusji dominowała troska 
o przyszłość sektora stocznio-
wego. Taka atmosfera dobrze 
rokuje na przyszłość, ale dla-
czego tak jest dopiero teraz, gdy 
mamy nóż na gardle?
                                                                                                 
                                                                                          

Jerzy Budnik            
Poseł na Sejm RP

Archiwalne numery posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl
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ZAWIADOMIENIE
STAROSTA WEJHEROWSKI

INFORMUJE, ŻE WYDAŁ DECYZJĘ NR AB9-IV-7351/237/08 Z DNIA 
01.07.2008 r.  O ZATWIERDZENIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO I WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Koleczkowo, 
Bojano i Dobrzewino na dz. nr:  
Obręb Bojano
 22/6, 268, 27/111, 27/113, 27/62, 27/98, 28/1, 28/7, 28/8, 28/9, 34/11, 37/43, 380, 
39/11, 39/12, 39/13
39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/8, 39/9, 397, 398/15, 398/3, 398/3, 399/13, 399/14, 
399/15, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 410/45, 414, 478, 493/20, 496, 76/7, 80, 147, 
150, 151, 190, 267, 269, 513, 10/3, 11/54, 19/14, 20/11, 20/48, 22/11, 23, 24, 269, 
27/104, 27/11, 27/112, 27/120, 27/13, 27/26, 27/44, 27/84, 28/30, 291/41, 291/50, 
291/60, 37/13, 37/18, 37/25, 37/34, 37/37, 291/64, 292, 294, 298, 31/4, 313/9, 317, 
318, 35/46, 398/14, 399/1, 399/2, 408/1, 408/2, 410/47, 429, 463, 489/2, 493/17, 
505, 514, 7/31, 7/42, 74, 75/3, 78/2, 78/5, 78/6, 8/1, 8/24, 9, 97, 493/5, 493/12, 16/28, 
16/29, 307/6, 308/10, 308/2, 308/6, 308/7, 311/2, 44/5, 45, 385/2, 391/3, 43/9, 44/3, 
449, 47/1, 47/7, 51/1, 10/3, 11/21, 11/22, 11/51, 11/52, 11/53, 11/54, 11/9, 12/11, 
12/28, 12/29, 12/8, 16/33, 16/34, 18, 19/14, 19/33,19/34, 19/47, 20/11, 20/29, 20/39, 
20/43, 20/45, 20/48, 21/11, 21/17, 21/29, 262/13, 262/14, 262/5, 298, 303/6, 307/10, 
307/15, 308/11, 308/12, 309/1, 309/2, 312/11, 312/4, 313/13, 313/9, 315, 317, 322/4, 
345/10, 353, 362/18, 363/5, 364, 365/13, 365/42, 365/47, 365/59, 365/60, 365/69, 
365/83, 365/90, 368, 370/1, 373/17, 373/8, 374, 377, 389, 40/18, 40/34, 40/35, 409/1, 
41, 410/47, 411/1, 411/3, 412/17, 413/5, 43/23, 43/5, 509/11, 509/17, 51/13, 51/20, 
51/29, 7/15, 7/18, 7/21, 74, 75/13, 75/48, 75/61, 75/9, 76/8, 79/2, 79/8, 8/23, 8/24, 
8/25, 8/31, 8/4, 9
Obręb Koleczkowo
12/11, 12/3, 12/6, 12/9, 14, 19, 20/3, 219/4, 237/24, 237/28, 24/56, 24/57, 242/4, 
292/1, 292/14, 292/3, 292/30, 292/38, 33, 40/2, 40/3, 40/4, 41/4, 44/4, 456, 457, 458, 
46/16, 47, 470, 471, 472, 478/1, 478/10, 478/2, 478/7, 48/1, 48/10, 48/11, 48/13, 
48/15, 48/16, 48/18, 48/20, 482/3, 483/4, 49, 5/9, 52/1, 53/3, 54/1, 54/4, 54/5, 55/6, 
56/12, 56/14, 56/3, 58/12, 58/24, 58/25, 58/27, 58/28, 6, 67/2, 7/28, 75/1, 75/2, 75/7, 
9/1, 9/2, 101, 108, 109, 112, 12/10, 120, 121, 126/11, 172/2, 183/13, 219/20, 22/2, 
220/4, 221/26, 222/3, 23, 236/17, 236/33, 236/8, 237/14, 24/1, 24/11, 242/19, 324/41, 
332, 39/1, 39/2, 4/11, 445, 448, 46/19, 46/20, 48/14, 480/5, 480/6, 51/1, 51/9, 52/6, 
53/2, 54/11, 57/6, 73/3, 75/6, 97,  242/2, 252/4, 252/5, 253/20, 253/21, 258/23, 253/6, 
496, 216/9, 244/1, 244/6, 247/15, 247/16, 248/2, 248/5, 257/4, 258/26, 38/17, 38/18, 
108, 219/20, 242/18, 252/22, 252/7, 258/10, 258/12, 258/3, 272/12, 272/13, 272/6, 
335/1, 339, 341, 342, 335/2, 38/7, 39/2, 40/9
Obręb Dobrzewino
365/1, 116, 118, 186, 360, 362, 375, 113/3, 117/1, 119/1, 119/6, 121/1, 123/28, 125/5, 
127/12, 129/1, 129/3, 129/5, 187/3, 187/4, 201/1, 201/2, 201/4, 201/5, 202/2, 203/6, 
205/6, 205/7, 205/9, 206/2, 206/22, 206/24, 206/26, 206/6, 345/4, 345/8, 353/3, 
353/4, 353/5, 355/1, 356/7, 359/2, 363/1, 363/3, 363/4, 363/5, 365/10, 365/103, 
365/6, 365/67, 365/68, 365/69, 381/1, 382/1, 200, 204, 207, 354, 364, 367, 383, 
113/23, 113/5, 115/8, 117/2, 119/2, 119/4, 119/5, 119/7, 123/27, 124/1, 124/2, 127/3, 
129/7, 202/1, 206/3, 206/7, 345/11, 356/6, 365/64, 278/5, 287/2, 282, 278/10, 279, 
293, 278/6, 309/12, 309/17, 309/22, 309/6.
Inwestor:  Gmina Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 13
Od decyzji służy stronom wniesienie odwołania do Wojewody Pomorskiego za 
pośrednictwem Starosty Wejherowskiego w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji.

Wyścigi quadów, rozgrywane na 
torze o zróżnicowanej naturalnej 
nawierzchni, dostarczają zarów-
no wielu emocji sportowych, jak 
również egzotycznych widoków, 
miejscami przypominających te 
z rajdu Paryż-Dakar. Zawody od-
będą się w dwóch kategoriach 
wiekowych:  Silver Cup obejmu-
jąca dwie klasy -  Młodzik (za-
wodnicy w wieku 10-14 lat, star-
tujących na quadach o pojemno-
ści do 250ccm 2T lub 4T ) i Open 
(zawodnicy powyżej 14 roku ży-
cia, startujący na quadach o po-
jemności powyżej 750 ccm 2T 
lub 4T) oraz Golden Cup dla za-
wodników powyżej 16 roku ży-
cia, startujący na quadach o silni-

kach o pojemności od 240 – 750 
ccm 2T.
Zawody składać się będą  z 4 bie-
gów rozłożone na dwa dni. W ka-
tegorii Silver Cup  dla klasy Mło-
dzik po 40 min, dla klasy Open 
po 70 min (13 lipca) i 60 min (14 
lipca). Golden Cup po 70 min (13 
lipca) i 60 min (14 lipca).
Na zwyciężcę Golden Cup czeka 
nagroda pieniężna w wysokości 
2000 Euro.
Dla publiczności planowane są  
przejazdy na quad’ach na wy-
dzielonym torze na terenie zawo-
dów, wystawy, pokazy free style 
oraz wiele innych atrakcji prefe-
rując aktywny i bezpieczny wy-
poczynek całych rodzin.      (JS)

Krokowa. Puchar Quadów „Golden Cup”

Bici na cztery koła
Już po raz czwarty w Krokowej w dniach 12-13 lipca od-
będą się wyścigi quadów.  Bez wątpienia jest to 
impreza, której nie po- winien opuścić żaden 
miłośnik sportów mo- torowych. 

Na zwyciężcę Golden Cup czeka nagroda pieniężna w wysokości 2000 Euro.

