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Cały problem pojawił się pod koniec 
ubiegłego roku, kiedy Rada Miasta Redy 
podjęła uchwałę, zgodnie z którą drodze 
na terenie tego miasta, mającej łączyć 
ul. Kosynierów z ul. Obwodową Redy, 
nadano kategorię drogi wewnętrznej. 
Droga miała zostać przekształcona w 
drogę publiczną dopiero po wybudowa-
niu połączenia. Nie zgodził się jednak z 
tym Auchan, który zażądał, aby ten od-
cinek od razu był zakwalifi kowany jako 

droga publiczna. Prace wstrzymano, a 
droga dziś kończy się 100 metrów od 
granicy z Redą.
- Jeżeli chodzi o Rumię wszystko jest 
w tym względzie w porządku – mówi 
burmistrz Elżbieta Rogala Kończak. 
- Otrzymałam już do uzgodnienia do-
kumentację techniczną przebiegu drogi 
do granicy z Redą. W najbliższym cza-
sie do Rumi przyjedzie przedstawiciel 
Auchan i rozpoczną się uzgodnienia co 

Rumia – Reda. A6 - 40 tysięcy pojazdów na dobę

Daleko... do szosy

Ul. Kosynierów w Rumi miała mieć wylot w obwodową Redy tworząc alternatywne dla drogi 
krajowej nr 6 połączenie obu miast. Tymczasem w Rumi ul. Kosynierów jak na razie kończy się 
w szczerym polu ... Powodem takiej sytuacji jest zapis w planie zagospodarowania przestrzen-
nego Redy, w którym odcinek łączący obwodową Redy z ul. Kosynierów określony jest jako 
droga wewnętrzna. Auchan chce, aby plan zagospodarowania tego miejsca został zmieniony, 
gdyż nie może ani budować, ani inwestować w budowę dróg wewnętrznych. Jednak ostatnio 
pojawiła się nadzieją, że sprawa będzie miała pomyślny fi nał.

do tego czy drogę wybuduje we 
własnym zakresie Auchan, czy 
zrobi to miasto, Auchan budowę 
sfi nansuje. 
Na początku czerwca spotkali się 
też przedstawiciele władz Rumi i 
Redy, którzy chcą wspólnie do-
prowadzić do rozmów trójstron-
nych z Auchan Polska i wspólnie 
znaleźć możliwości dokończenia 
inwestycji. Chcemy - mówi Do-
rota Patejko, rzecznik Auchan 
Polska,- by drogę przekwalifi ko-
wano z kategorii wewnętrznej na 
kategorię publiczną. Wiąże się to 
również z faktem, że właściciele 
terenów przez, które ma przejść 
droga, żądali dużo wyższych od 
rynkowych cen za wykup grun-
tów. Zależy nam na powstaniu 
tej drogi i myślę, że prowadzone 
od pewnego czasu rozmowy z 
przedstawicielami Redy przy-
niosą pomyślne rozwiązania dla 
sprawy.
Burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński obawia się jednak, że 
przekwalifi kowanie drogi na 
drogę publiczną sprawi, że to 
miasto będzie musiało prowadzić 
tę inwestycję i uważa, że to moż-
liwe jedynie w przypadku kiedy 
będzie miał gwarancje fi nansowe 
na całkowitą wartość inwestycji. 
Ma jednak nadzieje, że strony 
znajdą podczas rozmów wspólne 
rozsądne rozwiązanie. Do spra-
wy powrócimy w jednym z ko-
lejnych wydań Expressu.                  

(ajg)
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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
Piątek 11.07.2008 r.
16.00 festiwal młodych - Reda
18.00 kaszubski kabaret „Labud” - Wejherowo, biblioteka
20.00 koncert pianistki Toshiko Akiyoshi - Gdynia, Teatr 
Muzyczny
Sobota 12.07.2008 r.
10.00 X Zjazd Kaszubów - Gdańsk, Targ Węglowy
14.00 festiwal fi lmów kaszubskich - Gdańsk
16.00 festiwal młodych - Reda
18.00 koncert argentyńskiego tanga - Wejherowo, Park 
Majkowskiego
19.00 koncert punk-hardcore-noise - Gdynia, „Ucho”
20.00 koncert D. Miśkiewicz i I. Mendes - Gdynia, Teatr 
Muzyczny
Niedziela 13.07.2008 r.
10.00 wycieczka rowerowa Wejherowo-Puck - Wejherowo, 
dworzec PKP
16.00 koncert muzyki rozrywkowej - Gdynia, Kamienna Góra
16.00 festiwal muzyki ukraińskiej - Sopot, Opera Leśna
18.00 koncert grupy folkowej „Krywań” - Wejherowo, Pl. J. 
Wejhera
20.00 koncert grupy Nouvelle Vague - Gdynia, Teatr Muzyczny
Wtorek 15.07.2008 r.
19.30 koncert grupy Feel - Sopot, Opera Leśna
Środa 16.07.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. 
Dąbrowskiego
Czwartek 17.07.2008 r.
20.00 spektakl „Zorba” - Gdynia, Teatr Muzyczny
20.30 pokaz operowo-baletowy - Sopot, Opera Leśna
Piątek 18.07.2008 r.
9.00 Turniej Tenisa Ziemnego - Rumia, korty TKKF
18.00 promocja biografi i ks. F. Gruczy - Wejherowo, biblioteka

Mężczyzna, którego pobito, wra-
cał w nocy do domu. Po drodze 
został zaczepiony przez obcą mu 
osobę. To był Janusz R. Ten za-
proponował mu alkohol... u ko-
legi w Wejherowie. - Pokrzyw-
dzony zgodził się i obaj udali 
się do jego mieszkania - relacjo-
nuje sierżant Anetta Potrykus z 
wejherowskiej policji. - Podczas 
spożywania alkoholu nowo po-
znany mężczyzna, podszedł do 
wejherowianina i zażądał wy-
dania telefonu komórkowego. 
Gdy ten odmówił, Janusz R. za-
czął go bić. Bójka skończyła się 
na tym, że poszkodowany stra-
cił swoją nokię. Ale sprawy nie 
zostawił niezałatwionej. Kra-

dzież zgłosił na komendzie. - Po-
licjanci udali się pod wskazany 
adres. Na miejscu zastali wła-
ściciela mieszkania oraz spraw-
cę rozboju. Zażądali, aby spraw-
ca wydał im skradziony telefon 
komórkowy. Mężczyzna odpo-
wiedział, iż nie ma takiego te-
lefonu - mówi sierż. Potrykus. 
Po rewizji osobistej okazało się 
jednak coś innego. Komórka zo-
stała odnaleziona. Do tego roz-
bojarz był nietrzeźwy. Badanie 
wykazało 1,2 promila w jego 
krwi. Grozi mu 12 lat więzienia. 
Pokrzywdzony trafi ł do Szpita-
la Specjalistycznego w Wejhero-
wie.

(TM)

Wejherowo. Pijany i niebezpieczny

Alkoholowy 
rozbojarz 
Upił, a potem pobił i okradł. 42-letni mieszkaniec 
Wejherowa, Janusz R. trafi ł za kratki. 

Młoda kobieta, jadąca vw golfem na prostej drodze straciła panowa-
nie nad autem. Gwałtownie zjechała na pobocze i uderzyła w przy-
drożne drzewo. Trójka dzieci, z którymi jechała, trafi ła w wyniku tego 
zderzenia do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Najmłodsze z 
nich ma roczek, najstarsze 5 lat. Dzieci zostały w szpitalu na obserwa-
cji. Na szczęście ich obrażenia są na tyle niegroźne, że życiu żadnego 
z pociech nie zagraża niebezpieczeństwo. 
- Kierująca została rutynowo skontrolowana, była trzeźwa - poinfor-
mowała po zdarzeniu policja.        (tm)

Kębłowo. Straciła panowanie nad pojazdem

Dzieci ranne w wypadku
Trójka dzieci została przewieziona do szpitala po wypadku, 
do którego doszło w Kębłowie, w miniony poniedziałek. 

Ekologiczne siatki
Ostatnio w jednym ze sklepów dużej sieci handlowej 
w Wejherowie pojawiły się plastikowe torebki koloru 
żółtego z nadrukami mówiącymi o ekologii.

Zastanawiam się w jaki sposób ewidentnie plastikowa 
siateczka może przyczyniać się do ratowania środowiska. 
Uważam, że problem milionów takich siateczek, które są 
codziennie używane przez nas wszystkich staje się jednym 
z głównych problemów ekologicznych nie tylko Polski, 
ale całego świata. Gdzie się nie spojrzy wszędzie leżą 
te siateczki. Sprzedawcy wszystko w nie pakują, czy się 
kupuje chleb czy mięso czy cukierki, nie ma rzeczy, której 
nie można by w to zapakować. I pakuje się do oporu. Od 
niedawna ruszyła duża akacja promująca takie ładne torby z 
materiału. Jest to na pewno niezła alternatywa dla większych 
toreb plastikowych. Jednak tych małych wciąż jest pełno, co 
robić? Może wprowadzić małe torebki papierowe? Wtedy 
znowuż będziemy zużywać więcej papieru, w rezultacie 
więcej drzew... a sadzić nie ma komu. Musiałby się tym zająć 
jakiś biznesmen, ale któremu z nich na sercu leży ekologia?

Maria z  Wejherowo
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W niedzielę 25 mają państwo T. 
mieszkający w domku jednoro-
dzinnym przy ul. Piłsudskiego 
wrócili do domu ok. 22. Zaczęli 
szykować się do snu. Ich niepo-
kój w pewnym momencie wzbu-
dziło przeraźliwe ujadanie ich 
pilnującego posesji owczarka. 
Kiedy Ryszard T. wyjrzał przez 
okno zobaczył stojących przy 
furtce dwóch mężczyzn. Wyszedł 
przed dom. Jeden z mężczyzn 
trzymał na rękach pitbula i oznaj-
mił, że wrzuci go za płot, by po-
walczył z owczarkiem T.
- Myślałem, że to jakiś kiepski 
żart – opowiadał Ryszard T. - Po-
wiedziałem, żeby odeszli i wró-
ciłem do domu i zadzwoniłem na 
policję informując, że po ulicy 
chodzą nietrzeźwi mężczyźni z 
niebezpiecznym psem.
Odbierający zgłoszenie dyżur-

ny odpowiedział Ryszardowi T., 
że miał już jeden telefon zawia-
damiający o tym fakcie. Kiedy 
Pan Ryszard odkładał słuchaw-
kę usłyszał pisk psów. Kiedy wy-
biegł na podwórko jeden z męż-
czyzn też tam był i szczuł pitbula 
na owczarka. Po chwili napastni-
cy próbowali zaatakować i jego, 
grożąc pozbawieniem życia. 
- Już nie żyjesz – krzyczeli.
Przerażony mężczyzna uciekł do 
domu. Bandyci zaczęli dobijać 
się do drzwi. Ryszard T. ponow-
nie zadzwonił na policję  zażądał 
interwencji, ponieważ bandyci 
z psem wdarli się na jego pose-
sję i grożą pozbawieniem życia. 
Niestety dyżurny stwierdził, że 
nie może przysłać patrolu na in-
terwencję ponieważ jedyny jaki 
mają w tym dniu do dyspozycji 
pojechał właśnie do wejherow-
skiego szpitala z jakimś nietrzeź-
wym. Kilka minut później na ko-

misariat dzwoniła żona Ryszarda 
T. Krzycząc i błagając dyżurnego 
o pomoc. Córka T. płakała prze-
rażona. Wszyscy modlili się by 
walący w drzwi kijem basebal-
lowym napastnicy nie dostali się 
do środka. W końcu po ok. 50 mi-
nutach od pierwszego zgłoszenia 
przyjechali policjanci z Redy, a 
po kolejnym kwadransie patrol 
z Rumi. Na widok policjantów 
agresja w mężczyznach opadła. 
Nie stawiali oporu podczas za-
trzymywania. Wyjaśnili, że to 
była po prostu... zabawa.
Agresywny pitbull został na-
pastnikom zabrany i przebywa 
w schronisku. Jednak oni sami 
po złożeniu zeznań zostali zwol-
nieni. Sprawę napadu bada te-
raz wejherowska prokuratura, a 
jej szef Dariusz Witek Pogorzel-
ski obiecuje przyjrzeć się bardzo 
dokładnie wszystkim okoliczno-
ściom zdarzenia. 

Rumia. Komendant wojewódzki wyjaśniał

Horror jak w fi lmie  
KWP Gdańsk – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wyjaśnił okoliczności zdarzenia, 
do którego na 25 maja tuż przed godziną 23. doszło na jednej z posesji przy ul. Piłsudskiego 
w  Rumi na którą napadło dwóch pijanych mężczyzn. Agresywnym pitbulem, którego mieli 
ze sobą poszczuli psa właścicieli posesji. Młodziutki owczarek nie miał najmniejszych 
szans z wytresowanym najprawdopodobniej do walk bydlakiem i zginął na oczach swych 
przerażonych właścicieli. Ci ostatni przez ok. 50 minut czekali na interwencję rumskiej 
policji. Kontrola wewnętrzna z KW policji w Gdańsku stwierdziła, że dyżurny rumskiego 
komisariatu źle ocenił wówczas sytuację. Wnioski i konsekwencje wobec niego ma 
wyciągnąć komendant powiatowy policji w Wejherowie.

