
tel/fax 058 736 16 92
redakcja@expressgdynski.pl

REDAKTOR NACZELNY
PIOTR RUSZEWSKI

NAKŁAD 10000 EGZ.
Czwartek, 2 października 2008 r.

NR 5 GAZETA 
BEZPŁATNA

REKLAMA

WYGRAJ Z EXPRESSEM KURS PRAWA JAZDY >12

DWUTYGODNIK

Sprzedam dom 

 BLIŹNIAK 
w Kąpinie

tel. 601 225 294

ISSN 1899-6132

RATUSZ PRZYSZŁOŚCI

W Urzędzie Miasta Gdyni zaprezentowano przed kilkoma dniami, wyłonioną w drodze konkursu, koncepcję 
architektoniczną nowej siedziby gdyńskiego ratusza. Zaproponowana forma obiektu – dzieło gdyńskiej pracowni 
architektonicznej „Arch – Deco” jest wyrazista, niepowtarzalna i niemożliwa do pomylenia z jakimkolwiek 
innym ratuszem w Polsce czy na świecie.  Planowany koszt inwestycji to ok. 100 mln. złotych.

Dzisiejszy gdyński ma-
gistrat to dziś budynek 
główny przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54 i kil-
kanaście rozproszonych 
w promieniu blisko 5 km 
siedzib wydziałów, refe-
ratów i służb zajmujących 
pomieszczenia jedynie 
doraźnie adaptowane 
dla potrzeb biurowych. 
Nierzadko  są one mało 
funkcjonalne i nie speł-
niają współczesnych stan-
dardów i wymagań, które 
gwarantowały by należytą 
obsługę i warunki pracy. 
Sytuacja taka dokucza za-
równo mieszkańcom jak 
i pracownikom. Oznacza 
bowiem w praktyce stratę 
czasu, nerwów i pienię-

dzy. Koszty tego rozpro-
szenia również gmina. 
Najem pomieszczeń (przy 
ul. Wendy i Legionów 
130), to wydatek blisko 
400 tys.. zł rocznie, nie 
wspominając już kosztów 
i czasu dojazdu urzęd-
ników z rozproszonych 
wydziałow do budynku 
głównego, w celu kon-
sultacji, udziału w posie-
dzeniach komisji i sesjach 
Rady Miasta, zebraniach 
koordynujących, czy 
uzyskania podpisów pod 
decyzjami administracyj-
nymi. Sytuacja narastała 
w ciągu lat, wraz z przy-
bywaniem kompetencji i 
zadań samorządu.

str. 3

Peron 
jak nowy

Remont peronu na dworcu 
głównym Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Gdyni po ponad 
sześciu miesiącach został 
zakończony. Za ponad 7 mln. 
zł. na wyremontowanym 
peronie pojawiły się 
ciekłokrystaliczne ekrany 
informacyjne, winda i podjazd 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz nowe megafony i wiata. 

str. 3

Wideoklip 
na plaży

Historia o tym jak ważna jest 
bliskość drugiego człowieka 
w ostatnim etapie życia. str. 5
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Ważne telefony
TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Alarmowego  ....................................... 112
Straż pożarna ............................................................................... 998
z tel. stacjonarnego.................................. (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja .......................................................................................... 997
z tel. kom. ................................................................. (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy ....................................... 999
.............................................. (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel. alarmowy ....................................................... 986
.............................................. (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy ............................................. 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni ................................ (058) 668 80 00
Ośrodek Interwencyjny Kryzysowej (całodobowo)  (058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ...................... (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..... (058) 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora .................................. (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich ..................................... (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ............................ (058) 620 74 66
Infolinia ZKM ...................................... 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych ...................... (058) 623 50 78
Hospicjum domowe ................................................. (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne ............................................. (058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu
i Współuzależnienia ................................................. (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii i Uzależnień od środków psychoaktywnych i 
współuzależnień ....................................................... (058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus” ................................................ 803 03 51
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej ................... (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna ............................. (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów .................................. (058) 620 39 81
Informacja o sektach ................................................ (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia) ......................... 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8.00-18.00), 
piątek 8.00-15.00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r. życia ........ (058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel - Gdański 16.00-6.00 ............................. 988
Telefon zaufania ...................................................... (058) 301 00 00 
Pogotowie weterynaryjne ........................................ (058) 622 21 48
Klub „Mrowisko” ....................................................... 0 509 171 002
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
.................................................................................. (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni ...................... 0 800 800 119 
.................................................................................. (058) 666 93 90
Centrum Integracji Gdynia ...................................... (058) 660 28 38