Imprezy zaczęły się w piątek. 
Tego dnia otwarta była sala kino-

wa Gminnego Ośrodka Turysty-
ki i Sportu. Każdy chętny mógł 

Gniewino. Wakacje na wesoło

Dni Gniewina
Koncert Maryli Rodowicz był główną atrakcją Dni Gniewina, 
które odbywały się w miniony weekend.

obejrzeć transmisję jednego z 
telewizyjnych kanałów sporto-
wych. Ale oprócz sportu był tak-
że blok bajek dla dzieci. W piąt-
kowy wieczór odbył się koncert, 
który był największą atrakcją te-
gorocznych Dni Gniewina: wy-
stąpiła Maryla Rodowicz. Kon-
cert ściągnął kilka tysięcy ludzi. 
Zdaniem organizatorów bardzo 
dużo osób przejechało spoza tere-
nu gminy, żeby obejrzeć właśnie 
ten występ. W ubiegłym roku 
gwiazda wieczoru również przy-
ciągnęła ponad 10 tysięcy wi-
dzów. Wtedy zagrał zespół Bajm. 
W ramach festynu „Rybko ty 
moja” wszyscy chętni mogli pró-
bować dań z ryb. Kolejka do de-
gustacji była bardzo duża. A było 
w czym wybierać; były dania na 
zimno, na gorąco, z grilla i sałat-
ki. Jeszcze tego samego wieczo-
ra wystąpił kabaret Smile i zapre-
zentowano widowisko dla dzieci, 
które w żartobliwy sposób miały 
wciągnąć publiczność do zabawy. 
W ramach obchodów odbyła się 
również biesiada strażacka, w 
której brali udział najbardziej za-
służeni strażacy z gminy Gnie-
wino. Ale najważniejszym ele-
mentem były obchody 100 - lecia 
jednostki straży w Nadolu. Tego 
dnia został poświęcony wóz, któ-
ry straż otrzymała w tym roku. 
W niedzielę na scenie pojawiło 
się kilkanaście orkiestr dętych. A 
wszyscy, którzy nie były zainte-
resowani regionalnymi występa-
mi mogli oglądać pokaz siłaczy. 
Przez kilka godzin kilkunastu si-
łaczy zmagało się z kolejnymi 
zadaniami. Pokaz przyciągnął 
wiele osób. Popołudniu w sali 
kinowej GOTiS-u można było 
jeszcze obejrzeć fi lm „Lejdis”.                                   

Tomasz Modzelewski
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PYSZNE ŻEBERKA W MIODZIE
1 kg żeberek wieprzowych
2 ząbki czosnku
Papryczki chili
Szklanka keczupu
0.2 szklanki płynnego miodu
Łyżka soku z cytryny
2 łyżki sosu sojowego
Sól, pieprz
Przyprawa do grilla

1.Żeberka umyj w zimnej wodzie, podziel na 
kawałki tak by każdy kawałek miał 1 lub 2 
kostki. W sporym rondlu zagotuj 2 litry wody 
z płaska łyżeczką soli. Żeberka wrzuć na wrzą-
tek.
2.Ząbki czosnku obierz z łupin i drobno po-
siekaj (można też przecisnąć przez praske do 
czosnku) papryczke chili opłucz, rozkrój, czub-
kiem noża wyjmij nasionka, a miąższ pokrój 
jak najdrobniej. Ketchup wymieszaj (najlepiej 
trzepaczka) z miodem, octem lub sokiem cytry-
ny, sosem sojowym, posiekanym czosnkiem i 
papryka chili.
3. Obgotowane żeberka wyjmij łyżką cedzako-
wą, osacz na sicie, po czym ułóż w głębokim 
półmisku. Każdy kawałek posmaruj przygo-
towana marynata (użyj szerokiego pędzelka). 
Półmisek z żeberkami przykryj i wstaw na 
12godzin do lodówki.
4. Żeberka połóż na rozgrzanym ruszcie, piecz 
po Ok 5-10 minut z każdej strony. Podawaj z 
ziemniakami upieczonymi na grilu.

Sezon grillowy zaczyna sie juz 
na dobre.Jest to nic innego jak 
pyszne jedzenie i spotkanie z 
najbliższymi na łonie natury.
Obecnie trudno sobie wyobrazić 
festyny, biesiady czy kiermasze 
bez unoszącego się w powietrzu 
zapachu grillowanego mięsa, ryb 
czy warzyw.Dlatego zapraszam 
serdecznie do wspólnej zabawy 
na świeżym powietrzu.                             

Marcin Drewa

Wakacyjna kuchnia

GOTUJ Z EXPRESSEM

Portal naszemiasto.pl organizuje 
wśród internautów plebiscyt pt. 
„Perły w Koronie Pomorza 2008”. 
W jego ramach zostanie wyłonio-
nych 10 największych atrakcji tu-
rystycznych województwa, które 
otrzymają specjalny certyfi kat. 
Wśród „nominowanych” obiek-
tów jest Kalwaria Wejherowska. 
Wszystkim osobom uważającym, 
iż nasza kalwaria zasługuje na 
miejsce w „dziesiątce” wskazuje-
my stronę, na której można zagło-
sować: www.naszemiasto.pl/per-
ly_w_koronie_pomorza_2008. 

(PP)

„Perły 
w Koronie 
Pomorza 
2008”

UWAGA PLEBISCYT!
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Pierwszego dnia najwięcej emocji pojawi-
ło się w związku z  fi nałową prezentacją 

„Kaszubskiego Idola”- konkursu 
muzycznego organizowanego przez 
Radio Kaszëbë. W konkursie zapre-

zentowało się dziewięciu fi nalistów. 
Niekwestionowaną zwyciężczynią 
konkursu została Ewelina Pobłocka 
z Luzina, wyróżniono także Natalię 

Szreder i Michała Lange. Jak na miej-
ski jarmark przystało, nie zabrakło zna-

nych gwiazd. Na scenie wejherowskie-
go Amfi teatru wystąpił zespół Trubadu-
rzy oraz Bez Próby. W kolejnym dniu 
WCK, główny organizator jarmarku, 
zaproponował dzieciom program te-
atralny pt. „Co ma piernik do wia-
traka” i występ zespołu taneczne-
go Baccara. Następnie usłyszeliśmy 
folklor góralski w wykonaniu zespo-
łu Czeczel Band oraz koncert muzy-
ki celtyckiej Anny Taber na elektro-
nicznej harfi e, a także muzykę rom-
ską w wykonaniu Terno. Gwiazdą 

niedzielnego wieczoru był koncert 
zespołu Dżem. Na polanie Amfi te-
atru największym zainteresowaniem 

cieszyły się darmowy instruktaż podstaw rodzimego garncarstwa w 
pracowni Arkuszyńskich i konkurs dla publiczności „Gotowanie na 
polanie”. Amatorzy kulinariów mogli zrobić sobie zdjęcie z panem 
Boczkiem z Kiepskich. Poza tym było wesołe miasteczko dla dzieci 
oraz stoiska ze smakołykami. Konferansjerkę powierzono idolowi ro-
dzimego zespołu Czad, Bartłomiejowi Kuntz.

Franciszek Sychowski

Wejherowo. Wesoły weekend w amfi teatrze

JARMARK WEJHEROW
Uroczystym przemarszem spod WCK-u do amfi teatru zainaugurowano 
kolejny Jarmark Wejherowski. W programie pojawiło się sporo atrakcji. Na 
scenie wystąpił m.in. znany kaszubski zespół Bazuny z Żukowa oraz zespół 
Pietuchy z repertuarem rosyjskiego folkloru. 

SOBOTA

NIEDZIELA
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Kasia Okrój z Wejherowa na pierwszej lekcji garncarstwa.

Laureaci konkursu Kaszubski Idol.

W zespole Bazuny rośnie nowe pokolenie.  

Zespół Trubadurzy na scenie wejherowskiego amfi tearu. 

Kto nie chciałby mieć zdjęcia z panem Boczkiem z Kiepskich?

Kto się szybko ustawił pod stołem, mógł spróbować kulinarnych majstersztyków profesjo-
nalnych kucharzy.

Fo
t. 

Fr
an

ci
sz

ek
 S

yc
ho

w
sk

i
Fo

t. 
Fr

an
ci

sz
ek

 S
yc

ho
w

sk
i



9 Piątek, 4 l ipca 2008 r.                                       Wakacje 

REKLAMA

REKLAMA

SKI
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Grupa Dżem od lat występuje na scenach całej Polski, caly czas przyciągając rosnące 
zastępy swoich fanów.

Na scenie wciąż pojawiał się ktoś, kto zna się na poprawianiu ludziom humorów.

Na jarmarku każdy znalazł jakąś rozrywkę dla siebie.