Sprawę obiecuje wnikliwie zba-
dać wejherowska prokuratura. - 
Przyjrzymy się dokładnie wszyst-
kim okolicznościom tego zdarze-
nia - zapewnia Dariusz Witek-Po-
gorzelski, prokuratur rejonowy w 
Wejherowie. 
Kiedy następnego sprawa została 
nagłośniona medialnie, rzecznik 
prasowy Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku stwierdził, 
że wszystko było w... porządku.
- Uzyskałem informację – mó-
wił  w udzielonym na początku 
czerwca wywiadzie dla Dzienni-
ka POLSKA, nadkomkisarz Jan 
Kościuk, - że właściciel owczar-
ka najpierw sam wdał się w 
awanturę z właścicielem pitbulla 
i dopiero kiedy został zaatakowa-
ny przez niego, zaczął wzywać 
policję. W czasie interwencji w 
kierunku policjantów popłynęły 
groźby poszczucia psem, wul-
garyzmy i agresja, dlatego funk-
cjonariusze musieli być zdecy-
dowani w swoim działaniu i tacy 
byli. Obaj mężczyźni, którym to-
warzyszył pitbull, zostali zatrzy-
mani. Wobec powyższego mogę 
domniemać, że informacje prze-
kazane redakcji są prawdopodob-
nie przekłamane i nie polegają 
na prawdzie. Jednocześnie pra-
gnę przypomnieć, że każdej oso-
bie, która ma wątpliwości co do 
prawidłowej pracy policjantów, 
przysługuje prawo złożenia skar-
gi. Taka skarga w tej sprawie do 
mnie nie  wpłynęła. 

POLICJA WYJAŚNIA 

W związku z opisaną sytuacją Ko-
mendant Wojewódzki Policji w 
Gdańsku – insp. Krzysztof Starań-
czak polecił przeprowadzenie postę-
powania wyjaśniającego, którego ce-
lem było dokładne ustalenie, czy in-
terwencja policji w tej sprawie była 
przeprowadzona zgodnie z obowią-
zującymi procedurami. 
Funkcjonariusze z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku ustali-
li, że policjant przyjmujący zgłosze-
nie, błędnie ocenił sytuację, i nie za-
pewnił na terenie swojego działania 
wsparcia odpowiednimi siłami poli-
cyjnymi z jednostki nadrzędnej lub 
pobliskiej tak jak nakazuje tego ist-
niejący algorytm postępowania. 
Dyżurny musi m.in. zweryfi kować 
czy zgłaszana prośba o interwencję 
wymaga natychmiastowej reakcji 
policji. W takim przypadku dyżur-
ny jednostki nie dysponujący w da-
nej chwili odpowiednią ilością patro-
li, ma obowiązek zażądać wsparcia z 
jednostki nadrzędnej lub komisariatu 
zabezpieczającego inny rejon służ-
bowy i powiadomić zgłaszającego o 
czasie przybycia patrolu. Czynności 
te nie zostały przez dyżurnego wy-
konane.
W zakresie wniosków i konsekwencji 
dyscyplinarnych sprawę przekazano 
do rozpatrzenia Komendantowi Po-
wiatowemu Policji w Wejherowie. 
Stosowanie się funkcjonariuszy do 
wytycznych pozwoli uniknąć w przy-
szłości incydentów podobnych do 
tego, do którego doszło w podwej-
herowskiej Rumi, a także usprawni 
działania policji w zakresie zwalcza-
nia najbardziej uciążliwej społecznie 
przestępczości. 

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku

ANDRZEJ J. GOJKE
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Wejherowo. Modlono się w intencji chorych

ODPUST UZDROWIENIA 
CHORYCH Na wzgórzach Jerozolimy Kaszubskiej 

odbyły się uroczystości odpustowe 
w intencji chorych.

Odpust ma charakter lokalny, 
uczestniczą w nim głównie oso-
by chore i opiekunowie niepeł-
nosprawnych oraz pielgrzymi z 
okolicznych parafi i. Sumie od-
pustowej przy kaplicy Kajfasza 
i kopii obrazu M.B. Wejherow-
skiej, przewodniczył ks. bp Zyg-
munt Pawłowicz. W homilii ks. 
bp wskazał na ogromną wartość 
każdego ludzkiego cierpienia w 
kontekście zbawczej tajemni-
cy odkupienia i zmartwychwsta-
nia Jezusa. Uroczystości połą-
czone są z tradycyjnym udziela-
niem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych, a po sumie udzielane 
jest błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem na sposób 
„lurdzki”. Po mszy świętej z oka-
zji zbieżnych uroczystości zwią-
zanych z św. Krzysztofem, pa-
tronem podróżników, świecone 
są pojazdy mechaniczne. Opra-
wę muzyczną uroczystości od-
pustowych z koncertem, zapew-
nił Męski Chór Harmonia z Wej-
herowa.       

Franciszek Sychowski

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielali bracia mniejsi z wejherowskiego Klasztoru.

Koncert Chóru Harmonia na wzgórzach Kalwarii.

Pielgrzymi przy kaplicy Wieczernika.
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Kronika wypadków
Motocyklista w szpitalu
Janowo. Obrażeń miednicy doznał 32 letni motocyklista podczas 
kolizji z samochodem honda, którym kierowała 23-letnia. Do zda-
rzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Warszawskiej. 
W momencie kiedy kierująca hondą chciała skręcić w ulicę War-
szawską na przód jej samochodu najechał motocykl Kawasaki. Jed-
noślad i jego kierowca przelecieli kilkanaście metrów do przejścia 
dla pieszych. Motocyklista trafi ł do szpitala z urazem miednicy.
Policjantom nie udało się na razie ustalić, czy kierowca chciał rów-
nież skręcić w ulicę Warszawską, czy też wyprzedzić hondę prawą 
stroną. Faktem jest jednak, że jechał pasem dla pojazdów, które skrę-
cają. Sprawę najprawdopodobniej będzie rozstrzygał sąd grodzki
Tego samego dnia na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej do-
szło także do innego wypadku z udziałem motocyklisty, który zde-
rzył się z BMW. Ten na szczęście okazał się niegroźny w skutkach.

Śmierć rowerzystki
Centrum. Sekcja Dochodzeniowo Śledcza Komendy Powiatowej w 
Wejherowie prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku, który miał 
miejsce w poniedziałek ok. godz. 15. na skrzyżowaniu ulic Żwirki 
i Wigury i Grunwaldzkiej. W nieustalonych dotąd okolicznościach 
śmierć poniosła jadąca rowerem starsza kobieta potrącona zosta-
ła przez wyjeżdżającego z ul. Żwirki i Wigury na ul. Grunwaldzka 
tira. Niestety nie udało się dotąd ustalić świadków wypadku i wy-
jaśnić jak doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Kie-
rowca tira – mieszkaniec Gdańska - został rutynowo skontrolowany 
przez przybyłych na miejsce wypadku funkcjonariuszy drogówki. 
Był trzeźwy. Ofi ara wypadku nie miała przy sobie dokumentów. Po-
licjanci ustalają więc jej tożsamość.
- Nie wiadomo, kto był sprawcą, i nie można mówić jeszcze o winie 
którejkolwiek ze stron. Szczegóły będą wyjaśniane - mówi sierżant 
Anetta Potrykus z wejherowskiej policji. 
Policja w Wejherowie prosi ewentualnych świadków opisanego wy-
żej wypadku o pomoc w ustaleniu jego okoliczności.
Motocyklista wjechał w hondę na ulicy Dąbrowskiego. Kierowca 
trafi ł do szpitala. Na szczęście nikt nie zginął. Zdarzenie miało miej-
sce dzisiaj przed godziną 13, na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i 
Warszawskiej. 

(ajg)

Z nastaniem lata na wejherowski 
rynek powrócił Jakub Wejher. 
Jak przed rokiem przechadza się 
po placu, pobrzękuje pałaszem i 
przekazuje turystom pocztówki 
i ulotki reklamujące uroki mia-
sta. Wejher odziany jest w strój 
z epoki i chętnie pozuje do zdjęć 
turystom oraz mieszkańcom. Z 
inicjatywą przybliżenia postaci 
Wejhera wystąpił przed rokiem 
Urząd Miejski, uznając, iż stanie 
się on dodatkową atrakcją mia-

sta. Duże zainteresowanie, jakim 
cieszyła się przed rokiem postać 
Wejhera skłoniła władze do kon-
tynuowania tej nietypowej akcji 
promocyjnej. W b.r. w postać za-
łożyciela grodu wcielili się dwaj 
młodzi wejherowianie, Mateusz 
Ruchalski i Michał Lochowicz. 
Wejhera można spotkać na ryn-
ku w dni powszednie w godz. 
11.00-17.00, a w soboty od 10.00 
do 14.00.

(PP)

Powrót Wejhera
Wejherowo. Założyciel miasta wrócił na deptak

Rumia. Kronika SM

Nie lubią zdjęć?
Lotnisko. Nieznani sprawcy usiłowali zniszczyć na maszcie przy 
ul. I Dywizji WP skrzynkę w której Strażnicy Miejscy umieszcza-
ją fotoradar. Owiniętym w szmatę kamieniem stłukli jedynie szkło 
chroniące obiektyw i uszkodzili lakier na skrzynce. Widząc, że cała 
instalacja jest solidna i niewiele są w stanie zdziałać porzucili chuli-
gańskie narzędzia i uciekli.
Dewastację odkryli strażnicy, którzy chcieli rano zamontować foto-
radar. Według komendanta Romana Świrskiego wandale mogli zo-
stać też spłoszeni. Szybka została wymieniona i urządzenie może 
spełniać swą funkcję nadal.
Poprzednio podobne zdarzenie miało miejsce przed dwoma laty 
przy ul. Kamiennej gdzie wandale obrzucili maszt szmatami nasą-
czonymi łatwopalnymi środkami i je podpalili. Wszystko działo się 
wówczas kiedy wewnątrz pracował fotoradar. Na szczęście urządze-
nie nie zostało wówczas uszkodzone, a trzeba było wymienić nie-
które elementy obudowy.
- Oba zdarzenia pokazują, że maszty są odporne na działania chu-
liganów, ale mimo to Straż Miejska i Policja będą bacznie pilno-
wać miejsc, w których ustawione są maszty zakupione przez gminę 
- ostrzega Roman Świrski. W przypadku ujęcia sprawcom wandali-
zmu grozi kara więzienia do 5 lat.                  (ajg)

Wprawdzie dopiero zaczęło się 
lato, ale zwolennicy ulicznego 
biegania już dziś powinni zacząć 
przygotowywać się do kolejne-
go XI. Międzynarodowego Bie-
gu Jakuba Wejhera zaplanowa-
nego na 20 września. Tradycyjnie 
Bieg Wejhera połączony zostanie 
z Ogólnopolskim Biegiem Stra-
żaków (XIII. z kolei). Głównym 
miejscem zawodów będzie pl. 
Jakuba Wejhera, na którym też 
o godz. 14.00 nastąpi uroczyste 
otwarcie imprezy. W sumie za-
planowano 12 biegów w różnych 
kategoriach wiekowych w tym 
najdłuższy, dziesięciokilometro-
wy, przewidziany dla zawodow-
ców. Zgłoszenia do biegu głów-
nego można składać do 20 wrze-
śnia b.r. do godz. 13.30.       (PP)

Wielkie bieganie
Pecha miał rowerzysta, który pijany jechał przez Rybno. 
Złapał go jadący właśnie na kontrolę komendant powiatowy 
policji. - Mocek wybrał się na kontrolę jednostki. Gdy jechał 
w kierunku posterunku w Gniewinie, zauważył  na drodze 
nietrzeźwego rowerzystę – opowiada sierżant Anetta 
Potrykus z wejherowskiej policji. 18-letni rowerzysta został 
zatrzymany. 

Powiat. Żaden policjant nie przejdzie obojętnie...

Pechowi kierowcy

Badanie wykazało, że miał we 
krwi 1,28 promila alkoholu. Ale 
to nie koniec pecha kierowców 
jadących na „podwójnym ga-
zie”. W trakcie wspólnych dzia-
łań „Bezpieczne Drogi”prowa-
dzonych przez wejherowską i 
lęborską policję, w ręce szefów 
mundurowych wpadło  czterech 
kolejnych pijanych kierowców. 
W akcji uczestniczyła podkomi-
sarz Dorota Majewska, naczelnik 
sekcji ruchu drogowego. Jadąc z 

jednym ze swoich funkcjonariu-
szy, na kontrolę podwładnych w 
ręce naczelni wpadło czterech 
nietrzeźwych kierowców. Rekor-
dzistą był rowerzysta, który miał 
we krwi prawie 3 promile alko-
holu. - Żaden policjant nie przej-
dzie obojętnie obok przestępstwa 
– podaje sierżant Potrykus – jeśli 
coś widzimy, to czynności są po-
dejmowane natychmiast, a jeśli 
jesteśmy sami to od razu wzywa-
my wsparcie.                      (TM)
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PROGRAM IMPREZY:

17.00 - rozpoczęcie Festynu: 
- Scena muzyczna (prezentacja mło-
dych talentów, kącik literacki, wy-
stępy Orkiestry Dętej i Zespołów 
Folklorystycznych) 
- Konkurs i sprzedaż wyrobów ku-
linarnych, 
- punkt medyczny propagujący zdro-
wy styl życia, 
- punkty promocyjne Gmin: Kroko-
wa, Luzino i Miasta Wejherowo 
- punkty gastronomiczne, kuchnia 
polowa, 
- atrakcje dla dzieci 
- punkt promocyjny Firmy ORLEX 
17.00 - zbiórka uczestników para-

GRAND PRIX 
FIRMY ORLEX 
O PUCHAR WÓJTA GMINY GNIEWINO

12 lipca (sobota) 2008 r.
Plac Festiwalowy 
przy stadionie Gminnym 
w Gniewinie

dy przy Kompleksie „Kaszubskie 
Oko” (Wieża widokowa w Gnie-
winie). 18.00 - rozpoczęcie i prze-
marsz PARADY w kierunku Gnie-
wina z udziałem: 
- 15 Załóg Balonowych z Polski i za-
granicy 
- Orkiestry Dętej Gniewino 
- Zespołu Folklorystycznego „ Na-
dolanie” 
- Stadniny koni „Siwa” oraz „Hajdu-
ki” (przejazd konno) 
- zaproszonych uczestników Gmin 
- Policji 
- Straży Gminnej i Pożarnej 
18.34 - Wejście Parady na Plac Fe-
stiwalowy (początek transmisji te-
lewizyjnej na żywo w programie 
„LATO w TV Gdańsk” oraz Radia 
HIT FM Eska Summer Hummer).
ok. godz. 19.30 - rozpoczęcie V Za-
wodów Balonowych o V Grand 
Prix fi rmy „Orlex” i Puchar Wój-
ta Gminy Gniewino - START BA-
LONÓW!! 