W wejherowskiej harcerskiej ba-
zie obozowej Cedron odbył się 
Ogólnopolski Turystyczny Prze-
gląd Piosenki Studenckiej- Ba-
zuna 2008. W programie oprócz 
tradycyjnych konkursowych wy-
stępów zaprezentowały się zna-
ne gwiazdy piosenki studenckiej 
m.in. Tomasz Salej, zespół Pod 
Dudą, Krążek, KTM, Vergil Van 
Troff , Łukasz Maciejewski, Wal-
demar Miecznikowski oraz zespół 
Timur i Jego Drużyna. W trady-
cyjnym nocnym maratonie wy-
stąpili: Saska, Anna Kloc, Sami 
o Sobie, Seta, Adam Drąg, zespół 
Na Bani, Słodki Całus od Budy i 
Bez Jacka oraz Zakaz Wyprzedza-
nia. W niedzielę odbył się koncert 
laureatów. Największe przeboje 
laureatów zostaną wydane na pły-
cie CD.    Franciszek Sychowski

Wejherowo. Bazuna 2008

PRZEGLĄD PIOSENKI STUDENCKIEJ

Nocny maraton piosenki studenckiej w bazie Cedron.
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Wakacyjna Liga Piłki Nożnej
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej zaprasza na rozgrywki Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej 
Drużyn 5-osobowych.
Zawody odbędą się w trzech następujących kategoriach 
wiekowych:

rocznik: 1995 i młodsia) 
roczniki: 1994-92b) 
roczniki: 1991 i starsi  c) 

 
Zgłoszenia i bliższe informacje można uzyskać pod nr 
tel.: 0 603 180 405 w nieprzekraczalnym terminie do 
30 czerwca 2008r.                                                                                                

Jak ocenia Pan miniony sezon 
w wykonaniu drużyny senio-
rów  klubu?
Trzeba zacząć od tego, że nie 
osiągnęliśmy celu, który założy-
liśmy przed minionym sezonem, 
czyli awans do III ligi. Mimo tego 
cały sezon można podzielić na 
dwie rundy. Pierwsza – fatalna, 
zdobyliśmy 21 punktów co dało 
nam jedenaste miejsce w tabeli, 
druga - na miarę oczekiwań, zdo-
byliśmy 32 punkty i dało nam to 
na wiosnę czwartą pozycję. Nie-
stety, jak zsumowaliśmy to dało 
nam ósme miejsce i o awansie 
musieliśmy zapomnieć. Wnioski 
nasuwają się proste, zmiana tre-
nera w przerwie zimowej na Woj-
ciecha Waśka oraz pozyskanie 
przede wszystkim napastnika Łu-
kasza Króla okazały się dużym 
wzmocnieniem.  Sezon składa 
się z dwóch rund dlatego w cało-
ści zasłużyliśmy na ocenę dosta-
teczną. Podsumowując miniony 
sezon trzeba również zaznaczyć, 
że po objęciu klubu przez tytular-
nego oraz głównego sponsora – 
fi rmę Orlex zespół Gryfa stał się 
jednym z najbardziej profesjonal-
nych klubów w okolicy. 
Sponsorzy są zadowoleni z osią-
gnięć piłkarzy?
Przede wszystkim na początku 
chciałbym podziękować panu 
Wojciechowi Gębarowskie-

mu Prezesowi fi rmy Orlex oraz 
wszystkim innym sponsorom za 
pomoc klubowi i mimo nie zre-
alizowanych celów przez zespół 
z ich deklaracji wynika, że nie 
wycofają się ze sponsoringu. Za 
co w imieniu swoim oraz Zarzą-
du składam wielkie podziękowa-
nia. 
Szykują się jakieś zmiany w 
szeregach czwartoligowego ze-
społu?
Jeśli chodzi o piłkarzy to druga 
runda pokazała, że aby utrzymać 
przyzwoity poziom potrzebne są 
wzmocnienia. W tej chwili pro-
wadzone są rozmowy z zawodni-
kami z lig czwartych oraz grają-
cych w wyższych ligach. Jednak 
o ich przydatności do zespołu za-
decyduje trener Wojciech Wa-
siek. Jak na razie nie mogę zdra-
dzić żadnych nazwisk, gdyż nic 
nie jest pewne. 
Co dalej z obiektem przy Wzgó-
rzu Wolności? Konkretniej z 
murawą która jest w bardzo 
złym stanie
Na dzień dzisiejszy staramy się 
we własnym zakresie naprawić 
stan murawy przy współpracy 
z fi rmą Orlex, jednak nie jest to 
gruntowny remont, gdyż czeka-
my na decyzję sądu związanej ze 
sprawą założoną przez Radę Mia-
sta oraz Pana Prezydenta Wejhe-
rowa dotyczącej stanu własno-

Piłka Nożna. Gryf ORLEX przed sezonem 

Walka o awans do III ligi
Z Rafałem Szlasem,Prezesem Klubu WKS Gryf ORLEX Wejherowo o sytuacji w klubie 
przed nadchodzącym sezonem rozmawia Łukasz Nowaczyk

ści obiektu. O tej sprawię będę 
Państwa informował na bieżąco 
na łamach gazety oraz ofi cjal-
nej strony internetowej klubu – 
www.gryf.wejher.info. 
Jakie plany ma klub na najbliż-
szy sezon?
Podstawowym celem w zbliża-
jącym się sezonie jest walka o 
awans do III ligi, oraz przepro-
wadzenie kapitalnego remontu 
stadionu przy udziale fi rmy Or-
lex, która mam nadzieje w naj-
bliższej przyszłości zostanie wła-
ścicielem w/w obiektu. Będzie to 
duże przedsięwzięcie, które bę-
dzie służyć naszemu miastu oraz 
wszystkim mieszkańcom Wej-
herowa i okolic na długie lata. 
Przy okazji chciałbym zaprosić 
wszystkich mieszkańców na zbli-
żające się mecz WKS – u! 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Rafał Szlas

Patronat honorowy nad mistrzo-
stwami obieli Wójta gminy Linia 
Łukasza Jabłońskiego oraz Prezesa 
Pomorskiego Klubu Weterana L-A 
w Sopocie – wielokrotnego Mistrza 
Europy i Świata w rzutach z Miej-
sca w kategorii M-55 i M-60 Syl-
westra Maliszewskiego. Zawody 
rozpoczęła się sportowa rywaliza-
cja z podziałem na kategorie kobiet 
i mężczyzn. Panie rywalizowały w 
biegach na dystansie 100m, 400m, 
800m, skoku w dal i rzucie piłecz-
ką palantową, natomiast panowie w 
biegach na dystansie 100m, 400m, 
1500m oraz w skoku w dal i rzucie 
piłeczką palantową.
Gość honorowy imprezy Sylwester 
Maliszewski demonstrował zebra-
nym sportowcom i kibicom rzuty 
dyskiem antycznym oraz ciężar-
kiem o wadze…25kg. Co silniejsi 
również próbowali choć na kilka 
metrów rzucić tym ciężarkiem. Za-
wodnicy zdobywając poszczególne 
lokaty „zbierali” także małe punkty 
dla swojego sołectwa. W końcowej 
klasyfi kacji drużynowej sołectw I 
miejsce z wynikiem 134 pkt. i Pu-
char Wójta Gminy zdobyło sołec-
two Linia, II miejsce (113pkt) i Pu-
char Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Sołectwo Pobłocie z kapitanem 

Lekkoatletyka.  I Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Gminy Linia 

Sezon lekkoatletyczny rozpoczęty
Na Stadionie Gminnym w Lini odbyły się I Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Gminy 
Linia w Lekkoatletyce. Organizatorem tych zawodów był Gminny Dom Kultury w Lini. 

Tomaszem Miecznikowskim na 
czele. III miejsce (94 pkt) i Puchar 
Dyrektora GDK – Strzepcz, na dal-
szych miejscach Miłoszewo, Nie-
poczołowice i Zakrzewo. Wójt Łu-
kasz jabłoński wręczył na zakoń-
czenie puchar Sylwestrowi Mali-
szewskiemu w podziękowaniu za 
uświetnieni swą obecnością zawo-
dów w Lini.
Kolejną dyscypliną będzie I 
Turniej Sołectw – który od-
będzie się 27 lipca na boisku 
w Strzepczu. Na turnieju będą kon-
kurencje dla radnych, sołtysów 
oraz konkurencje zwinnościowe i 
siłowe dla mieszkańców gminy re-
prezentujących swoje sołectwa.

W poszczególnych dyscyplinach zwyciężali:
KOBIETY: 
100m – Anna Hinca – Linia 13,74 
400m – Anna Hinca – Linia 1,07.88 
Skok w dal – Patrycja Stencel – Pobłocie 
– 3,42m
800m – Natalia Dawidowska – Linia  - 
3,14.12sek
Rzut piłeczką palantową – Anna Hinca – 
Linia – 29,80
MĘŻCZYŹNI:
100m – Arkadiusz Wenta – Strzepcz – 
12,29
400m – Arkadiusz Wenta Strzepcz – 
1,01.22
Skok w dal – Damian wenta – Strzepcz – 
5,32m
1500m – Marcin Byczkowski – Strzepcz 
– 5,06.07
Rzut piłeczką palantową – Mateusz 
Myszka  - Strzepcz – 57,50

Reda. MOKSiR

Wakacyjna Liga Piłki Nożnej 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Redzie rozpoczął 
organizację cyklu turniejów pił-
ki nożnej dla dzieci i młodzieży 
(rocznik 1992 i młodsi). Wakacyj-
na Liga Piłki Nożnej już w swo-
jej ubiegłorocznej edycji cieszyła 
się sporym zainteresowaniem i 
udziałem młodych zawodników 
z Małego Trójmiasta i okolic. 
Na pierwszy turniej w 2008 roku 
przybyło ponad 60 zawodników z 
7 drużyn z Redy, Rumi i Wejhe-
rowa. Turniej miał bardzo drama-
tyczny przebieg-zawodnicy zro-
bili spory postęp pod względem 
swoich umiejętności w stosunku 
do zeszłego roku. Również po-
ziom się wyrównał i tak napraw-
dę każdy mógł wygrać z każdym. 
Wyniki i miejsca uzyskane przez 
każdą z drużyn wliczane będą do 
klasyfi kacji generalnej imprezy, 
za którą uczestnicy otrzymają na-
grody rzeczowe, puchary i meda-
le ufundowane przez MOKSiR. 
W pierwszym turnieju oprócz dy-
plomów i słodyczy które otrzy-
mali uczestnicy od organizato-
ra, wyróżniony został również 
oryginalną statuetką najlepszy 
piłkarz. A został nim Wojciech 
Kasyna z zespołu; Gwiazdy Le-
snera; Oprócz bardzo dobrej gry i 
wprowadzenia; swojego zespołu 
do fi nału, w każdym meczu wy-
kazywał wielką wolę walki przy 
zachowaniu; ducha fair play;

Mecz o III miejsce
Manchester- Danka Trampky 2:3
Finał
Gwiazdy Janora- Gwiazdy Le-
snera 2:0
Sklad zwycięskiego zespołu 
Gwiazdy Janora: 
Dawid Dworniak, Filip Patok, 
Tomasz Rutkowski, Mateusz 
Wesserling, Marcin Kolatowski, 
Błażej Skitek
Klasyfi kacja Generalna po I 
turnieju:
1m Gwiazdy Janora 6pkt
2m Gwiazdy Lesnera 4 pkt
3m Danka Trampky 3pkt
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w naszych Wakacyj-
nych zawodach!

Konrad Wargin

Jan Trofi mowicz 

ZAPRASZAMY
Poniedziałki: Wakacyjna Liga 
Piłki Nożnej dla rocznika 1995 
i młodsi (zapisy od g.9.30 Hala 
Sportowa ZS 1 w Redzie); Tenis 
Ziemny- zajęcia i turnieje 
18.30-20.00 Korty Ziemne MOK-
SiR, 
Wtorki: Siatkówka- zajęcia 
17.00-19.00, 
Środy: Wakacyjna Liga Piłki Noż-
nej dla rocznika 1992 i młodsi (za-
pisy od g.9.30 Hala Sportowa ZS 1 
w Redzie) Tenis Ziemny- zajęcia i 
turnieje 18.30-20.00
Czwartki: 
Judo -Sala Spec. ZS 1- 
18.00-19.30
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  cen-
trum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek 
ocieplony i monitorowany, winda, księga 
wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabi-
net tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodarowa-
na, na min. 10 lat, tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  

Kębłowo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERA-
KOWICACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.za-
dbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁU-
GOWĄ, 1 piętro, 320 m2,  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 pokoje, 
44,7 m2 podłoga - panele, okna PCV, 195 tys. 
tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na po-
dobne w bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, 
ładny układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 
43 m2 (os. 1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł 
tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, 
osobno kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. na 
dwa mieszkania 602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. 
Okolice Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. 
kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, 
dobra lokalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 
678 22 62 (mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwi-
ny, 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 dostępem 
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/
- SPRZEDAM DOM w Luzinie, blisko cen-
trum, o pow. 124 m2 cena 395 tys. zł całkowi-
cie podpiwniczony z garażem tel. 668 319 068, 
784 008 893
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 
4pokoje Gdańsk - Żabianka z widokiem na mo-
rze. tel. 0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/
KAWALERKI w Rumi lub w Redzie do wyna-

jęcia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wyna-
grodzenie za całodobową opiekę nad chorą le-
żącą na Alzheimera. Gdańsk-Oliwa tel.kom. 
0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 
pokoje, czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, sol-
car@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w 
stanie surowym, otwartym, tel. 880 287 676

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA 
DOBRE I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 
057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZA-
LEŻNA 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 DZIE-
CI, POZNA PANA do 38 lat, niezależnego, 
zmotoryzowanego z okolic trójmiasta, tel. 504 
384 700
- WOLNY, 34 LATA, BEZ NAŁOGÓW, 
pozna panią niezależną fi nansowo, zmotoryzo-
waną 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
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody 
duchem i ciałem, ceniący szczerość. Pozna 
Panią do 35 lat, szczupłą, miłą, sympatyczną, 
tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przy-
stojny, zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 
667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku 
stosownym, z okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 
925
- LUZAK, lat 37, z wielkim, poczuciem hu-
moru, pozna panią, którą ma dość szarych dni, 
Wejherowo 0-506 562 510
- WDOWA , pozna pana w wieku 55-60 lat, 
bez nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na 
smsy nie odpowiadam, tel. 696 387 143

- 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, klimatyzacja,e-
lektryczne szyby, lusterka, radio cd, Rok prod.  

NIERUCHOMOŚCI

1997, Przebieg 170 tys. Zużycie paliwa  8 - 10 
l/100 km. Możliwość wystawienia f-vat. Cena  
16 tys. Pln  - do negocjacji TEL : 604 541 803
- SPRZEDAM! 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, przero-
bionego na quada, sprawny technicznie, kolor 
wojskowy, tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 
GLX 5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan 
bardzo dobry, ubezpieczony, 
cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 
biegi, sprowadzony, stan bdb cena 800 zł, tel. 
058 678 02 72
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan bdb 
113 tys. km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor 
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.
zamek, imobilaiser, szyby opuszczane elekt., 
radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan techniczny bdb, 
cena 7000zl. RUMIA, tel.: +48501163690
- SPRZEDAM Opla Vectrę 1.6 benz, 1993 r., 
jeden właściciel 3500 zł tel. 668 319 068, 784 
008 893
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok 
prod.1997,140000 km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.
zamek, imobilaiser, szyby opuszczane elekt., 
radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan techniczny bdb, 
cena 7000 zl. RUMIA,
 tel.: +48501163690
- SPRZEDAM JAWĘ, rok prod. 1958 z doku-
menacją, tel. 8885333447, Luzino
- SPRZEDAM OPLA CORSĘ B12 z 1994 
r. 5 drzwi, niebieski metalik, przebieg 122 
tys. książka serwisowa, przegląd i OC do 
12.01.2009 Łęczyce, tel. 602 820 284
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  rok 
prod 1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel.kont. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 
drzwi, niebieski metalik, książka serwisowo-ga-
rażowa, przegląd OC 12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + 
instalacja gazowa,zarejstrowany w
kraju,elektryczne lusterka,elektryczny szyber-
dach,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufel-
gi,sedan granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van 
zarejstrowany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość 
programów komputerowych, 28 lat, znajomość 
worda, exela, płatnika, szuka pracy w domu, 
tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMO-

CHODOWYM. Licencjat z administracji, 
prawo jazdy, znajomość programów kompute-
rowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie 
malowanie, tel. 504 597 997
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, 
wyrejestrowanych, do wyrejestrowania, tel. 
506 562 510
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie 
wykształcenie, na 1/2 etatu

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i 
niską osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pe-
łen 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-SPA-
CEROWY dwa odcienie zieleni, pompowane 
koła, nosidełko dla niemowlaka, pokrowiec na 
nóżki, pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitie-
ra, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY 
na wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓW-
KĘ, małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-
BĘBNOWA PRIVILEG T3018, electronik, pe-
łen program 20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała 
rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena do negocjacji. 
tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE 
dł 130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm 
w kolorze ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. 
Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 
CM GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i 
Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W 
DOBRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMA-
TYCZNĄ, tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZY-
DŁA większą ilość z demontażu w dobrym sta-
nie 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 okienkiem 
70 cm (bez ościeżnicy), 
tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam ro-
zebrać (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 poziomo-
we, białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową 
ze skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik 
RTV - 1000 zł 
tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża 
ilość programów, podnóżek, model 4000, cena 
2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, 
nowy z wytrzymałego materiału 
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 niezago-
spodarowaną 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 MI-
KROFALOWĄ 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-zamra-
żarkę,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, 
jedynie uszkodzony regulator temperatury 
chłodziarki, cena 150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rude-
go kota. Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i 
nie tylko „ALCATEL”, 40 zł 
tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyj-
mę, z transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 
225/45/16 z oponami z szerokim rantem, kom-
plet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” 
osiemdziesiątki prawe, kolor wenge (ciemny 
brąz), ościeżnica regulowana, nowe, tel. 501 
274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, 
model FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 
0501 276 279

PRACA
MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE
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05:15     Moda na sukces - serial
05:55     Był taki dzień
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:14     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:20     Kuchcikowo - pr. dla dzieci
09:35     Angielski z Jedynką
09:45     Legenda Nezha - serial
10:10     Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:20     Moje smakołyki - cykl dok.
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo -serial
14:00     Klan - telenowela
14:25     Psi psycholog - telenowela
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:05     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
  - pr. rozrywkowy
17:35     Moda na sukces - serial
18:25     Opole 2008 na bis - koncert
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:15     Wyspa skarbów - fi lm  
 przygodowy
22:05     Glina - serial kryminalny
23:00     Monster - fi lm fabularny