Chwile grozy przeżyli w miniony 
piątek policjanci i użytkownicy 
Drogi Krajowej nr 6 na odcinku 
pomiędzy Rumią a przedmieścia-
mi Lęborka. Kontrolujący po-
jazdy jadące krajową „6” patrol 
drogówki chciał zatrzymać tak-
że jadącego na Kawasaki w kie-
runku Wejherowa motocyklistę. 
Jednak ten zignorował dawane 
przez policjanta znaki i zaczął 
uciekać. Usiłujący zatrzymać go 
policjanci przekazali informację 
o zdarzeniu do wszystkich znaj-
dujących się w okolicy patroli i 
rozpoczęli pościg. Dogonili go w 
okolicach Bożego Pola Wielkie-
go, jednak ten jeszcze bardziej 
zwiększył prędkość, która na 
niektórych odcinkach drogi do-
chodziła do... 185 km/h!!!. Inne 
radiowozy policyjne zorganizo-
wały na przedmieściach Lęborka 
blokadę. Widząc, że nie przeje-
dzie, motocyklista zawrócił. Ku 
przerażeniu ścigających go poli-
cjantów jechał na czołowe zde-
rzenie, w ostatniej chwili wymi-
jając radiowóz funkcjonariuszy. 
Kontynuował szaleńczą jazdę z 
powrotem w kierunku Rumi. Jed-
nak zorganizowana w okolicach 
Lubowidza kolejna blokada zmu-
siła go do skręcenia w kierunku 
wsi. Tam jednak musiał znacznie 
ograniczyć prędkość i w końcu 
został zmuszony przez ścigają-

Rumia – Lębork. Chwile grozy na krajowej „6”

Wielki pościg
Około 20 minut potrzebował 34-letni motocyklista z Rumi, 
by zgromadzić na swoim koncie... 64! punkty karne. Rumia-
nin zamiast zatrzymać się do rutynowej kontroli drogowej 
dodał gazu i zaczął uciekać. Ścigany przez policję jechał 
niemal 190 km/h. Zatrzymał się dopiero na drugiej policyj-
nej blokadzie. Jak się okazało nie miał nawet uprawnień do 
kierowania motocyklem. Teraz najprawdopodobniej straci 
to prawo jazdy, które posiadał. Ucieczkę pirata drogowego 
utrwalił policyjny video - rejestrator . Film posłuży jako do-
wód w sprawie.

RYZYKANCI

Podczas letnich miesięcy zna-
cząco wzrasta liczba motocy-
kli na drogach. Bardzo często 
korzystają z nich kierowcy w 
młodym wieku, nie bezpod-
stawnie uznani za grupę kie-
rowców skłonnych do ryzy-
kownych zachowań na dro-
dze. Bardzo często młodzi lu-
dzie nie chcą przyjmować do 
wiadomości, że konsekwencje 
ich niebezpiecznych zacho-
wań ponoszą nie tylko oni ale 
też inni użytkownicy dróg. 

Od 2005 roku Policja odnoto-
wuje wzrost liczby wypadków 
z udziałem kierowców moto-
cykli. Tylko w ubiegłym roku 
w całym kraju wydarzyło się 
prawie 1200 wypadków z ich 
udziałem, z czego niestety przy-
tłaczająca większość (w 2007 
roku – 953 wypadki) to zda-
rzenia, których sprawcami byli 
sami motocykliści. Bilans tych 
zdarzeń jest tragiczny - prawie 
200 osób straciło życie, a blisko 
1500 zostało rannych. 
Biuro Ruchu Drogowego Ko-
mendy Głównej Policji pro-
wadzi ogólnopolskie działania 
edukacyjno – prewencyjne pod 
nazwą „Dojedź motocyklem do 
końca wakacji”. Partnerstwo w 
kampanii zadeklarowała fi rma 
Harley - Davidson, która wspól-
nie z Policją promuje bezpiecz-
ną jazdę na motocyklu. 
Celem tej kampanii jest propa-
gowanie zgodnych z prawem, 
kulturalnych i bezpiecznych za-
chowań na drodze, przy jedno-
czesnym wskazywaniu zagro-
żeń i skutków brawurowej
jazdy jednośladem. 

(ANGO)

cych do zatrzymania. 
Podczas samego zatrzymania 
motocyklista nie stawiał już opo-
ru. Okazało się, że nie ma przy 
sobie dokumentów pojazdu i że 
w ogóle nie posiada prawa jazdy 
kategorii A. Motocyklistę prze-
słuchano i postawiono 11. zarzu-
tów za wykroczenia jakie popeł-
nił w czasie szaleńczej ucieczki. 
Wśród zarzutów jest m. in. prze-
kroczenie prędkości. Kierowca - 
jak obliczyli policjanci - uciekał 
ze średnią prędkością 150 km/h, 
ale „w porywach” dochodziła ona 
nawet do 186 km/h. Kilkukrotnie 
wymusił też pierwszeństwo i wy-
przedzał na przejściach dla pie-
szych. Zebrał łącznie – bagatela 
– 64. punkty karne.
Zgodnie z kodeksem postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia 
kierowca poddał się dobrowolnej 
karze, jednak o jej ostatecznym 
wymiarze zadecyduje sąd grodz-
ki. Jako dowód w sprawie wyko-
rzystany zostanie materiał nagra-
ny zainstalowaną w radiowozie 
kamerą.

ANDRZEJ J. GOJKE
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Zdjęcie zarejestrowane przez kamerę w 
policyjnym radiowozie

75-letni mieszkaniec Łeby jadąc 
fordem transitem przejechał w 
poprzek jezdni i uderzył w przy-
drożne drzewo. – Przyczyny zda-
rzenia są jeszcze niewyjaśnione 
– mówi sierż. Anetta Potrykus, 
rzecznik wejherowskiej policji. 
Kierowca ma urazy głowy i krę-
gosłupa, a do tego połamane nogi 
oraz rękę. Jego 58-letnia pasa-
żerka ma ogólne obrażenia cia-
ła. Druga pasażerka, 67-letnia 

kobieta trafi ła do szpitala z ura-
zami kręgosłupa i głowy. W sa-
mochodzie było jeszcze 13-latnie 
dziecko, któremu – poza złama-
niem ręki – na szczęście nic się 
nie stało. - Osoby te przewiezio-
no do Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. Policjanci wyja-
śniają przyczyny wypadku. Kie-
rujący był trzeźwy – dodaje sier-
żant Potrykus. 

(TM)

Choczewo. Niebezpiecznie na drodze

Wypadek pod Sasinem 
Cztery osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do 
którego doszło 2. lipca na trasie Sasino – Stilo w oko-
licach Choczewa. 
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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

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

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

inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 0000 6543 2000 0120

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

Fundacja „Uśmiech dziecka”
ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

Fundacja „Uśmiech Dziecka”
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Nr 31 8350 0004 

0000 6543 2000 0010 - z dopiskiem 
„dla Natalii Klimczak”
KRS nr. 00000 98397

Możesz pomóc

Przyznam państwu, że nie nadą-
żam już za naszym prezydenta  i 
coraz mniej go rozumiem.
Większość polityków europej-
skich na naszym prezydencie 
nie zostawiła suchej nitki.  Po-
chwalił go tylko konsekwentny 
eurosceptyk, prezydent Czech 
V. Klaus.  Nasz prezydent po raz 
kolejny udowodnił, że w swoich 
poglądach jest chwiejny i nie-
przewidywalny. To, że najpierw 
zaangażował się w wynegocjo-
wanie korzystnego dla Polski 
Traktatu, a potem zaczął się od 
niego   dystansować uznano za 
klasyczną schizofrenię politycz-
ną. Kaczyński tylko na tym stra-
cił, bo po raz kolejny pokazał, że  
nie potrafi  dotrzymywać przyję-
tych na siebie zobowiązań, czy-
li, że  nie można na niego liczyć. 
Pal licho samego Kaczyńskiego, 
chociaż wolałbym żeby przy-
wódcy europejscy wypowiadali 
się o prezydencie mojego kra-
ju  bez ironii i złośliwości. Jego 
niefortunna, chyba nie do końca 
przemyślana wypowiedź wysta-
wiła na szwank wiarygodność 
całej Polski. Znowu staliśmy 
się pośmiewiskiem dla Zjedno-

czonej Europy. Przypomniano 
nam udział we wszystkich po-
przednich kryzysach, a na do-
datek zrobiono z nas  głównych 
hamulcowych procesu integra-
cji europejskiej. Zgoda, przy tej 
okazji padało pod naszym ad-
resem dużo słów przesadnych, 
niesprawiedliwych, niesłychanie  
aroganckich, ale wiele niepo-
chlebnych ocen i opinii było nie-
stety prawdziwych. Nie miejmy 
złudzeń. Kolejna wolta prezy-
denta Kaczyńskiego nie poprawi 
naszego wizerunku, ani naszej 
pozycji w Europie i w świecie. 
Z takimi, którzy sami nie wiedzą 
czego chcą, którzy bez przerwy 
narzekają i wybrzydzają nikt nie 
chce poważnie kooperować. Mu-
simy  pamiętać, że już niedługo 
zacznie się debata o priorytetach 
unijnej  polityki budżetowej po 
roku 2013. Kto w tej debacie 
stanie po stronie  nielubianej, 
krnąbrnej Polski? Sami, nicze-
go nie zwojujemy. Czechy już 
nie raz udowodniły, że jak przy-
chodzi co do czego, to oni my-
ślą wyłącznie o sobie (vide „rura 
północna”, Lizbona i tarcza an-
tyrakietowa).

Teraz, gdy  Unia znalazła się w 
trudnej sytuacji nasza rola po-
winna sprowadzać się do cierpli-
wego przekonania europejskich 
oponentów, że Traktat Lizboński 
jeszcze nie jest martwy, a pro-
ces jego ratyfi kacji powinien być 
kontynuowany.   Powtórzę to, 
co napisałem w jednym z mo-
ich poprzednich felietonów – de-
mokratyczną decyzję dumnych 
Irlandczyków, wrażliwych na 
punkcie swojej tożsamości (co 
cenię) trzeba uszanować. Jestem 
przekonany, że wynikiem part-
nerskich negocjacji z tym krajem 
byłaby jego suwerenna zgoda na 
powtórzenie referendum. Być 
może ceną byłby  dodatkowym 
Protokół, w którym rozwiano by 
ich obawy. Prezydent Kaczyń-
ski poszedł akurat w odwrot-
nym kierunku.  Zamiast osłabić, 
wzmocnił przeciwników euro-
pejskiej integracji i to nie tylko 
w Irlandii. 
                                                                                       

 Jerzy Budnik
 Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

O  CO  CHODZI  PREZYDENTOWI?
O Prezydencie L. Kaczyńskim znowu zrobiło się w 
Europie głośno. Wszystko za sprawą wywiadu jakie-
go udzielił „Dziennikowi”, w którym  ratyfi kację przez 
Polskę  Traktatu Lizbońskiego, po nieudanym referen-
dum w  Irlandii,  uznał za bezprzedmiotową. Potem, 
pod wpływem ostrej krytyki, trochę złagodził swoje 
stanowisko i zadeklarował, że Traktat  gotów jest pod-
pisać, ale zrobi to dopiero wtedy gdy Irlandia zmieni w 
tej sprawie zdanie.

OBWIESZCZENIE 

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

- w dniu 04.06.2008r. na wniosek uzupełniony w dniu 07.07.2008r., Zarządcy Drogi 
- Wójta Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17,  84-210 Choczewo, wsz-
częte zostało postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1306G
 (Steknica-Sarbsk-Ulinia)-Sasino-Choczewo  –

NA ODCINKU GRANICA POWIATU-KONIEC MIEJSCOWOŚCI SASINO

na terenie Gminy Choczewo w obrębie Sasino 
- na działkach nr ewidencyjny  68, 181/1, 182/1, 256/3, 269, 277, 278/1, 278/2, 288/2,  
290, 295/12, 247/5, 266, 284, 309, 387, 395  
- na części działki  nr 282/1 (po podziale nr 282/4) 
- na części działki nr 289/1 (po podziale nr 289/4)

Każda ze stron  ma prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w ter-
minie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wej-
herowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  
ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).  

OGŁOSZENIE

Badanie HbA1c jest prowadzo-
ne w ramach ogólnopolskiej ak-
cji diagnostycznej, zorganizowa-
nej z inicjatywy Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków. Ce-
lem przedsięwzięcia jest eduka-
cja oraz zachęcenie pacjentów 
do stałego kontrolowania pozio-
mu cukru we krwi poprzez re-

gularne wykonywanie badania 
HbA1c. W ramach akcji w całym 
kraju zostaną uruchomione punk-
ty, w których diabetycy będą mo-
gli bezpłatnie skorzystać z bada-
nia HbA1c. Partnerem akcji jest 
fi rma Sanofi -Aventis. Rejestracja 
pacjentów pod numerem telefonu 
(058) 672-37-71 

Wejherowo. NZOZ przy Pomorskiej 9

Bezpłatne badania
Od 14 do 18 lipca br. zostanie przeprowadzona akcja 
bezpłatnych badań hemoglobiny glikowanej (HbA1c), która 
jest skierowana do pacjentów chorych na cukrzycę. Badanie 
odbędzie się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Kaszuby przy ulicy Pomorskiej 9 w Wejherowie. 