05:45     W labiryncie - serial
06:10     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy, USA
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:55     Egzamin z życia - serial 
10:45     Święta wojna - serial komediowy
11:15     Opener Festiwal - relacja
11:25     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:15     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:45     Prywatne życie surykatek
  - serial dokumentalny
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:55     Gliniarz i prokurator
  - serial sensacyjny
15:45     Opener Festiwal - studio
15:55     Na dobre i na złe - serial
16:50     MASH - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Opener Festiwal - studio
19:10     Hity na czasie - 2008 
20:05     Ja wam pokażę! 
 - komedia
22:05     Rod Stewart - koncert
23:05     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:15     Open’er Festival - relacja
00:40     W imię miłości 
 - fi lm obyczajowy, USA 2002
02:10     Smak wody 
 - fi lm psychologiczny
03:25     Zakończenie dnia    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     Gram.Tv – program muzyczny 
06.15     FIFA Futbol Mundial
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – program
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy
10.55     mała Czarna– talk show
11.55     Sidła miłości – serial fabularny
12.55     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji;
13.55     Gram.tv- magazyn muzyczny 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     ”Hell’s Kitchen” od kuchni”
 - reality show
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint - Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     Żona dla Martina 
 – fi lm fabularny, USA, 1994;  
 reż.: Peter Werner; wyst.: Far- 
 rah Fawcett, Lea Thompson,  
 Peter Weller, Paige Bryant  
 Karis, Conklin Colton, Lloyd  
 Cory; Dramat, którego akcja  
 rozgrywa się w XIX wieku w  
 Nebrasce. Amy Hightower (Lea  
 Thompson) odkrywa, że choruje 
 na nieuleczalną chorobę. Jako  
 matka czworga dzieci i przy 
 kładna żona postanawia znaleźć  
 kobietę, która pomoże jej mężo- 
 wi Martinowi (Peter Weller) po  
 jej śmierci. 
22.00     Jerycho – serial sensacyjny
23.00     Wyznania Torri 
 – fi lm dla dorosłych USA 1999                    

05:00     Music Spot, odc.242
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.577
06:15     Magia Niagary, odc.2
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.281
08:20     Arabela, odc.10
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.10
09:30     Czarodziejki, odc.61
10:30     Beverly Hills 90210, odc.106
11:30     Miłość z o.o., odc.4
12:00     Piękni, odc.8
13:00     Dom nie do poznania, odc.75
14:00     Miodowe Lata, odc.29
14:40     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1124
16:30     Rodzina Duque, odc.7
17:30     Daleko od noszy, odc.111
18:00     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
18:05     Miodowe Lata, odc.30
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.5
20:00     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008,  
 odc.1
22:00     Studio Lotto
22:10     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008,  
 odc.2
00:05     Belfer: przegrana nie wchodzi w 
 grę; USA, 2001; r. Robert  
 Radler; w. Treat Williams,  
 Bill Nunn, Patrick Kilpatrick,  
 Tim Abell, Angie Everhart  
 Premiera. Film akcji. 
02:00     Ale kasa, odc.20

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - interaktywny   
 program rozrywkowy
06:50     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:40     Mamy Cię - program rozrywkowy
08:55     W 11 Wydział śledczy 
 - serial dokumentalny
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - program interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy, `08
14:20     Inwazja - serial S-F, USA, 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show, `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Raport Pelikana - fi lm sensacyjny,  
 USA 1993
22:50     Kraj pod ostrzałem - fi lm   
 sensacyjny, USA `85
00:55     Twarzą w twarz
  - serial sensacyjny, Polska
02:00     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
02:20     Wrzuć na luz -pr. rozrywkowy
03:20     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

Wielkomiejskie warunki odmie-
niły odwieczny tryb życia kotów. 
Coraz mniej z nich może prowa-
dzić prawdziwe kocie życie – 
grasować po ogrodzie, penetro-
wać okolice, do domu wpadając 
jedynie na posiłek i by odpocząć. 
Miłośnicy kotów, których wła-
śnie w miastach jest najwięcej, 
z troski i chęci chronienia przed 
zagrożeniami, w imię odpowie-
dzialności – zamknęli swoich pu-
pilów w areszcie domowym. Ka-
napowe futrzaki wpadają czasem 
w  kocie depresje i frustracje.
Posiadacze kotów są zgodni, że 
są to zwierzęta niezwykle piękne, 
zwinne, o przenikliwym spojrze-
niu, o tajemniczym sposobie ży-
cia, samotnicy chodzący własny-
mi drogami. O ile pies - wierny 
i wypróbowany przyjaciel czło-
wieka należy do naszego otocze-
nia, przystosowuje się do nas, to 
kot stanowi uosobienie niezależ-
ności. Ludziom spokojnym, do-
matorom lepiej  odpowiada to-
warzystwo kota niż psa, którego 
trzeba wyprowadzać na regular-
ne spacery i uczyć porządku. Kot, 
niekoniecznie rasowy, nawet po-
spolity dachowiec ma w swej na-
turze niezależność i wyniosłość, 
która tak pociąga ludzi.
Przesądne mniemanie, iż tylko 
pies jest wierny, a kot fałszywy 
sprawia, że niektórzy ludzie uni-

kają kotów, są do nich uprzedze-
ni. Według niektórych ludzi koty 
to utrapienie i trzeba ich się po-
zbyć. Obarczają je winą za roz-
siewanie chorób, smród w piwni-
cach i na klatkach schodowych, 
zabijanie ptaków i małych gry-
zoni. Tymczasem koty oswajane 
i udomowiane od tysięcy lat mają 
przytępione instynkty łowiec-
kie, a zagłodzone koty nie mają 
siły, by łapać ptaki, więc zarzut 
ten jest mocno przesadzony. Co 
do gryzoni – koty są naturalny-
mi wrogami  szczurów i myszy, 
które są zmorą wielu piwnic i do-
mów. 
- Bezdomne, wałęsające się koty 
nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla ludzi i nie istnieją choroby 
roznoszone przez koty – twierdzi 
Jerzy Podgórski, lekarz wetery-
narii. -  Nie roznoszą one wście-
klizny, ryzyko zarażenia się tą 
chorobą od kotów i szerzenia tej 
choroby przez koty jest znikome. 
Przypadki wścieklizny pojawiają 
się u niektórych gatunków zwie-
rząt leśnych, ale w powiecie wej-
herowskim problem wścieklizny 
od wielu lat nie istnieje, dzięki 
przeprowadzanym akcjom szcze-
pienia lisów (doustna szczepion-
ka zrzucana w lasach)
Bywają przypadki znęcania się 
nad kotami, na dużych osie-
dlach zabrania się karmienia ko-
tów przy blokach, zamyka się 
szczelnie drzwi i okna do piw-

nic, śmietniki, a śmieci pakowa-
ne są do plastykowych worków. 
Koty giną z głodu i mrozu. Oso-
by dokarmiające koty są piętno-
wane, chociaż poświęcają one 
wiele czasu i wysiłku, by pomóc 
tym zwierzętom.  Zorganizowa-
nie sterylizacji i kastracji kotów 
zmniejszyłoby  ich populację, ale 
zadanie to przekracza możliwo-
ści dokarmiających je, przeważ-
nie biednych emerytów. Koty 
mnożą się  w zawrotnym tempie: 
kotka, ma w każdym miocie raz 
na 4 miesiące do 6 młodych, a te, 
gdy urosną również zaczynają się 
rozmnażać. Wyliczono, że dwa 
koty po 6 latach mogą dać popu-
lację 2 milionów kotów!
W nielicznych gminach w Polsce 
przeprowadzane są akcje steryli-
zacji i kastracji bezpańskich  ko-
tów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 usta-
wy z 21.VIII.1997 roku o ochro-
nie zwierząt zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom należy 
do zadań własnych gminy. Zaj-
mują się tym również lokalne 
fundacje w niektórych miastach. 
- Akcje sterylizacji i kastracji ko-
tów przeprowadzane są rzadko 
– mówi Jerzy Podgórski i doda-
je, że nie słyszał o rozwiązywa-
niu problemu bezpańskich kotów 
w taki sposób w naszym regio-
nie. Być może przy podejmowa-
niu takiej akcji problemem było-
by wychwycenie dzikich kotów. 
Jest ich wszędzie mrowie.

Nasze czworonogi. Do serca przytul psa, weź na kolana kota

Dachowce i kanapowce
Koty to najpopularniejsze zwierzęta domowe – mieszkają w 
co trzeciej polskiej rodzinie. - Ludzie  przyprowadzają obec-
nie do weterynarza koty równie często, jak psy – mówi Je-
rzy Podgórski, lekarz weterynarii, z przychodni „Pod brzo-
zą” w Rumi.- Na szczepienia profi laktyczne, odrobaczanie, 
zabiegi kastracji lub sterylizacji,. Zdarzają się typowe kocie 
choroby – koci tyfus, koci katar, schorzenia dróg moczo-
wych, no i otyłość, choroba cywilizacyjna, jak u ludzi.