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną wywołaną brakiem lub nieprawidłowym dzia-
łaniem insuliny. Schorzenie to charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy (hipergli-
kemią) we krwi, a także zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczy i białka. Choroba 
stanowi poważne, globalne zagrożenie, według danych WHO w roku 2025 liczba chorych na 
świecie może osiągnąć 300 milionów. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się przede 
wszystkim „powody cywilizacyjne”, czyli starzenie się społeczeństwa, powiększanie się popula-
cji miejskiej, brak ruchu oraz otyłość. Przyczyny schorzenia są różne i zależną od typu choroby, a 
wśród nich wyróżnia się dwa najbardziej rozpowszechnione rodzaje, cukrzycę typu 1 i 2. 
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REKLAMA

W tym uroczystym apelu wzię-
ła udział Reprezentacyjna Kom-
pania i Orkiestra Marynarki Wo-
jennej, władze polityczne i admi-
nistracyjne wszystkich szczebli 
oraz wszyscy pracownicy Cen-
trum. Uroczystość rozpoczęto od 
przeglądu Kompanii Wojska. Ży-
czenia na ręce dowódcy złoży-
li: admirał Andrzej Karweta, po-
seł Jery Budnik, władze powiatu 

miasta i gminy oraz przedstawi-
ciele organizacji wojskowych i 
pozarządowych. Święto jednost-
ki jest ważne dla każdego żołnie-
rza. Uroczystość uświetnił pokaz 
musztry wojskowej. W specjal-
nym pokazie swoje umiejętno-
ści zaprezentowała grupa anty-
terrorystyczna policji z Gdańska. 
Uroczystość zakończyła defi lada 
wojskowa.                (TTM)

Wejherowo. Uroczystość w jednostce wojskowej

Święto Wojska
Kadra, marynarze i pracownicy wojska w Wejhe-
rowie obchodzili szczególny dzień – 1 rocznicę 
powstania Centrum Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej. 
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Przemarsz kompanii honorowej.

W lipcu i w sierpniu jest okazja 
wybrać się na wycieczki autoka-
rowe. Pierwsza odbyła się 3 lipca 
- do Słupska pojechało 50 osób. 
Zwiedzano XVI-wieczny Zamek 
Książąt Pomorskich i muzeum 
etnografi czne. Wspaniałą atrak-
cja było wejście na górę Rowo-
kół, wzniesienie polodowcowe 
na Wybrzeżu Słowińskim z plat-
formą widokową na szczycie. 
Stamtąd można było obejrzeć 
panoramę Bałtyku, jezioro Gard-
no i Łebsko. Uwieńczeniem wy-
cieczki był piknik nad jeziorem 
Łebsko.
We czwartek (10 lipca) dzie-
ci jadą na wycieczkę do Pucka 
(oprócz Pucka i skansenu w Na-
dolu planuje się rejs statkiem 
wycieczkowym po jeziorze Żar-
nowieckim)., w kolejny czwartek 
17 lipca – do Lęborka, 24 lipca 
do Indiańskiej Wioski w Borach 
Tucholskich, a 7 sierpnia do 
Zamku Krzyżackiego w Malbor-
ku. Uczestnicy wycieczek płacą 
20 zł, co obejmuje koszty prze-
jazdów i biletów wstępu. Dzieci 
jadą i zwiedzają pod opieką pe-
dagogów. Chętnych na dotych-
czasowe wycieczki nie brakowa-
ło, zapisywały się dzieci z całej 
Rumi, nie tylko z Janowa.
W poniedziałki, środy i piątki 
odbywają się warsztaty plastycz-
ne, wakacyjna szkoła tańca oraz 
szkółka gitarowa. 
- Na warsztaty plastyczne przy-
chodzi zawsze liczna grupa 

Rumia. Wakacyjne zajęcia w DK Janowo

Letnie atrakcje
dla dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież, która nie wyjechała na wakacje może spędzić ciekawie i 
przyjemnie  czas na rozmaitych zajęciach organizowanych przez Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. 

dzieci – mówi Małgorzata Kar-
pińska, artysta plastyk, prowa-
dząca warsztaty. – Malują, ry-
sują, wycinają, rzeźbią w glinie, 
było także malowanie kredą na 
asfalcie. Planuję jeszcze wiele 
różnych form, może  ogródek 
ze sztucznych kwiatów na traw-
niku? Dzieci  chętnie wyżywają 
się w  zasugerowanych formach 
artystycznych, ograniczają nas 
jedynie skromny zasób materia-
łów plastycznych.
Wakacyjna szkoła tańca prowa-
dzona przez Monikę Brzeską z 
tanecznego zespołu „eMBi” sku-
pia najmłodszych miłośników 
tańca nowoczesnego, a na zaję-

ciach szkółki gitary biwakowej 
rozpoczęła się nauka podstaw 
gry na  tym instrumencie.
Spółdzielczy Dom Kultury nie 
organizuje zajęć wyłącznie dla 
dzieci z osiedla Janowo,
 wychodzi z akcją na całe miasto 
– zapewnia Leszek Winczewski, 
dyrektor Domu Kultury SM „Ja-
nowo” - Wycieczki, turnieje spor-
towe irekreacyjne, zajęcia otwar-
te na miejscu, w salach domu 
kultury fi nansowane są przez SM 
Janowo. Wakacyjna oferta zajęć 
dla dzieci mogłaby być bogatsza, 
gdyby władze miasta dofi nanso-
wywały tę działalność.
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Przed wejściem do Słowińskiego Parku Narodowego.

Dzieci chętnie uczestniczą w warsztatach plastycznych.

BARBARA MIRUSZEWSKA

Mieszkańcy, którzy nie zdążyli 
pozbyć się tzw. odpadów nie-
bezpiecznych w czasie ostatniej 
zbiórki, mogą się ich pozbyć 
nieodpłatnie zdając odpady do 
punktu zbiórki na terenie Zakła-
du Usług Komunalnych przy ul. 
Obrońców Helu 1 (wjazd od ul. 
Staromłyńskiej). Punkt czynny 
jest do poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00-18.00 a w sobo-
ty od 10.00 do 15.00. Odpadami 
niebezpiecznymi są w szczegól-
ności baterie, akumulatory, far-
by i lakiery, środki konserwacji 
drewna, środki czyszczące, de-

zynfekcyjne, ochrony roślin oraz 
ich opakowania, zużyte kartridże 
i tonery, leki, a także odpady 
zawierające rtęć np. świetlów-
ki, lampy rtęciowe, termometry. 
Nadto zużyte baterie można skła-
dać w pojemnikach ulokowanych 
w Urzędach Miasta i Gminy, w 
szkołach czy w sklepie przemy-
słowym przy pl. Wejhera 17. Z 
kolei przeterminowane leki przyj-
mują apteki przy ul. Harcerskiej 
10, Kaszubskiej 4, ks. Skargi 5F, 
Nanickiej 18 a także przy ul. So-
bieskiego nr 227, 237 i 258. 

(PP)

Odpady niebezpieczne
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W trakcie trzech dni Sopot TOP-
trendy Festiwal 2008 bawiło się z 
Polsatem ponad 15 milionów wi-
dzów (jest to najwyższy wynik 
oglądalności w historii festiwa-
lu). Średni udział realizacji trzech 
dni festiwalu osiągnął prawie 28% 
udziału w grupie Wszyscy 16-49 
lat. Średnia minutowa oglądalność 
wyniosła prawie 2,6 mln widzów. 
Gwiazdami koncertu pierwszego 
dnia festiwalu, który poprowadzi-
li Krzysztof Ibisz i Katarzyna Ci-
chopek, było pierwszych dziesię-
ciu, właściwie 9. (licząc usprawie-
dliwioną nieobecność Rafała Ble-
chacza) wykonawców z listy ran-
kingowej TOP - najlepiej sprzeda-
jących się w ubiegłym roku płyt. 
W kolejności wystąpili Krzysztof 
Krawczyk (10),  Smolik (8. m. za 
płytę „Smolik - 3”), grupa Kom-
bII (7. m. za płytę „Ślad”). Jednak 
pierwszy wielki aplauz publicz-
ności wywołało pojawienie się na 
scenie Dody i jej różowego forte-
pianu. Piosenkarka wykonała dwa 
utwory – Katharsis i Nie daj się. 
Widownia szalała, a owacje dla 
niemal każdego następnego wyko-
nawcy były na stojąco. Po występie 
Dody na scenie pojawiła oświetlo-
na niebieskim światłem instalacja. 
Kiedy osłaniająca ją kurtyna powę-
drowała do góry oczom widowni i 
widzów przed telewizorami ukaza-
ła się ogromna klatka, a w niej ko-
lejna wykonawczyni - Edyta Gór-
niak (5. m. za płytę „EKG”)., któ-
ra zaskoczyła zupełnie nową inter-
pretacją  piosenki „To nie ja byłam 
Ewą”. Po 4. w rankingu Annie Ma-
rii Jopek na scenie wystąpili Woj-

tek Waglewski i Maciej Maleńczuk 
(3. m. za płytę „Koledzy”). Praw-
dziwą euforię publiczności w Ope-
rze Leśnej wywołało pojawienie 
się 2. na liście TOP zespołu Feel z 
liderem Piotrem Kupichą. Ten wy-
stęp doprowadził do zenitu emocje 
publiczności, która razem z woka-
listą zaśpiewała już nie tylko refren 
piosenki „Anioła głos”, ale i więk-
szość zwrotek. 
Koncert laureatów listy TOP  wy-
konaniem piosenki „Jesteśmy na 
wczasach”, ze zwycięskiej płyty 
Raz. Dwa. Trzy – Młynarski za-
mknął występ zespołu Adama No-
waka.
Jubileusze festiwalowych gwiazd
Tego wieczoru dała koncert nie-
kwestionowana gwiazda polskiej 
piosenki Maryla Rodowicz, po-
mimo że śpiewa nieprzerwanie od 
lat... co najmniej 25. jej piosen-
ki znajdują fanów wśród czterech 
pokoleń Polaków. Najwytrwalsza 
publiczność miała niepowtarzalną 
okazję uczestniczyć w specjalnym 
koncercie grupy T.Love, który ob-
chodził na festiwalu 25. rocznicę 
swego istnienia.
Również jubileuszem, ale dużo 
większym, bo 45-lecia pracy estra-
dowej i twórczej Krzysztofa Kraw-
czyka rozpoczął się drugi dzień fe-
stiwalu. Za artystą w duecie zaśpie-
wali m.in. Edyta Górniak, Edyta 
Bartosiewicz i Muniek Staszczyk. 
Artysta odebrał w tym dniu aż... 9 
platynowych płyt. Drugą część fe-
stiwalowego dnia wypełnił koncert 
„trendy”, prezentujący najpopu-
larniejszych wykonawców młode-
go pokolenia. Wystąpili: Cuts, Ja-
rek Wist, Maja Sikorowska, Man-
chester, Mietall Waluś Magazine, 

Mikromusic, Plateau, Video, zwy-
cięzca programu „Nowa Genera-
cja” (TV 4) – zespół Lov oraz lau-
reaci konkursu „trendy 2007” - ze-
spół Bracia. Główną nagrodę arty-
sty „trendy 2008”, którą w głoso-
waniu smsowym przyznali widzo-
wie Telewizji POLSAT otrzymał  
zespół Manchester. Tez sam zespół 
weybrali internauci. Zespół Video 
(założony przez Tomasza Luberta) 
wyróżnili dziennikarze akredyto-
wani przy festiwalu, a nagrodę pre-
zydenta Sopotu – Jacka Karnow-
skiego – otrzymała grająca mie-
szankę trip hopu i jazzu – formacja 
Mikromusic. 
Specjalna dedykacja
Trzeci, ostatni dzień Sopot TOP-
trendy Festiwal 2008 (6 lipca 
2008), zgodnie z tradycją, zdomi-
nowany był przez najznakomit-
szych prześmiewców naszej rze-
czywistości, którzy zaprezentowa-
li się w trakcie Kabaretonu 2008. 
W tym roku po raz pierwszy Ka-
bareton został pokazany w całości 
na żywo. Motywem przewodnim 5 
Sopockiej Nocy Kabaretowej 
były sukcesy polskiej reprezentacji 
podczas Euro 2008. Nagrodę so-
pockiego Kabaretonu 2008 Wielki 
Puchar (jak twierdzili prowadzący 
kabareton Piotr Bałtroczyk, Ceza-
ry Pazura i Olaf Lubaszenko – do-
kładna kopia tego, którego nie uda-
ło się wywalczyć polskim piłka-
rzom podczas zakończonych przed 
niespełna dwoma tygodniami ME, 
publiczność i widzowie przed te-
lewizorami przyznali kabareto-
wi „Ani mru mru”. Dziękując za 
uznanie satyrycy powiedzieli jedy-
nie, że nagrodę dedykują polskim 
piłkarzom.

Sopot. TOPtrendy Festiwal 2008

Topowy Raz. Dwa. Trzy
Raz. Dwa. Trzy - Młynarski to najlepiej sprzedająca się w ciągu ostatniego roku 
płyta, która przyniosła Adamowi Nowakowi zwycięstwo w konkursie TOP zakoń-
czonej w poniedziałek w Sopocie 6. edycji Top Trendy Festiwal. Drugie miejsce 
wywalczyła grupa Feel, a trzecie duet Wojtek Waglewski i Maciek Maleńczuk z ze-
społem za płytę „Koledzy”. Najlepszy w konkursie Trendy okazał się zespół Man-
chester – nagrodą jest kampania promocyjna na antenie TV Polsat wartości pół 
miliona złotych. Za najlepszy kabaret festiwalu telewidzowie uznali. 

ANDRZEJ J. GOJKE
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UWAGA! KONKURS!
Konkurs dla Czytelników! Zaproponuj oryginalny podpis do 
któregoś ze zdjęć na tej stronie, prześlij wraz ze swoimi dany-
mi na adres: redakcja@expresspowiatu.pl do 16 lipca i zgarnij 
nagrody sponsorowane przez organizatora festiwalu!

1 2

3 4

5 6

7
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REKLAMA

Organizacją koncertów zajmuje 
się dyrektor WCK Jolanta Ro-
żyńska. W pierwszym sobotnim 
cyklu na scenie Parku Miejskie-
go zaprezentowała się Sielska 
Kapela Weselna, z rytmem kar-
packiego folku. Niedzielny kon-
cert na Pl. Jakuba Wejhera w 
wykonaniu zespołu Częstocho-
wa Piepes And Drums wprowa-
dził fanów letnich koncertów w 
klimat szkockiego folkloru. Na 
kolejne weekendy organizato-
rzy zaproponowali argentyńską 
muzykę klasyczną w wykonaniu 
Night Club Trio oraz folk góral-
ski zespołu Krywań. Miłośnicy 
bluesa mogą oczekiwać w Par-
ku Majkowskiego 19 lipca na 

zespół 5 Rano. Nie zapomniano 
o atrakcjach muzyczno teatral-
nych dla dzieci. Na Pl. Jakuba 
Wejhera lub w razie deszczu w 
WCK zobaczymy spektakl Me-
tamorfozy. Dla wielbicieli kaba-
retu i dobrego humoru zapowie-
dziano występ kabaretu Wide-
lec. W Parku Majkowskiego 26 
lipca wystąpi Duet Perkusyjny 
z muzyką klasyczną. W Amfi -
teatrze Miejskim 27 lipca odbę-
dzie się letni festyn z udziałem 
Blue Cafe i No Limits. Na tury-
stów odwiedzających nasze mia-
sto, którzy pragną wyciszenia na 
łonie natury w Pomorskim Par-
ku Krajobrazowym czeka tury-
styczny hit lata 2008- zwiedza-
nie, z przewodnikiem odnowio-
nej Kalwarii Wejherowskiej. 

Wejherowo. Turystyczne atrakcje.

LETNIE KONCERTY
Tradycyjny cykl darmowych letnich koncertów, 
na lipcowe weekendy zafundowali z miejskiej 
kasy włodarze Wejherowa.

Zespół wystąpił w stylizowanych szkockich strojach.  
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Zespołu z Częstochowy grał na dudach. Zachwycona widownia na Placu Jakuba Wejhera.

FRANCISZEK SYCHOWSKI

REKLAMA

Organizatorzy spodziewają się 
przyjazdu do Gdańska nawet 
3. tysięcy i liczą na co najmniej 
drugie tyle gości oraz turystów. 
Początek zjazdu - o godzinie 11 
na Targu Węglowym. Stąd Ka-
szubi wyruszą w miasto i przejdą 
na skwer między ulicami Święto-
jańską i Szeroką, gdzie zostanie 
podpisany akt erekcyjny pomnika 
Świętopełka Wielkiego. W połu-
dnie uczestnicy zjazdu pomodlą 
się na mszy w bazylice Mariac-
kiej, a od 13.30 aż do wieczora na 
Targu Węglowym będzie można 
posłuchać koncertu Ola Walic-
kiego, kaszubskich wykonawców 
i zespołu Brathanki.

Zjazdowi będzie towarzyszył 
Kaszubski Maraton Filmowy w 
Domu Harcerza w godz. 10-22, 
a także turniej gry w baśkę (po-
czątek) o godz. 12 w Technikum 
Łączności. Liczba Kaszubów 
szacowana jest na ok. 500 000, 
ale organizatorzy zjazdu twier-
dzą, że może ich być jeszcze 
więcej. - Kaszubi to nie tylko ci, 
którzy mówią po kaszubsku i stąd 
pochodzą - zastrzega Andrzej 
Ceynowa, wiceprezes oddziału 
gdańskiego Zrzeszenia Kaszub-
sko - Pomorskiego. - To także ci, 
którzy działają na rzecz Kaszub, 
podtrzymują tradycję. Tych jest 
też bardzo wielu.                   (at)

Gdańsk. W sobotę miasto opanują Kaszubi

Jubileusz w stolicy
Jubileuszowy – X Zjazd Kaszubów odbędzie się już jutro w Gdańsku, który Ka-
szubi uważają za swą stolicę. Od rana na ulicach Głównego Miasta będzie można 
spotkać Kaszubów nie tylko z regionu, ale też z innych niekoniecznie położonych 
na Kaszubach miast Polski. Wzorem lat ubiegłych zapowiada się doskonała zaba-
wa z reginalnymi wieloma atrakcjami.

Przed dwoma laty VIII Zjazd Kaszubów gościła Gdynia.
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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.                                                                                                

Sprzedaż prowadzona jest przez stronę inter-
netową sektorgosci.com, ostatnio także na alle-
gro.pl, w Wejherowie w sklepie Arkowiec przy 
rynku na ul. Puckiej. Koszt książki to 35 zł, w 
tym wliczony jest koszt przesyłki.

KONKURS DLA KIBICÓW
i nie tylko...

Hoolifan to opowieść dwóch kibiców Chelsea Lon-
dyn, będących z Klubem na dobre i na złe od kilku de-
kad. Prawda o tym co działo się w światku piłkarskim 
gdy jeszcze Premier League nie była produktem tak 
bliskim ideału jak jest teraz. Gdy nie biegali tam naj-
lepsi na świecie, gdy murawy nie były tak równe a sta-
diony przypominały rozpadający się stadion X-lecia w 
Warszawie. Nie ujrzycie tutaj barwnego opisu spotkań 
piłkarskich jakie na przestrzeni lat 60’, 70’, 80’ i 90’ 
rozegrali zawodnicy The Blues w pucharach europej-
skich, w pierwszej czy drugiej dywizji Angielskiej. 

Hoolifan czyli wspomnienia chuliganów CFC

Dzięki wydawnictwu Trolsen Communicate 
mamy okazję poznać kilka książek dotych-
czas polskiemu czytelnikowi kompletnie nie-
dostępnych. Pierwszą pozycją wydawnictwa 
jest lektura oparta na wspomnieniach dwóch 
chuliganów Chelsea Londyn - Martina Kinga 
i Martina Knighta pt. ‘Hoolifan, thirty years of 
hurt’.

O tłumaczu:
Krzysztof Gosz – Mieszka w Wejherowie, od lat interesuje się kibi-
cami piłkarskimi. Skończył socjologię na UG. Jego praca magisterska 
o kibicach została przetłumaczona na język niemiecki i wykorzystana 
przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Od wielu lat zbiera książ-
ki na temat angielskich chuliganów. Na polskim rynku jest niewiele 
podobnych pozycji, stąd pomysł, że mogłyby mieć wzięcie. Krzysztof 
zaczął szukać kogoś, kto byłby zainteresowany ich wydawaniem. W 
październiku zeszłego roku pojechał do Cottbus na polsko-niemieckie 
warsztaty poświęcone kibicom piłkarskim. Tam udało mu się nawiązać 
kontakt z Niemcem, który zajmuje się tego typu wydaniami. Od tego 
momentu zaczęła się praca nad tłumaczeniem Hoolifana.

UWAGA! Pytanie konkursowe: 
W którym roku powstał klub piłkarski Chelsea 
Londyn? Na odpowiedzi czekamy w poniedzia-
łek 14 lipca o 12.00 pod numerem tel. 058 736 
16 92. Do wygrania książki Hoolifan przetłu-
maczone na język polski!

Terminarz:
12.07.2008 Sobota 
Start Mrzezino – Gryf Orlex 
Wejherowo godz. 12.00, 
Bytovia Bytów – Gryf Orlex 
Wejherowo godz. 16.00
19.07.2008 Sobota
Orkan Rumia – Gryf Orlex 
Wejherowo 
23.07.2008 Środa
Bałtyk Gdynia – Gryf Orlex 
Wejherowo godz. 17.00
26.07.2008 Sobota
Orlęta Reda – Gryf Orlex 
Wejherowo godz. 12.00

Piłka Nożna. Przygotopwania do sezonu

Gryfi ci rozpoczęli przygotowania
W poniedziałek 7 lipca zespół Gryfa Orlex Wejherowo rozpo-
czął przygotowania do zbliżającego się sezonu 2008/2009. 

Gryfi ci od tej pory przez najbliższy miesiąc pod okiem trenera Woj-
ciecha Waśka będą ciężko trenować i rozgrywać mecze kontrolne. 
Treningi odbywać się będą na boisku w Gniewinie, gdyż płyta głów-
na w Wejherowie jest aktualnie w remoncie. Wejherowianie gościn-
nie będą rozgrywać swoje mecze na boisku w Gniewinie do momentu 
zakończenia remontu płyty głównej w Wejherowie.Do zespołu Gryfa 
na pewno dojdzie kilku nowych zawodników, jednak na razie prowa-
dzone są rozmowy.
- prowadzimy rozmowy z kilkoma zawodnikami, ale na podawanie 
nazwisk jest za wcześnie – powiedział Rafał Szlas, prezes Wejherow-
skiej drużyny. Obok przedstawiamy plan meczów kontrolnych pod-
opiecznych trenera Wojciecha Waśka w ramach przygotowań do se-
zonu 208/2009 IV ligi.           Łukasz Nowaczyk

Decyzją Zarządu Klubu Gryfa 
Wejherowo powstał zespół re-
zerw pierwszej drużyny, który od 
najbliższych rozgrywek wystę-
pować będzie w „B” klasie, czyli 
najniższej klasie rozgrywek. Tre-
nerem tej drużyny został Woj-
ciech Bork, a jego podopieczni 
to przede wszystkim zawodnicy 
z juniorów rocznika 1990. Przy-
gotowania do nowego sezonu 
zawodnicy rozpoczną 15 lipca. 
Nowej drużynie oraz jej trenero-
wi życzymy powodzenia w ligo-
wych rozgrywkach.             (ŁN)

Piłka Nożna. Rezerwy Gryfa

Powstał zespół rezerw 
Gryfa Wejherowo

Lipiec:
22 lipiec (wtorek)  –  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOSRiT w 
dwóch kategoriach wiekowych 1992 i młodsi , oraz 1995 i młodsi
30 lipiec (środa)   – Wakacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół pod-
stawowych( rocznik 1995 i młodsi)

Sierpień:
9 sierpnia (sobota) – II edycja Wakacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Luzino dla młodzieży rocznik 1990 i młodsi
18 sierpień (poniedziałek) – II edycja Wakacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla 
dzieci ze szkół podstawowych( rocznik 1996 i młodsi) uwaga nie gra rocznik 1996 , 
który od września idzie do gimnazjum
26 sierpień (wtorek) – Zakończenie Lata – Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży uro-
dzonej w 1990 roku i młodszej

wszystkie na godz. 9.00 i zapisy przed rozpoczęciem (start 9.30)
W miesiącach lipiec – sierpień 2008 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie 
odbywać się będą następujące zajęcia sportowo- rekreacyjne:
1. Siłownia : pn – pt 16.00 – 20.00 
tel.: 502-963-621
2. „ Amazonki” od 3.07 czwartki 10.00 prowadzący : Wiesław Szmidtka
3. Siatkówka chłopców od 07.07 w pn i pt 10.00 , prowadzący Dariusz Nadolski
4. Zajęcia sportowe dla Robakowa poniedziałek 16.30 , prowadzący Piotr Klecha
5. Zajęcia sportowe dla Luzina poniedziałek 18.15, prowadzący Piotr Klecha
6. Zajęcia sportowe dla Kębłowa czwartek 16.30 , prowadzący Piotr Klecha
7. Aerobic poniedziałek i czwartek 18.00
tel.: 668 817 097
8. Klub Sportowy „ Fight Zone” treningi KICKBOXING wt i cz 17.00 tel.: 695 650 
914
9. Treningi piłki nożnej drużyny GOSRIT 95/96 
czwartek 15.00
Po informację dotyczące imprez sportowych organizowanych przez GOSRiT w Lu-
zinie zapraszamy na stronę internetową www.luzinosport.net 

Oferta Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki 
w Luzinie w okresie wakacji:

Luzino. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

Giganci z pucharem
Zwycięstwem Gigantów Robakowo zakończył się Wakacyj-
ny Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Gminy Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

W fi nale, po zaciętej walce, dopiero po rzutach karnych Giganci za-
pewnili sobie zwycięstwo pokonując zespół FC Kębłowo 4:3 (w regu-
laminowym czasie 1:1). Drużyny grały systemem „każdy z każdym” 
w trzech grupach, osiem najlepszych zespołów awansowało do ćwierć 
fi nału gdzie już przegrywający żegnał się z rozgrywkami.  I na tym 
etapie dużą niespodzianką było odpadnięcie jednego z faworytów – 
drużyny Włatcy Much, którzy ulegli aż 1:4 z FC Kębłowo. Zacięty 
był też mecz pół fi nałowy, twarde warunki postawiła drużynie „Gi-
gantów” ekipa pod oryginalną nazwą Zmarszczki na zębach, ulegając 
zwycięzcom dopiero w końcówce spotkania 1:3 i ostatecznie zajmu-
jąc czwarte miejsce (porażka 1:4 w meczu o trzecie miejsce z FC Spri-
te).  Zwycięska drużyna Giganci Robakowo grali w składzie: Adrian 
Baranowski, Adrian Klawikowski, Adam Dąbk, Erwin Hierasimczyk, 
Maksym Graczyk i Sebastian Kowalski.