BARBARA MIRUSZEWSKA



13Piątek, 4 l ipca 2008 r.                       Program TV
SO

B
O

TA
 5

 L
IP

C
A

 2
00

8
N

IE
D

Z
IE

L
A

 6
 L

IP
C

A
 2

00
8

PO
N

IE
D

Z
IA
Ł

E
K

 7
 L

IP
C

A
 2

00
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:20     EUROexpress - magazyn
07:30     Przystanek praca
07:45     Kacper - serial animowany
08:15     M jak miłość - serial 
09:10     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:10     Egzamin z życia - serial
11:00     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:35     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:30     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:00     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:30     Znaki czasu - magazyn
13:55     Dubidu - quiz muzyczny
15:00     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:50     Na dobre i na złe - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial
19:40     Biuro kryminalne - serial
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:00     Ofi cer - serial 
22:05     Agata kontra Agata 
 - fi lm sensacyjny, Francja 2007
24:00     Panorama
00:15     Wieczór animacji polskiej: EXIT;  
 Obrazki z bajek; Dokumanimo;  
 Strojenie instrumentów
01:25     Goran Bregović - koncert muzyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.25     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 - Rajd Monte Carlo
06.15     Sztukateria – magazyn 
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – teleturniej 
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Sidła miłości – serial fabularny  
12.55     Czas iPodów – fi lm dokumentalny
13.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     ”Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy 
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy   
20.00     Kieszonkowe – komedia USA, 1994;  
 reż.: Richard Benjamin; wyst.: 
 Melanie Griffi th, Ed Harris, 
 Michael Patrick Carter, Mal- 
 colm McDowell
22.15     24 godziny – serial sensacyjny 
23.15     Big Brother V – Nominacje
00.15     mała Czarna – talk show 
01.15     Kamieńska – serial kryminalny  
02.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.55     Muzyczne listy – magazyn fi lmowy 
03.45     Big Brother V – Extra
04.35     Drogówka – magazyn policyjny 
05.00     Komenda – magazyn policyjny 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45    Uwaga! - mag. reporterów
05:05    Telesklep
05:55    Hej-nał show - pr. interaktywny
06:55    Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:45    Taniec z gwiazdami - pr. rozrywkowy
09:35    Telesklep
10:35    Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30    Fabryka Gry - program interaktywny
12:30    Detektywi - serial - fabularno 
 - dokumentalny
13:05    Na Wspólnej - serial, Polska `08
14:20    Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15    Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15    Rozmowy w toku - talk show
17:25    Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25    Detektywi - serial fabularny
19:00    Fakty
19:30    Sport
19:40    Pogoda
19:50    Uwaga! - magazyn treporterów
20:15    W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
20:55    Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
21:55    Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA 2005
22:55    Kuba Wojewódzki - talk show
23:55    Tajemnice Smallville 
 - serial S-F, Kanada 2004
00:50    Co za tydzień - magazyn
01:15    Uwaga! - magazyn reporterów
01:35    Wrzuć na luz - program rozrywkowy

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - animowany
08:35     Owocowe ludki - anim.
09:05     Budzik - Budują dom
09:35     Krówka Mu Mu - anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Wielki świat małych 
 odkrywców - magazyn
11:20     Rok w ogrodzie - pr. porad.
11:40     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:25     Dotknij życia - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:05     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:20     Jak poślubić milionera 
 - kom. romantyczna
22:05     Promenada Gwiazd
23:00     Zagubieni II - serial, USA 

07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie 
 - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Do przerwy 0:1 - serial 
08:45     Kadra 2012 - magazyn
09:00     Sekretny świat misia...
09:25     Ziarno - magazyn
09:55     Baranek Shaun - serial
10:05     Rozgadana Farma - serial
10:30     Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:20     Janosik - serial przyg.
12:10     Zwierzęta świata - serial
12:35     Łossskot na Festiwalu  
 Gwiazd
12:40     Koma. pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Żona dla Australijczyka 
 - komedia
14:45     Bulionerzy 
 - serial komediowy
15:15     Opole 2008 na bis
16:05     Łossskot na Festiwalu  
 Gwiazd
16:15     Śmiechu warte 
16:35     Łossskot na Festiwalu  
 Gwiazd
16:40     Przebojowa noc -pr. rozryw.
17:00     Teleexpress
17:20     Do szczęścia trzeba 
 ośmiorga - komedia
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda 
20:15     Legenda pijanego mistrza 
 - komedia, Hongkong
22:10     Świadectwo prawdy - fi lm  
 fabularny, USA 2001
23:50     Ręka Boga - thiller, 2001

05:55     Savannah - serial
06:40     Był taki dzień - felieton
06:40     Zmiana Barry’ego - fi lm
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki
08:50     Sekretny świat misia ...
09:15     Maszyna zmian - serial 
09:50     Shiloh - fi lm, USA `96
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:35     Władcy przestworzy 
 - fi lm, Kanada
15:05     Bulionerzy
  - serial komediowy
15:35     Opole 2008 na bis 
 - koncert
16:30     Studio Lało - magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem 
18:10     Opole 2008 na bis - koncert
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:15     Wszystko, co najlepsze 
 - melodramat, USA `90
22:45     Pokój z widokiem - fi lm  
 obyczajowy, Wlk. Bryt. 
00:45     Eroica - dramat,
  Polska 1957
02:05     Serwis TV - pr. satyryczny
02:30     Oczywiście - pr. satyryczny

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10     Przygrywka - serial przygodowy 
06:35     Spróbujmy razem 
 - magazyn dla niepełnosprawnych
07:05     Olimpijczycy 2008 - magazyn
07:30     Poezja łączy ludzi 
 - Wisława Szymborska
07:40     M jak miłość - serial
08:30     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:30     Egzamin z życia - serial
10:25     Jak się nie ubierać - Kobiety po  
 mastektomii - serial dok.
11:25     Nakręć historię 
 - dokument fabularyzowany
11:40     Opener Festiwal - relacja
11:45     Brakujące ogniwo 
 - fi lm fabularny, USA 1988
13:20     Święta wojna - serial komediowy
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Opener Festiwal 
 - relacja
15:10     Duże dzieci - talk-show
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty 
 - serial komediowy, USA
17:50     Opener Festiwal - relacja
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Pogoda
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     X Mazurska Noc Kabaretowa 
 - widowisko rozrywkowe
23:50     Słowo na niedzielę - magazyn
24:00     Panorama
00:15     Sport Telegram
00:25     Open’er Festival - relacja
00:50     Złowieszczy amulet 
 - fi lm fabularny, Australia 1997

05:30     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
06:00     Droga - serial obyczajowy 
07:00     Klinika małych stworzeń 
 - telenowela dokumentalna 
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Ostoja - serial
08:55     Z Dwójką bezpieczniej
09:10     Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny
09:40     Zacisze gwiazd - Joanna Jędryka
10:10     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat - cykl reportaży
10:40     Park prehistoryczny 
 - serial dokumentalny 
11:35     Opener Festiwal - relacja
11:40     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:15     Jedyne pragnienie 
 - melodramat, USA 1955
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:00     Opener Festiwal - relacja
15:10     Szansa na sukces 
 - koncert laureatów 2008
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     Opener Festiwal - relacja
19:55     X Mazurska Noc Kabaretowa 
 - widowisko rozrywkowe
22:20     Szalom na Szerokiej 
 - koncert fi nałowy
23:25     Ope’ner Festival - relacja

05.55     V-max – magazyn motoryzacyjny 
06.25     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.55     Dekoratornia – magazyn 
07.25     Pokemon – serial animowany 
08.25     Opowieści z Belize 
 – serial dokumentalny
09.00     Titan - nowa Ziemia 
 – animowany fi lm fantasy USA
11.00     Idol 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
14.00     Czas iPodów – fi lm dokumentalny
15.00     Liga Światowa: Hiszpania 
 – USA (II mecz) - retransmisji
17.00     Selekcja – survival show 
18.05     Idol - reality show                         
19.05     Happy Hour  - zrób to sam 
20.00     Zamiana Żon – reality-show
21.00     Lolita – melodramat USA / Francja,  
 1997; reż.: Adrian Lyne; wyst.:  
 Jeremy Irons, Melanie Griffi th,  
 Frank Langella, Dominique  
 Swain, Suzanne Shepherd; 
23:50     Sztuki walk – fi lm dokumentalny,  
 USA 2002, reż.:  Keith Clarke,  
 wyst.: Samuel L. Jackson, Jackie  
 Chan, John Woo, Ang Lee, Steven  
 Seagal
01.55     Kamieńska – serial kryminalny, Rosja, 
 2003; reż.: Jurij Moroz; wyst.:  
 Jelena 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.25     Santana Blues - koncert

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.30     VIP – magazyn kulturalny 
07.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.30     Gram.Tv – program muzyczny 
08.00     Pokemon – serial animowany 
09.00     Śniadanie z Einsteinem – komedia  
 USA 1998; reż.: Craig Shapiro;  
 wyst.: Thomas Gottschalk, 
 Priscilla Presley, Shia LaBeouf,  
 Ben Foster, Jessica Bowman, Lin  
 Shaye; Ciepła opowieść o przy- 
 jaźni małego chłopca z bardzo  
 inteligentnym psem. Chłopczyk  
 po śmierci mamy potrzebuje  
 pocieszenia, a pies okazuje się  
 być najlepszym lekarstwem na  
 smutek..
10.55     Idol – reality show 
12.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy
13.00     Dekoratornia – magazyn 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 - Rajd Monte Carlo
15.00     Liga Światowa: Serbia 
 – Brazylia (I mecz) - retransmisja
16.55     Selekcja – survival show 
18.00     Idol - reality show                           
19.05     Big Brother – Omnibus  
19.55     Liga Światowa:Polska – Chiny 
 (mecz siatkówki na żywo) 
22.00     Na fali – fi lm akcji USA, 1991; reż.:  
 Kathryn Bigelow; wyst.: Patrick 
 Swayze, Keanu Reeves, Gary  
 Busey, Lori Petty, John C.  
 McGinley; 
00.35     Kamieńska – serial kryminalny
01.35     Lolita – melodramat USA / Francja, 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.578
06:15     Power Rangers , odc.326
06:45     Power Rangers , odc.327
07:15     Przygody w siodle, odc.21
07:45     Przygody w siodle, odc.22
08:15     Hugo, odc.159
08:45     Gwiezdny cyrk, odc.1
10:45     Debiutant Roku; USA, 1993; r.  
 Daniel Stern; w. Thomas Ian  
 Nicholas, Albert Hall, Amy  
 Morton, Gary Busey, Dan  
 Hedaya Komedia familijna. 
12:45     Czarodziejki, odc.103
13:45     SIĘ KRĘCI, odc.68
14:00     Kwalifi kacje F1- GP Wielkiej Brytanii
15:00     SIĘ KRĘCI, odc.69
15:45     Świat według Kiepskich
16:15     Świat według Kiepskich
16:45     Halo, Hans!, odc.1
17:40     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
17:50     Rodzina zastępcza, odc.231
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.1
20:00     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008
22:00     Studio Lotto
22:10     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008
00:10     Bierz forsę i w nogi; USA, 1969; r.  
 Woody Allen; w. Woody Allen, 
 Jacquelyn Hyde, Lonny  
 Chapman, Marcel Hillaire,  
 Janet Margolin. Utrzymana w 
 konwencji dokumentu,   
 doskonała komedia w reżyserii  
 Woody’ego Allena o życiu 
 niewydarzonego, drobnego  
 kryminalisty Virgila Starkwella 
 (Allen). 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.579
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.46
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.47
07:15     Monster Warriors, odc.11
07:45     Power Rangers, odc.1
08:15     Power Rangers, odc.2
08:45     Dzika Afryka, odc.6
09:40     Rodzina zastępcza, odc.231
10:40     Włóczęga z Beverly Hills
13:45     Studio F1
14:00     FORMUŁA 1 - GP Wielkiej Brytanii
16:10     Studio F1
16:15     Program
16:40     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
16:45     Halo, Hans!, odc.2
17:40     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
17:50     Rodzina zastępcza, odc.232
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.2
20:00     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008
 Polska, 2008; r. Szymon Łosiewicz 
 Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 to  
 nie tylko najważniejsze   
 wydarzenie muzyczne w Polsce,  
 ale także gratka dla miłośników  
 kabaretu.
22:00     Studio Lotto
22:10     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008  
 - Kabareton Czyli Piąta Sopocka  
 Noc Kabaretowa
00:10     Morderstwo w Orient Expresie
 ; USA, 2001; r. Carl Schenkel; w.  
 Alfred Molina, Meredith Baxter

05:45     Uwaga! - mag. reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
09:00     Druga Twarz  - inne 2003
10:05     Mamy Cię - program rozrywkowy
10:35     Pascal: po prostu gotuj 
 - magazyn kulinarny
11:05     Hela w opałach 
 - serial komediowy, Polska
11:35     Superniania 
12:30     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
13:45     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
15:25     Siłacze - Strongman - Superseria `08
16:30     Batman - fi lm przygodowy, 
 USA 1989
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Niania - serial komediowy
21:10     Billy Elliot - fi lm obyczajowy, 
 Wlk. Bryt. `00
 Jest to historia 11- letniego  
 chłopca (Jamie Bell),   
 trenującego boks, który nagle  
 przeżywa fascynację baletem.
23:20     Boogie Nights 
 - fi lm obyczajowy, USA 1997,  
 reżyser fi lmów pornografi cznych  
 proponuje współpracę 
 aktorską przypadkowo   
 spotkanemu młodemu   
 człowiekowi.
02:20     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
03:15     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
03:35     Telesklep

05:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
09:05     Superniania -serial, 2007
10:05     Hela w opałach - serial komedia
10:35     Dzień ojca
  - komedia, USA 1997
12:35     Wakacje w krzywym zwierciadle 
 - komedia, 1983
14:30     Teraz albo nigdy
  - serial obyczajowy
15:40     Co za tydzień
  - magazyn
16:10     Hela w opałach  
 - serial komediowy, Polska
16:45     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
17:50     Niania
  - serial komediowy, Polska
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Marsjanie atakują - fi lm S-F 
 - komedia, USA 1996
22:10     Twarzą w twarz - serial obyczajowo
 -sensacyjny, Polska `07
23:10     Seks w wielkim miescie 
 - serial, USA 1998
00:20     Simone 
 - komedia, USA 2002
02:30     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
02:50     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.243
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.580
06:15     Magia Niagary, odc.3
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.282
08:20     Arabela, odc.11
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.11
09:30     Czarodziejki, odc.62
10:30     Beverly Hills 90210, odc.107
11:30     Miłość z o.o., odc.5
12:00     Piękni, odc.9
13:00     Dom nie do poznania, odc.76
14:00     Miodowe Lata, odc.30
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1125
16:30     Rodzina Duque, odc.8
17:30     Daleko od noszy, odc.112
18:00     Miodowe Lata, odc.31
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.6
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.20
21:00     MEGA HIT - Robin Hood: książę  
 złodziej; USA, 1991; r. Kevin 
 Reynolds; w. Kevin Costner,  
 Morgan Freeman, Mary  
 Eliabeth Mastrantonio
22:00     Studio Lotto
00:10     Nieustraszeni Sezon 3, odc.42

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. interaktywny
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     Szymon Majewski Show 
 - program rozrywkowy
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serila dokumentalno - fabularny
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny
11:30     Fabryka Gry - program interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial, Polska `08
14:20     Inwazja - serial S-F, USA `05
15:15     Kobra: Oddział specjalny
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga!- magazyn reporterów
20:15     Olej Lorenza 
 - fi lm obyczajowy, USA 1992
22:50     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy `08
23:50     Uwaga, faceci! 
 - serial obyczajowy, USA
00:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA `06
01:40     Uwaga! - magazyn reporterów
02:00     Wrzuć na luz - program rozrywkowy

05:45     W labiryncie - serial, Polska
06:10     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy
08:00     M jak miłość - serial
08:50     Barwy szczęścia - serial obycz.
09:45     Egzamin z życia - serial
10:35     Święta wojna - serial komediowy
11:10     Córki McLeoda - serial, Australia 
12:00     Harry i Hendersonowie - serial 
12:25     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
12:50     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:35     Gliniarz i prokurator - serial
15:30     07 zgłoś się - serial, Polska `78
16:50     MASH - serial komediowy, USA 1975
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
19:35     Biuro kryminalne - serial
20:05     Za głosem serca 
 - fi lm fabularny, USA 1999
21:45     Hotel Babylon - serial, `06
22:45     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05     „Animator” - felieton
23:20     Małe Miss - fi lm dokumentalny
24:00     Panorama
00:20     Neonaziści - fi lm dok. Francja
01:15     Miasteczko Twin Peaks 
 - serial kryminalny 
02:05     Sekcja 998 - telenowela dokumentalna 

05:55     Był taki dzień
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Karrypel kontra Groszki
09:05     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Fifi  - serial animowany
09:45     Lilli czarodziejka - serial 
10:10     Szkoła złamanych serc 
11:00     W-skersi 
11:20     Ja i mój Pan - magazyn
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania -telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Serial fabularny
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc 
 - pr. rozrywkowy
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:20     Budząc zmarłych 
 - serial kryminalny
22:20     Sprawa dla reportera
22:55     Okręt widmo - serial, `06

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Sindbad - serial anim.
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Strażak Sam - serial anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial 
10:15     Szkoła złamanych serc 
11:00     Szansa na życie 
 - magazyn
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial 
14:00     Klan - telenowela
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Serial fabularny
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc 
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20      Fajna z niego babka 
 - komedia
22:00     Misja specjalna 
 - magazyn śledczy
22:35     Zagubieni II -  serial 
23:25     Detektyw Foyle 
 - serial kryminalny
01:50     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...