Piłka Nożna. Sport dla wszystkich

Wakacyjna Liga TKKF
Tabela:
1.Jastrzębie        6              10-3
2.Batmany          6               9-2
3.Kosmokwaki   6               8-1
3.Gwiazdy          6               8-1
5.Krokodyle       6               7-0

Kolejne mecze rozegrały zespoły 
występujące w tegorocznej edy-
cji Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF. 
Zawody odbywają się na boisku 
TKKF  (Osiedle Przyjaźni) w 
Wejherowie. W tabelach prowa-
dzą Jastrzębie i Kasztaniaki.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  cen-
trum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek 
ocieplony i monitorowany, winda, księga wieczy-
sta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet 
tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodarowana, 
na min. 10 lat, tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębło-
wo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKO-
WICACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 
62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGO-
WĄ, 1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, 
hurtownię (centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używal-
nością 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 Karwiny, 
580 tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal miesz-
kalny lub część budnyku na terenie gminy Sze-
mud, 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 całkowicie 
podpiwniczony z garażem tel. 668 319 068, 784 
008 893
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4po-
koje Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. 
tel. 0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/
KAWALERKI w Rumi lub w Redzie do wynaję-
cia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagro-
dzenie za całodobową opiekę nad chorą leżącą na 

Alzheimera. Gdańsk-Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 po-
koje, czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w sta-
nie surowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 
33m2,własność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 
2126m2 bardzo atrakcyjnie położona, media, Wej-
herowo/Milwino 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 po-
kojowe lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 
m2 Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, 
prąd, ochrona Tel.0501 943 544

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA 
DOBRE I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 
057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻ-
NA FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w 
odpowiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, 
POZNA PANA do 38 lat, niezależnego, zmotory-
zowanego z okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystoj-
ny, zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzecięt-
ny, 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, przystoj-
ny, 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 humoru, 
pozna panią, którą ma dość szarych dni, Wejhero-
wo 0-506 562 510
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy 
nie odpowiadam, tel. 696 387 143
- WDOWA, lat 57, młoda duchem i wyglądem, 
pozna Pana w odpowiednim wieku bez nałogów. 
Chętnie z okolic trójmiasta, tel. 505 948 529

- 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,elektrycz-
ne szyby, lusterka, radio cd, Rok prod.  1997, 
Przebieg 170 tys. Zużycie paliwa  8 - 10 l/100 

NIERUCHOMOŚCI

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 SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 GLX 
5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan bardzo do-
bry, 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 RENAULT R19   poj.1,4  rok 
prod 1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, 
niebieski metalik, książka serwisowo-garażowa, 
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 szyberda-
ch,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi-
,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
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 
1900 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 
drzwi,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 
2,5v6 ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,ab-
s,komputer,klimatronic,kontrola trakcji,tem-
pomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad aktualne, 
zadbany okazja!!!cena:12900 tel698-889-989

- 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 komputerowych, 

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” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki 
plastikowe 1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-
atłasowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na 
chodzie i piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPA-
CEROWY dwa odcienie zieleni, pompowane 
koła, nosidełko dla niemowlaka, pokrowiec na 
nóżki, pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitiera, 
przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na 
wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, 
małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-
BĘBNOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen 
program 20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 
40/42 na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 
905 805
- SPRZEDAM BIURKO 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 stanie 
tanio sprzedam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amorty-
zatorami i hamulcami tarczowymi, kolor czarno-
żółty, stan bardzo dobry, zadbany, ul.Kochanow-
skiego 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 rozebrać 
(z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 
programów, z podnóżkiem, model 4000, cena 
2000 zł, tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822

- SPRZEDAM 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 poziomowe, 
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 dziewczyn-
ki, 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 rudego 
kota. Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i 
nie tylko „ALCATEL”, 40 zł 
tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, 
z transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 
225/45/16 z oponami z szerokim rantem, komplet 
1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiem-
dziesiątki 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
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 
300 zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł 
Nokia, panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bar-
dzo dobry, cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z 
korzeniami + rośliny sztuczne+10 rybek, cena 
200 zł, tel. 508 819 771

PRACA
MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     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 anim.
10:10     Szkoła złamanych - 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
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Psi psycholog - telenowela
15:00     Wiadomości; STEREO
15:10     Don Matteo - serial
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     Śmiechu warte - pr. rozr.
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Wyspa skarbów - fi lm  
 przygodowy, 2006
22:10     Glina - serial kryminalny
23:00     Pianistka - dramat, 2001)
01:45     Tygrys na wybiegu! 
 - Janusz Rewiński
01:50     Mrok - serial kryminalny

05:40     W labiryncie - serial
06:10     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy, USA 
08:05     M jak miłość - serial TVP
08:55     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:55     Egzamin z życia - serial
10:45     Święta wojna 
 - serial komediowy 
11:20     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:15     Koncert laureatów XXXV   
 Ogólnopolskich Spotkań   
 Zamkowych 
12:50     Prywatne życie surykatek - serial  
 dokumentalny, Wlk. Bryt.
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
15:05     Gliniarz i prokurator - serial   
 sensacyjny, USA 1992
15:55     Na dobre i na złe 
 - serial 
16:50     MASH - serial komediowy, 
 USA 1975
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Hity na czasie `08 - Białystok 
 - program muzyczny
20:00     Markiza Angelika - fi lm   
 przygodowy, Niemcy
 /Włochy `64
22:00     Lato z Gwiazdami 
 - Opener Festival 
23:00     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial 
23:50     EUROexpress - magazyn
00:20     Nocne rozmowy 
 - fi lm sensacyjny, USA 2003
01:50     Siekierezada - fi lm fabularny, 
 Polska 1985

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     Instynkt Tropiciela” – Łódź
06.15     FIFA Futbol Mundial 
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     Instynkt Tropiciela  – Łódź
14.25     Wygraj fortunę 
 – teleturniej 
15.40     ”Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show
17.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
17.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy  
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Co za życie 
 – komedia  Hiszpania, 2001;  
 reż.: Antonio Cuadri; wyst.:  
 Salma Hayek, Carmelo Gómez,  
 Fernando Valverde, Alicia Agut,  
 Miguel Ayones; 
22.25     Jerycho – serial sensacyjny
23.25     Niekonwencjonalna terapia 
 – fi lm dla dorosłych USA                                                     
01.30     Azazel –
  serial kryminalny
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda                                 
03.10     Muzyczne listy
  – program muzyczny                                    

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.584
06:15     Magia Niagary, odc.7
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.286
08:20     Powrót Arabeli, odc.2
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.15
09:30     Czarodziejki, odc.66
10:30     Beverly Hills 90210, odc.111
11:30     Miłość z o.o., odc.9
12:00     Piękni, odc.13
13:00     Dom nie do poznania, odc.80
14:00     Miodowe Lata, odc.34
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1129
16:30     Rodzina Duque, odc.12
17:30     Daleko od noszy, odc.116
18:00     Miodowe Lata, odc.35
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.10
20:00     Mój przyjaciel Marsjanin
22:00     Studio Lotto
22:10     Parcie na tarcie; Niemcy, 2002; r.  
 Granz Henman; w. Tobias  
 Schenke, Axel Stein, Diana 
 Amft, Rebecca Mosselmann,  
 Carmen-Maja Antoni, Petra  
 Zieser. Komedia młodzieżowa.  
 Pewnego ranka Florian Thomas 
 słyszy dziwny głos... głos  
 dobiegający z jego spodni. 
00:00     Bez wyjścia; Kanada, 1995;
 r. Lee Damian
02:00     Ale kasa, odc.26

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywkowy
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     Siłacze - Strongman - Superseria
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial 
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - Polska 2007
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi - serial
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Źółtodziób  - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1990, David Ackerman  
 jest świeżo upieczonym  
 policjantem. Mimo, że do  
 szkoły policyjnej wybrał się  
 wbrew woli ojca, bogatego 
 biznesmena, to swój zawód  
 traktuje bardzo poważnie.  
 Zostaje partnerem   
 doświadczonego, ale i 
 porywczego detektywa   
 Nicka Pulovskiego, którego 
 obsesją jest schwytanie   
 morderców poprzedniego 
 partnera. 
22:25     Full Metal Jacket - fi lm wojenny, 
00:40     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny, Polska
01:40     Wrzuć na luz - rozrywkowy

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

Tym samym drużyna Orkana Ru-
mia awansowała do zreformowa-
nej III ligi. Był to program mini-
mum jaki założyli sobie: zarząd 
klubu, trener Jarosław Kotas i za-
wodnicy.
Plan na nowy sezon zakłada utrzy-
manie się w III lidze, a po okrzep-
nięciu w ciągu 2-3 lat awans do 
drugiej ligi. Wydaje się, że jest to 
plan realny, chociaż aby go zreali-
zować należy wykonać wiele pra-
cy zarówno w sferze organizacyj-
nej jak i sportowej.
Zaczynają się pierwsze inwesty-
cje. Kilka miesięcy temu zamon-
towano tablice świetlną z praw-
dziwego zdarzenia. Koszt wyko-
nania około 70 tys. złotych. Obec-
nie rozpoczyna się kosztem 2  mln 
100 tyś złotych rozbudowa try-
bun. Powstaną jeszcze dwa czło-
ny o wielkości zbliżonej do istnie-
jącej. Pierwsza część ma być zre-
alizowana do końca 2008r. Pod 
trybuną wybuduje się bardzo po-
trzebne sanitariaty, gdyż obecnie 
istniejące znajdą się w strefi e wy-
łączonej dla kibiców. Powstaje też 
tzw. „klatka”, czyli wyodrębniona 
część trybuny po przeciwnej stro-
nie boiska dla kibiców gości. Bę-
dzie ona ogrodzona wysokim pło-
tem aby uniemożliwić bezpośred-
ni kontakt kibiców obu drużyn.
Trzeba zaznaczyć, ze druga dru-
żyna Orkana awansowała w tym 
roku do V ligi. Jeśli dodać, ze dru-
żyny juniorów i trampkarzy bar-
dzo dobrze sobie radzą w swo-
ich rozgrywkach o przyszłość 
klubu od strony sportowej chy-
ba można być spokojnym. Gene-

Piłka nożna. Orkan Rumia w III lidze!

Za miesiąc debiut
Drużyna seniorów Orkana Rumia zajęła III miejsce w piłkarskiej IV lidze. W 34 me-
czach zdobyła 65 punktów uzyskując stosunek bramek 69-38. Napastnik Orkana Ru-
mia Rafał Siemaszko strzelając 22 bramki został wraz z zawodnikiem Bałtyku Gdynia 
najlepszym strzelcem w IV lidze.

ralnie Zarząd klubu z prezesem 
Krzysztofem Woźniakiem na cze-
le, oraz kadra trenerska zamierza 
opierać skład pierwszej drużyny 
na własnych wychowankach. Za-
pewne nie da się tego zrobić na-
tychmiast, ale przy dobrej pracy z 
młodzieżą w ciągu kilku lat jest to 
możliwe. Zarząd klubu musi jed-
nak stworzyć kadrze trenerskiej 
odpowiednie warunki do pracy, 
a następnie egzekwować od tre-
nerów stały postęp sportowy ich 
wychowanków. Na 
dzień dzisiejszy nie 
można jeszcze podać 
żadnych szczegółów 
w sprawie transferów 
zawodników pierw-
szej drużyny. We-
dług opinii członków 
Zarządu trwają roz-
mowy i sytuacja jest 
bardzo płynna. Moż-

na jednak przyjąć, ze rewolucji w 
składzie nie będzie.  Drużyna roz-
poczęła treningi po przerwie dnia 
7 lipca 2008. Pierwszy mecz Or-
kan Rumia rozegra w meczu wy-
jazdowym z drużyną Rega Meri-
da Trzebiatów dnia 9 lub 10 sierp-
nia 2008 r. Życzymy Zarządowi 
klubu, trenerom i zawodnikom 
zrealizowania ich planów sporto-
wych, a kibicom wiele wrażeń w 
nowym sezonie.

Henryk Pranczk

Fo
t. 

Fo
t. 

D
am

ia
n 

D
or

os
z

Fo
t. 

Fo
t. 