 

05:50     W labiryncie - serial
06:15     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:20     Jubileusz kościoła Świętej Trójcy
07:45     Kacper - serial animowany
08:15     M jak miłość - serial
09:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
10:05     Egzamin z życia - serial
11:00     Sąsiedzi - serial komediowy
11:30     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:20     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:45     Historia Singapuru 
 - fi lm dokumentalny
13:45     Dubidu - quiz muzyczny
14:45     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:40     07 zgłoś się - serial
16:50     MASH 
 - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial 
19:40     Biuro kryminalne - serial
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:00     Ofi cer - serial
22:05     Kochankowie Roku Tygrysa 
 - fi lm obyczajowy, 2005
23:50     Animator - felieton
24:00     Panorama
00:15     Reportaż z Mistrzostw Świata 
 Juniorów w Bydgoszczy
00:40     Wszystko o mojej matce 
 - dramat, Francja/Hiszpania `99
02:20     Biuro kryminalne - serial
03:05     Z Dwójką bezpieczniej
03:15     Zakończenie programu

05:15     Moda na sukces
05:55     Był taki dzień
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim. 
08:35     Owocowe ludki 
 - animowany
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Baranek Shaun -animowany 
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Kwadrans na kawę
11:15     Podróżnik - Porto Santo
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial, USA
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Serial fabularny
17:00     Teleexpress - txt str.777
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Dwie matki 
 - dramat obyczajowy
22:15     Cienie PRL - u - Wojsko

05:50     W labiryncie - serial
06:15     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:05     Telezakupy
07:45     Kacper - serial animowany
08:15     M jak miłość -serial
09:05     Barwy szczęścia - serial obycz.
10:05     Egzamin z życia 
 - serial
10:55     Sąsiedzi 
 - serial komediowy 
11:30     Córki McLeoda 
 - serial, Australia
12:20     Harry i Hendersonowie - serial
12:50     Wyścig w przestworzach 
 - serial
13:50     Dubidu - quiz muzyczny
14:50     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     07 zgłoś się - serial
16:50     MASH - serial komediowy, 
 USA `75
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial 
19:40     Biuro kryminalne - serial
20:10     Dr House - serial obyczajowy 
21:00     Ofi cer - serial 
22:05     Wróg osobisty 
 - fi lm sensacyjny, USA `02
23:40     Stop! Reportaż 
24:00     Panorama
00:20     Powroty - Młyn na nowo
00:50     Poradnia małżeńska Trinny i Susanny
01:40     Wideoteka dorosłego człowieka

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     V-max – magazyn motoryzacyjny 
06.15     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Sidła miłości – serial fabularny
12.55     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.55     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     ”Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     As nad asy – komedia sensacyjna  
 Francja/Niemcy, 1982; reż.:  
 Gerard Oury; wyst.: Jean Paul  
 Belmondo, Marie-France Pisier,  
 Rachid Ferrache, Frank Hoff- 
 man, Günter Meisner; 
22.10     24 godziny 
 – serial sensacyjny  
23.10     Big Brother V
00.15     mała Czarna – talk show 
01.15     Kamieńska – serial kryminalny
02.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.55     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
03.45     Big Brother V – Extra
04.10     Big Brother V – Prosto z domu
04.35     Drogówka – magazyn policyjny 
05.00     Komenda – magazyn policyjny 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     Dekoratornia
06.15     Ręce, które leczą 
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Sidła miłości – serial fabularny       
12.55     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji     
13.55     Instynkt Tropiciela 
 – Ruda Śląska, Polska, 2007 r
14.25     Wygraj fortunę - teleturniej
15.25     “Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy   
20.00     Pająk – thriller USA, 2000; reż.:  
 Scott Ziehl; wyst.: Dan Ayk- 
 royd, Devon Gummersall, Ame- 
 lia Heinle, Theresa Russell,  
 Christopher Cousins; 
  Quentin jest miłośnikiem ko- 
 miksów i marzy, by stać się 
 superbohaterem obdarzonym  
 nadludzkimi mocami. 
21.55     24 godziny – serial sensacyjny
22.55     Big Brother V
23.55     mała Czarna – talk show 
00.55     Jerycho – serial sensacyjny

05.25     Sztukateria
05.50     Instynkt Tropiciela” 
 – Ruda Śląska” , Polska, 2007 r.
06.15     FIFA Futbol Mundial
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Sidła miłości – serial fabularny  
12.55     Buffy, postrach wampirów –
  przygodowy serial akcji
13.55     Dekoratornia
14.25     Wygraj fortunę – taleturniej 
15.25     ”Hell’s Kitchen” od kuchni
 - reality  show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy   
16.50     Saint -  Tropez – serial obyczajowy 
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     Zabijanie na śniadanie – czarna  
 komedia  USA, 1997; reż.: Geo- 
 rge Armitage; wyst.: John  
 Cusack, Minnie Driver, Dan  
 Aykroyd, Alan Arkin
22.15     Komisarz Rex – serial kryminalny
23.15     Big Brother V - Ring 
00.15     Big Brother V – Ring wyniki
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda                                 
03.05     Muzyczne listy – program muzyczny 
03.55     Big Brother V – Prosto z domu 

05:00     Music Spot, odc.244
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.581
06:15     Magia Niagary, odc.4
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.283
08:20     Arabela, odc.12
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.12
09:30     Czarodziejki, odc.63
10:30     Beverly Hills 90210, odc.108
 - serial
11:30     Miłość z o.o., odc.6
12:00     Piękni, odc.10
13:00     Dom nie do poznania, odc.77
14:00     Miodowe Lata, odc.31
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1126
16:30     Rodzina Duque, odc.9
17:30     Daleko od noszy, odc.113
18:00     Miodowe Lata, odc.32
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.7
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.21
21:00     Tańczący z wilkami
22:00     Studio Lotto
01:00     Nieustraszeni Sezon 3, odc.43
02:00     Fala zbrodni, odc.6
 Polska, 2003; r. Okił Khamidov  
 Kolejna nieprzyjemna sprawa:  
 pornografi a dziecięca. Nie tylko 
 trzeba zdemaskować sieć pe- 
 dofi lii, ale także trzeba się  
 zmierzyć z ogromem wyrządzo 
 nych przez nich krzywd. 

05:00     Music Spot, odc.245
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.582
06:15     Magia Niagary, odc.5
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.284
08:20     Arabela, odc.13
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.13
09:30     Czarodziejki, odc.64
10:30     Beverly Hills 90210, odc.109
11:30     Miłość z o.o., odc.7
12:00     Piękni, odc.11
13:00     Dom nie do poznania, odc.78
14:00     Miodowe Lata, odc.32
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1127
16:30     Rodzina Duque, odc.10
17:30     Daleko od noszy, odc.114
18:00     Miodowe Lata, odc.33
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.8
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Switch; USA, 1991; r. Blake  
 Edwards; w. Ellen Barkin, Tony  
 Roberts, Jimmy Smits, Jobeth  
 Williams, Lorraine Bracco  
 Zwariowana komedia w reżyse 
 rii Blake’a Edwardsa. Steve i  
 Walter (Smith) są wielbicie 
 lami blondynek. 

05:00      Music Spot, odc.236
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.583
06:15      Magia Niagary, odc.6
07:15      TV Market
07:30      Wielka Wygrana, odc.285
08:20      Powrót Arabeli, odc.1
09:00      Słodkie zmartwienia, odc.14
09:30      Czarodziejki, odc.65
10:30      Beverly Hills 90210, odc.110
11:30      Miłość z o.o., odc.8
12:00      Piękni, odc.12
13:00      Dom nie do poznania, odc.79
14:00      Miodowe Lata, odc.33
14:45      Świat według Bundych
15:15      Świat według Bundych
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1128
16:30      Rodzina Duque, odc.11
17:30      Daleko od noszy, odc.115
18:00      Miodowe Lata, odc.34
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Mamuśki, odc.9
20:00      Skazany na śmierć, odc.25
21:00      Skazany na śmierć, odc.26
22:00      Studio Lotto
22:10      Śmierć po zmroku 2; USA, 1995;  
 r. Karen Arthur; w. Ken Olin,  
 John Terry, Sally Murphy, An-
 nette O’Toole. Thriller
00:00      Fala zbrodni, odc.8
01:05      Ale kasa, odc.25

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show
  - program interaktywny
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno - dok.
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja 
 - serial S-F, USA `05
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, 2006
16:15     Rozmowy w toku - talk show `07
17:25     Sąd rodzinny - serial fabularny
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 dokumentalny
20:55     Kryminalni - serial, Polska 2008
21:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA 2005
22:55     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:00     Szkoła Auto - inne, 2008
00:20     Uwaga!
 - magazyn reporterów
00:40     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
01:40     Telesklep

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep 
05:55     Hej-nał show 
 - program interaktywny
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     Druga Twarz - reality show
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serail fabularny
11:30     Fabryka Gry - program interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA `05
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy 2006
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial 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 fabularny
20:55     Piękny umysł 
 - fi lm obyczajowy, USA 2001
23:35     Bohater i Strach 
 - fi lm sensacyjny, USA 1988
01:35     Uwaga! - magazyn reporterów
01:55     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

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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