D
am

ia
n 

D
or

os
z



13Piątek, 11 l ipca 2008 r.                       Program TV
SO

B
O

TA
 1

2 
L

IP
C

A
 2

00
8

N
IE

D
Z

IE
L

A
 1

3 
L

IP
C

A
 2

00
8

PO
N

IE
D

Z
IA
Ł

E
K

 1
4 

L
IP

C
A

 2
00

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

06:00     W labiryncie - serial
06:25     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:15     Telezakupy
07:30     EUROexpress - magazyn
07:40     Przystanek praca
07:55     Kacper - serial animowany
08:25     M jak miłość - serial
09:15     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:15     Egzamin z życia - serial
11:05     Sąsiedzi - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:35     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy, USA
13:00     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:30     Znaki czasu - magazyn
14:00     Dubidu - quiz muzyczny
15:00     Gliniarz i prokurator - serial,USA
15:55     Na dobre i na złe - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej 
 - Sopot 2008
20:05     Dr House - serial obyczajowy, USA 
21:00     Ofi cer - serial TVP
22:05     Miss Universe 2008 
24:00     Panorama
00:15     Omnia mea mecum porto 
 - fi lm dokumentalny
01:15     Koncert na dwa fortepiany 
02:10     Młodzi twórcy mistrzom - Film o  
 profesorze Edmundzie Wnuku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 - Rajd Szwecji
06.00     Sztukateria – magazyn
06.25     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.35     TV Market
08.10     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
09.10     Pokemon – serial animowany 
09.40     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.40     mała Czarna – talk show
11.40     Sidła miłości – serial fabularny
12.40     Prorocy science fi ction 
 – fi lm dokumentalny
13.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.20     Wygraj fortunę - teleturniej
15.20     ”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 
22.05     24 godziny 
 – serial sensacyjny
23.05     Big Brother V
00.05     mała Czarna – talk show
01.05     Kamieńska – serial kryminalny  
02.05     Lekka kawaleria – dramat wojenny  
 Australia, 1987; reż.: Simon  
 Wincer; wyst.: Anthony An 
 drews, Bill Kerr, John Walton,  
 Jon Blake, Peter Phelps, Thorn- 
 ton Sigrid, Tony Bonner; 
04.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.40     Muzyczne listy – program muzyczny

 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywka
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:45     Taniec z gwiazdami - rozrywka
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 obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show, 
 Polska `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial
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
20:55     Krok od domu - serial kryminalny,  
 USA 2006
21:55     Cold case - serial kryminalny (1/24),  
 USA 2006
22:55     Kuba Wojewódzki - Polska 2007
23:55     Tajemnice Smallville 
 - serial S-F, Kanada 2004
00:50     Co za tydzień - informacyjny

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:10     Kwadrans po ósmej;
08:30     Świnka Peppa - serial
08:35     Owocowe ludki - serial 
09:05     Budzik - Tramwaje
09:35     Krówka Mu Mu - serial
09:40     Na wysokiej fali - serial 
10:10     Szkoła złamanych serc
11:00     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:20     Rok w ogrodzie - pr. porad.
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magzyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:25     Syberyjska matka - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:10     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:35     Moda na sukces - serial
18:30    Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Pół żartem, pół serio 
 - komedia, USA 1959
22:30     Zagubieni II - serial, USA 
23:20     Żądza krwi - serial krym.
00:50     Kojak - serial, USA

06:00     Savannah - serial 
06:45     Był taki dzień - felieton
06:45     Smaki polskie - mag. 
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:35     Rok w ogrodzie - program
08:00     Wiadomości
08:15     Do przerwy 0:1 - serial 
08:40     Kadra 2012 - magazyn
08:55     Sekretny świat misia...
09:25     Ziarno - magazyn
09:55     Baranek Shaun - serial
10:10     Rozgadana Farma - serial 
10:35     Szkoła złamanych serc
11:25     Janosik - serial, Polska
12:10     Zwierzęta świata - serial
12:40     Koma. pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Trędowata - fi lm fabularny,  
 Polska 1976
14:50     Bulionerzy - serial komed.
15:15     EKO Union Of Rock  
 Festival - Węgorzewo 
15:25     Dzikie Chiny 
 - serial dokum.
16:20     Śmiechu warte - pr. rozryw.
16:45     Przebojowa noc - pr. rozr.
16:50     EKO Union Of Rock  
 Festival - Węgorzewo 
17:00     Teleexpress
17:20     Przyjaciele na wieki - fi lm  
 obyczajowy, USA `98
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Siedem lat w Tybecie
  - fi lm przygodowy
22:40     Boks - Gala Bokserska:  
 Kliczko - Thompson -  
 Niemcy 2008
23:55     Porzucona - f. sensacyjny, 

06:40     Moje Misie - Chorwacja `04
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół 
 Myszki Miki
08:50     Sekretny świat misia...
09:20     Maszyna zmian - serial 
09:50     Babe: świnka w mieście 
 - fi lm familijny, `98
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem 
 - magazyn;
12:00     Anioł Pański - Watykan 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Rio Grande - western, 
 USA 1950
15:00     Bulionerzy - serial komed.
15:30     Dzikie Chiny - serial dok.
16:20     Koma. pl - magazyn
16:30     Studio Lało - Grzało 
 - magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:35     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem
18:25     Apetyt na miłość - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Album rodzinny - fi lm  
 obyczajowy, USA 1994
21:55     Pan od muzyki - dramat,  
 Francja/Szwajcaria 
23:40     Zezowate szczęście, dramat 

05:20     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
05:55     Przygrywka - serial przygodowy
06:25     Spróbujmy razem 
 - magazyn dla niepełnosprawnych
06:55     Olimpijczycy 2008 - magazyn
07:20     Poezja łączy ludzi - „Zwątpienie”; 
07:30     M jak miłość - serial
08:20     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:20     Egzamin z życia - serial
10:10     Jak się nie ubierać - Nastoletnie matki  
 - serial dokumentalny
11:15     Alamo - western, USA `60
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Duże dzieci 
 - talk-show
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:00     Brzydula Betty 
 - serial komediowy, USA
17:45     I Międzynarodowy Festiwal Filmów  
 Animowanych „Animator”
18:00      Program lokalny
18:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
19:50     Lato do kwadratu 
 - magazyn
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - Kabaret Neo - Nówka 
22:00     Podwójna gra - fi lm biografi czny,  
 Wlk. Bryt./Kanada/USA 
23:40     I Międzynarodowy Festiwal Filmów  
 Animowanych „Animator” 
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:25     Windykatorzy - fi lm akcji, 
 Kanada 1999
01:50     Europa da się lubić - Europa pół  
 wieku razem
02:40     Zakończenie dnia

05:10     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:15     Dla niesłyszących - Kopciuszek
05:40     Droga - serial obyczajowy
06:45     Klinika małych stworzeń 
 - telenowela dokumentalna
07:15     M jak miłość - serial 
08:10     Tajemnice Doliny Nilu - serial dok.
08:45     Z Dwójką bezpieczniej
09:00     Dzika przyszłość - serial dokum.
09:30     Zacisze gwiazd - M. Potocka
10:00     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat - cykl reportaży
10:35     Park prehistoryczny - serial dokum.
11:30     Makłowicz w podróży - magazyn
12:05     Walc Toreadorów 
 - komedia, Wlk. Bryt. 1962
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Szansa na Sukces - Przed XV Finałem
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial kom.
18:00     Program lokalny
18:55     Warsaw Fashion Street - widowisko
19:50     Lato do kwadratu - Krakowskie teatry  
 uliczne - magazyn
20:05     Oczy Angeli - serial kryminalny
21:00     Hity na czasie - 2008 - Płock
22:45     Pejzaż Horyzontalny - koncert  
 piosenek Wiesława Dymnego
23:40     Wakacyjne Ulice Kultury 
 - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Angielski pacjent - dramat, USA 1996
03:00     Miss Universe 2008

05.40     V-max – magazyn motoryzacyjny
06.05     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.35     Dekoratornia – magazyn
07.05     Pokemon – serial animowany
08.05     Opowieści z Belize 
 – serial dokumentalny 
08.40     Final Fantasy: Wojna dusz - Sci-Fi  
 Japonia/USA, 2001; reż.: Hiro- 
 nobu Sakaguchi, Motonori  
 Sakakibara; 
10.50     Idol
11.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.20     Dekoratornia – magazyn
12.50     Zamiana Żon – reality show
13.50     Prorocy science fi ction 
 – fi lm dokumentalny
15.00     SPORT 
16.40     Trampolina – reality show 
18.00     Idol - reality show
19.05     Big Brother – Omnibus
20.05     Zamiana Żon – reality show
21.10     Inaczej niż w raju – komediodramat  
 USA, 1984; reż.: Jim Jarmusch;  
 wyst.: John Lurie, Eszter Balint,  
 Richard Edson, Cecillia Stark,  
 Danny Rosen; 
23.05     Azazel – serial kryminalny
00.15     Kamieńska – serial kryminalny
01.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.55     The Doors - No-one here Gets Out  
 Alive – koncert   
03.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
03.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
03.55     Drogówka – magazyn policyjny
04.15     Komenda – magazyn policyjny

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.30     Dekoratornia – magazyn 
07.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Monte Carlo
08.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
08.30     Pokemon – serial animowany 
09.30     Wielka przygoda z małym pieskiem  
 – fi lm familijny Niemcy, 2003;  
 reż.: Gabriele Heberling; wyst.:  
 Inga Busch, Alexander Gaul
11.00     Idol – reality show
12.00     mała Czarna – talk show
13.00     Dekoratornia – magazyn 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata
  - Rajd Szwecji
15.00     SPORT
16.35     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show
19.00     Big Brother – Omnibus                                      
20.00     Powrót trzech ninja – komedia  
 familijna Japonia/USA, 1994;  
 reż.: Charles T. Kanganis;  
 wyst.: Victor Wong, Max Slade,  
 Sean Fox, J. Evan Bonifant,  
 Caroline King, Dustin Nguyen; 
21.55     Stary Gringo - fi lm USA, 1989; reż.:  
 Luis Puenzo; wyst.: Jane Fonda,  
 Gregory Peck, Jimmy Smits,  
 Contreras Patricio, Jenny Gago; 
00.25     Kamieńska – serial kryminalny
01.25     Inaczej niż w raju 
 – komediodramat USA  
03.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.45     The Doors - No-one here Gets Out  
 Alive – koncert   
04.45     Drogówka – magazyn policyjny 
05.10     FIFA Futbol Mundial

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.585
06:15     Power Rangers , odc.328
06:40     Power Rangers , odc.329
07:05     Przygody w siodle, odc.23
07:35     Przygody w siodle, odc.24
08:05     Hugo, odc.160
08:35     Gwiezdny cyrk, odc.2
10:45     Wirtuoz na boisku
12:45     Czarodziejki, odc.104
13:45     Dom nie do poznania, odc.119
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.70
15:45     Świat według Kiepskich
16:15     Świat według Kiepskich
16:45     Halo, Hans!, odc.3
17:45     Rodzina zastępcza, odc.233
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.3
20:00     Lepiej być nie może; USA, 1997;  
 r. James L. Brooks; w. Jack  
 Nicholson, Helen Hunt, Greg  
 Kinnear, Cuba Gooding Jr., 
 Skeet Ulrich Komedia w  
 gwiazdorskiej obsadzie. Melvin  
 Udall (wspaniała kreacja  
 Jacka Nicholsona za którą 
 dostał Oscara) to ekscentryczny  
 i egoistyczny pisarz, który
 mieszka w modnej dzielnicy  
 na Manhattanie. Gburowate i  
 aroganckie zachowanie nie  
 przysparza mu zbyt wielu  
 przyjaciół. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Bomba zegarowa; USA, 2006; r.  
 Stephen Gyllenhaal
00:50     Mały Budda, 1993; r. Bernardo  
 Bertolucci; w. Keanu Reeves, 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.586
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.48
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.49
07:15     Monster Warriors, odc.12
07:45     Power Rangers, odc.3 i 4
08:45     Dzika Afryka, odc.7
09:45     Rodzina zastępcza, odc.233
10:45     Rycerz Artura; USA, 1998; r. Roger 
 Young; w. Whoopi Goldberg,  
 Amanda Donohoe, Ian  
 Richardson, James Coombes,  
 Paloma Baeza, Robert Addie,  
 Simon Fenton, Michael York 
 Komedia fantasy.
12:40     Gwardia Królewska; USA, 2000;  
 r. Jonathan Tydor; w. Eric 
 Roberts, Ashley Jones,   
 Khrystyne Haje, Matthias Hues,  
 Monty Jordan, Robert G.  
 Goodwin, Trevor St. John, Ron  
 Perlman, Lesley Anne Down
14:35     Robin Hood - faceci w rajtuzach;  
 USA/Francja, 1993; r. Mel Brooks
16:45     Halo, Hans!, odc.4
17:45     Rodzina zastępcza, odc.234
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.4
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00     Wzór, odc.1
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.18; USA, 2006; r.
23:05     W złotej klatce; USA, 1997; 
01:35     Magazyn sportowy

05:45     Uwaga! mag. reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
09:00     Druga Twarz - reality show, 2003
10:05     Projekt plaża - 2008
10:40     Pascal: po prostu gotuj
11:10     Hela w opałach - serial komedia,  
 Polska, 2007
11:40     Superniania - inne, 2007
12:35     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:50     You can dance - Po prostu tańcz! 
15:25     Siłacze - Strongman 
16:30     Powrót Batmana - fi lm przygodowy,  
 USA 1992
19:00     Fakty
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komedia
21:10     Zmiana pasa 
 - fi lm sensacyjny, USA 2002
23:10     Związek serc - fi lm komedia, USA  
 1990. Pewnego wieczoru, w 
 luksusowym hotelu starszy  
 mężczyzna zabawia się z  
 dwiema atrakcyjnymi   
 dziewczynami, jedna z nich, 
 Cystal robi im zdjęcia. W  
 pewnej chwili mężczyzna  
 pada bez życia na podłogę.
 Okazuje się, że zmarły to 
 wpływowy senator James.  
 W oka mgnieniu na miejscu  
 zdarzenia pojawia się  
 błyskotliwy prawnik Napoleon  
 Stone. 
01:10     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
02:05     Uwaga! - mag. reporterów
02:25     Telesklep

05:45     Uwaga! - magazyn reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
09:05     Superniania 
10:05     Projekt plaża - 2008
10:40     Golfi arze - komedia, USA 1980
 Na tym polu golfowym  
 dzieją się rzeczy przedziwne.  
 Gracze, to oczywiście sami  
 bogacze i ekscentrycy, zaś  
 pracująca w klubie obsługa, to 
 ludzie wprawdzie biedni, ale 
 zdeterminowani. Są wśród  
 nich, między innymi, pomocnik  
 od noszenia kijków i zbierania  
 piłek, gotów wykonać każde  
 zlecenie, aby tylko zarobić na 
 wymarzone studia. 
12:40     Akademia policyjna: Misja w Miami  
 Beach - komedia,USA 88
14:30     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
15:35     Co za tydzień - informacyjny
16:10     Hela w opałach  - serial komedia
16:45     Szymon Majewski Show
17:50     Niania - serial komedia, Polska
19:00     Fakty
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Orły Temidy - fi lm sensacyjny, 
 USA, 1986
22:25     Twarzą w twarz - serial obyczajowo 
 - sensacyjny, Polska 07
23:25     Sex and city - serial, USA, 1999
00:35     Ślepy zaułek- fi lm sensacyjny, 
 USA 1995

05:00     Music Spot, odc.238
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.587
 Polska, 2008; r. Zbigniew Krok  
06:15     Magia Niagary, odc.8
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.287
08:20     Powrót Arabeli, odc.3
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.16
09:30     Czarodziejki, odc.67
10:30     Beverly Hills 90210, odc.112
11:30     Miłość z o.o., odc.10
12:00     Piękni, odc.14
13:00     Dom nie do poznania, odc.81
14:00     Miodowe Lata, odc.35
14:45     Świat według Bundych, odc.103
15:15     Świat według Bundych, odc.104
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1130
16:30     Rodzina Duque, odc.13
17:30     Daleko od noszy, odc.117
18:00     Miodowe Lata, odc.36
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.11
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.22
21:00     MEGA HIT - Ryzykanci
22:00     Studio Lotto
23:00     Nieustraszeni Sezon 3, odc.44
00:00     Fala zbrodni, odc.9
01:05     Ale kasa, odc.28
02:05     Zakazana kamera, odc.108

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywka
06:55     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany
07:50     Szymon Majewski Show 
 - rozrywkowy
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial 
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
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     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
18:25     Detektywi - serial 
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     Hazardzistka - fi lm obyczajowy, 
 USA, 2003. Laura jest szczęśli- 
 wą mężatką i matką dwójki  
 dzieci, zrobiła karierę zawodo-
 wą. Po przeprowadzce do Reno  
 w Nevadzie kobieta podejmuje  
 pracę na wysokim stanowisku  
 w funduszu powierniczym. 
22:10     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
23:10     Uwaga, faceci! - serial obyczajowy,  
 USA 2006
00:05     Krok od domu- serial kryminalny, 

05:45     W labiryncie - serial, Polska
06:10     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy
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     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie - serial, USA 
12:35     Prywatne życie surykatek - serial
13:05     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko rozrywkowe
14:50     Gliniarz i prokurator - serial sensacyjny
15:45     07 zgłoś się - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA 
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
19:35     Biuro kryminalne - serial 
20:05     Wyznania - ... Organizatorzy wesel 
 - cykl dokumentalny 
20:30     Sport - Puchar UEFA - studio
20:45     Sport - Puchar UEFA - mecz
22:45     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:15     Bez fi kcji - Paparazzi - fi lm dokum.
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
01:15     Miasteczko Twin Peaks - serial krym.
02:05     Sekcja 998 - telenowela dokum.
02:35     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:10     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial
08:35     Karrypel kontra Groszki 
 - serial animowany
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Fifi  - serial animowany
09:45     Lilli czarodziejka 
 - serial animowany 
10:10     Szkoła złamanych serc
11:00     W-skersi - magazyn
11:20     Zwierzowiec
  - Zanim weźmiesz... 
11:35     Telezakupy
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     Zaopiekuj się mną - serial
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
20:15     Budząc zmarłych 
 - serial kryminalny
22:15     Sprawa dla reportera

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:10     Kwadrans po ósmej 
 - magazyn
08:30     Świnka Peppa 
 - serial animowany
08:35     Sindbad - serial animowany
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Strażak Sam 
 - serial animowany 
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Szansa na życie 
 - magazyn dla seniorów 
11:15     Borem, lasem...
  - magagazyn
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     EKO Union Of Rock 
 Festival - Węgorzewo
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial 
16:10     Zaopiekuj się mną - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:35     Moda na sukces - serial 
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Nieoczekiwana zmiana  
 miejsc - fi lm obycz.,  
 USA 1983
22:20     Misja specjalna - magazyn
22:50     Zagubieni II - serial

 

07:00     Telezakupy
07:20     Polskie serce, czeska dusza... 
 - reportaż
07:45     Kacper 
 - serial animowany
08:10     M jak miłość - serial
09:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy
10:00     Egzamin z życia - serial 
10:50     Sąsiedzi
  - serial komediowy
11:25     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:15     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy, USA `90
12:40     Historia ABBY 
 - fi lm dokumentalny
13:35     Dubidu - quiz muzyczny
14:35     Gliniarz i prokurator 
 - serial 
15:25     07 zgłoś się -serial
16:50     MASH 
 - serial komediowy, USA
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
19:40     Biuro kryminalne - serial 
20:10     Dr House - serial obyczajowy 
21:00     Ofi cer - serial
22:00     Apartament - fi lm fabularny, 
 USA `04
24:00     Panorama
00:20     Intermission - fi lm fabularny, 
 Irlandia/Wlk. Bryt. 2003
02:00     Biuro kryminalne 
 - serial 
02:50     Z Dwójką bezpieczniej
03:00     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa 
 - serial animowany
08:35     Owocowe ludki 
 - serial animowany
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Baranek Shaun 
 - serial animowany
09:40     Na wysokiej fali - serial
10:10     Szkoła złamanych serc 
11:00     Kwadrans na kawę
11:20     Podróżnik - Meczet Hassana  
 w Casablance
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magayn
12:20     Plebania - telenowela 
13:15     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:10     Zaopiekuj się mną - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:35     Moda na sukces - serial 
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Przerwane życie Debbie  
 Smith - dramat, USA 
21:50     Geniusz pamięci - fi lm 

05:45     W labiryncie - labirynt
06:10     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Wakacyjne Ulice Kultury 
 - magazyn
07:35     Kacper - serial animowany 
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:55     Egzamin z życia - serial
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:20     Córki McLeoda
  - serial obyczajowy
12:15     Harry i Hendersonowie 
 - serial, USA
12:40     Wyścig w przestworzach - serial 
13:40     Dubidu - quiz muzyczny
14:40     Gliniarz i prokurator - serial, USA 
15:30     07 zgłoś się - serial, Polska
16:50     MASH - serial komediowy 
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama;
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
19:40     Biuro kryminalne - serial TVP
20:10     Dr House - serial, USA 2004
21:00     Ofi cer - serial
22:05     Zbrodniczy pakt - thiller, USA `94
23:45     Stop! Reportaż 
24:00     Panorama
00:20     Powroty - P. Franciszek - fi lm dok.
00:55     Poradnia małżeńska Trinny i Susanny
01:45     Wideoteka dorosłego człowieka
02:30     Zakończenie dnia

05.25     Sztukateria – magazyn
05.50     V-max – magazyn motoryzacyjny
06.15     Kinomaniak 
 – magazyn fi lmowy 
06.45     Muzyczne listy 
 – program rozrywkowy 
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     Trampolina – reality show 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Lekka kawaleria – dramat wojenny   
 Australia, 1987; reż.: Simon  
 Wincer; wyst.: Anthony An- 
 drews, Bill Kerr, John Walton,  
 Jon Blake, Peter Phelps, Thorn- 
 ton Sigrid, Tony Bonner; 
22.30     24 godziny – serial  sensacyjny                                                                                                                                      
23.30     Big Brother V
00.30     mała Czarna – talk show
01.30     Kamieńska – serial kryminalny
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.05     Muzyczne listy – propgram muzyczny 
03.55     Big Brother V – Extra
04.20     Big Brother V – Extra
04.45     Drogówka – magazyn policyjny
05.10     FIFA Futbol Mundial

05.25     Sztukateria – magazyn
05.50     Dekoratornia – magazyn
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     Trampolina – reality show 
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Na ratunek – dramat Australia,  
 2002; reż.: Peter Andrikidis;  
 wyst.: Craig McLachlan, Tom  
 Long, Anthony Hayes, Jodie  
 Dry, Simon Burke; Dramat  
 oparty na prawdziwych  
 wydarzeniach. 30 lipca 1997  
 roku na górze Thredbo w  
 Australii, 60 osób zostało 
 zasypanych przez śnieżną  
 lawinę. Jednemu z nich, Stuar 
 towi Diverowi udaje się przeżyć  
 i schronić pod jedną ze skalnych  
 ścian. 
22.10     24 godziny – serial sensacyjny 

05.20     Sztukateria 
 – magazyn
05.45     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski – Rajd Polski 
06.10     FIFA Futbol Mundial
06.40     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show
11.50     Sidła miłości 
 – serial fabularny 
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     Dekoratornia – magazyn
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Wesele Betsy – komedia USA, 1990;  
 reż.: Alan Alda; wyst.: Alan  
 Alda, Joey Bishop, Madeline  
 Kahn, Molly Ringwald, Ally  
 Sheedy, Catherine O’Hara,  
 Anthony Lapaglia, Joe Pesci; 
22.00     Komisarz Rex – serial kryminalny 
23.05     Big Brother V
00.05     mała Czarna – talk show

05:00     Music Spot, odc.239
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.588
06:15     Magia Niagary, odc.9
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.288
08:25     Powrót Arabeli, odc.4
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.17
09:30     Czarodziejki, odc.68
10:30     Beverly Hills 90210, odc.113
11:30     Miłość z o.o., odc.11
12:00     Piękni, odc.15
13:00     Dom nie do poznania, odc.82
14:00     Miodowe Lata, odc.36
14:45     Świat według Bundych, odc.105
15:15     Świat według Bundych, odc.106
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1131
16:30     Tylko miłość, odc.1
17:30     Daleko od noszy, odc.118
18:00     Miodowe Lata, odc.37
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.12
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.23
21:00     Żar; USA, 2002; r. Craig R. Baxley; 
 w. Portia de Rossi, Jonas   
 Chernick, Joseph Campanella,  
 Kari Matchett, Sabrina Grdevich, 
 Dean Cain, Hal Linden, Dina  
 Merrill, Grace Zabriskie. Thriller. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Nieustraszeni Sezon 3, odc.45
00:00     Fala zbrodni, odc.10
01:05     Ale kasa, odc.29
02:05     Zakazana kamera, odc.109
04:05     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.240
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.589
06:15     Magia Niagary, odc.10
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.289
08:25     Powrót Arabeli, odc.5
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.18
09:30     Czarodziejki, odc.69
10:30     Beverly Hills 90210, odc.114
11:30     Miłość z o.o., odc.12
12:00     Piękni, odc.16
13:00     Dom nie do poznania, odc.83
14:00     Miodowe Lata, odc.37
14:45     Świat według Bundych, odc.107
15:15     Świat według Bundych, odc.108
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1132
16:30     Tylko miłość, odc.2
17:30     Daleko od noszy, odc.119
18:00     Miodowe Lata, odc.38
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.13
20:00     Świat według Kiepskich, odc.79
20:30     Świat według Kiepskich, odc.81
21:00     Mafi a; USA, 1998; r. Jim Abra 
 hams; w. Jay Mohr, Billy  
 Burke, Christina Applegate,  
 Lloyd Bridges, Pamela Gidley
22:00     Studio Lotto
23:00     Misiek Koterski Show, odc.3
00:00     Fala zbrodni, odc.11
01:05     Ale kasa, odc.30

05:00     Music Spot, odc.241
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.590
06:15     Magia Niagary, odc.11
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.290
08:25     Powrót Arabeli, odc.6
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.19
09:30     Czarodziejki, odc.70
10:30     Beverly Hills 90210, odc.115
11:30     Miłość z o.o., odc.13
12:00     Gorące Hawaje, odc.1
13:00     Dom nie do poznania, odc.84
14:00     Miodowe Lata, odc.38
14:45     Świat według Bundych, odc.109
15:15     Świat według Bundych, odc.110
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1133
16:30     Tylko miłość, odc.3
17:30     Daleko od noszy, odc.120
18:00     Miodowe Lata, odc.39
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.14
20:00     Skazany na śmierć, odc.27
21:00     Skazany na śmierć, odc.28
22:00     Studio Lotto
22:10     Klątwa Mojżesza; USA, 1999;  
 r. Philip Sgriccia; w. Parker  
 Stevenson, Jeff Campbell, Matt  
 Battaglia,
00:00     Fala zbrodni, odc.12
01:00     Zakończenie programu - przerwa 

04:45     Uwaga! mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show 
 - rozrywkowy
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego  
 - serial animowany
07:50     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
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 obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny - serial  
 sensacyjny, Niemcy, 2006
16:15     Rozmowy w toku - Polska 2007
17:25     Sąd rodzinny - serial
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:15     W-11 Wydział Śledczy  - serial
20:55     Kryminalni - serial, Polska `08
21:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA 2005
22:55     Szymon Majewski Show  
 - rozrywka
00:00     Projekt plaża 
 - nocą 
00:30     Uwaga!
  - mag. reporterów
00:50     Wrzuć na luz - rozrywka
01:50     Telesklep

04:45    Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywkowy
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     Druga Twarz - reality show 2003
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
09:35     Telesklep 
10:35     Sąd rodzinny - serial 
11:30     Fabryka Gry 
 - program interaktywny
12:30     Detektywi - serial
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny - serial  
 sensacyjny, Niemcy, 2006
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial
20:55     Sneakers - fi lm sensacyjny, USA  
 1992. We współczesnym świe- 
 cie ten, kto ma dostęp do infor-
 macji, ma pieniądze i władzę.  
 Bishop wie o tym doskonale,  
 dlatego stworzył zespół naj
 wyższej klasy specjalistów. 
23:25     Lina 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1984
01:45     Uwaga! - mag. reporterów
02:05     Wrzuć na luz - rozrywka
03:05     Telesklep
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