Ważne dla Gdynian

Fundusz alimentacyjny
Od 1 października weszła w życie kolejna część nowej 
ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, związana z wypłatą 
świadczeń. Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Alimen-
tacyjnego należy złożyć wniosek w urzędzie miasta, a nie 
u komornika, jak to odbywało się wcześniej. 
Wnioski najlepiej składać do 4 dnia każdego miesią-
ca. Wówczas można mieć pewność, iż należność zosta-
nie wypłacona świadczeniobiorcy jeszcze w tym samym 
miesiącu. Z kolei, wypłata świadczenia będzie odbywać 
się od 10 dnia każdego miesiąca.
Według statystyki UM Gdyni do końca września zostało 
złożonych blisko 850 wniosków, co stanowi ponad poło-
wę uprawnionych do pobierania poprzednio obowiązują-
cej zaliczki alimentacyjnej.
 Warto pamiętać, że zwiększone zostało kryterium do-
chodowe (do 725 złotych netto przypadających na człon-
ka rodziny) na podstawie którego przyznaje się świad-
czenie. Oznacza to, że z pomocy skorzysta więcej osób 
niż dotychczas. W nowym systemie alimentacyjnym jest 
możliwość otrzymywania świadczenia, nie tylko przez 
samotnych rodziców, ale również przez pełne rodziny 
(nawet gdyby osoby dorosłe pozostawały w konkubina-
cie).
Wnioski można pobierać i składać w Sali Obsługi Miesz-
kańców na parterze UM Gdyni, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.30 do 15.30. Wniosek jest także 
dostępny do pobrania ze strony urzędu miasta: www.
gdynia.pl

(mgr)

Konkurs dla nauczycieli
29 września podczas spotkania wiceprezydent Miasta 
Ewy Łowkiel z nauczycielami, zostałae zainaugurowana 
3. edycja konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”.
Konkurs adresowany jest do nauczycieli II klas gdyń-
skich szkół podstawowych, których zadaniem będzie 
przygotowanie scenariuszy lekcji, uczących wrażliwości 
na drugiego człowieka, tolerancji i szacunku dla wszel-
kiej odmienności, w tym również – niepełnosprawności.
Pomocą w opracowaniu scenariusza lekcji jest książecz-
ka „Dziecięce zasady – jak żyć w przyjaźni”. Nato-
miast, dzieci otrzymają małe notesiki do piórników z wi-
zerunkiem plakatu promującego 3. edycję konkursu.
Materiały konkursowe czyli scenariusz zajęć oraz 
dokumentacja z tych ćwiczeń (np. fotografi e, fi lm, ry-

sunki) należy nadsyłać lub złożyć osobiście w Refera-
cie ds. Osób Niepełnosprawnych UM w pokoju 114 A.
Termin składania prac konkursowych w zaklejonych ko-
pertach z napisem Konkurs „jak żyć w przyjaźni?” wraz 
z wersją elektroniczną mija 2 marca 2009 roku o godz. 
15.00
Wyniki zostaną ogłoszone do końca maja 2009 roku.
Nagrodą dla nauczycieli, którzy zajmą 3 pierwsze miej-
sca będzie kwota pieniężna, zaś zwycięska klasa może 
liczyć na dodatkowe atrakcje. W zeszłym roku była to 
wycieczka do Fokarium na Helu, wizyta w Akwarium 
Gdyńskim oraz seans fi lmowy w Silver Screen.
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Wojciech 
Szczurek.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Re-
feracie ds. osób Niepełnosprawnych UM Gdyni pod 
numerem telefonu: 058 668 87 93 lub e-mail: niepeł-
nosprawni@gdynia.pl

(mgr)

Posadź żonkila
W najbliższą niedzielę 5 października - Stowarzysze-
nie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni, sadze-
niem cebulek żonkili rozpocznie nową edycję (a ósmą 
gdyńską) PÓL NADZIEI 2009.
W godz. od 11.00 do 14.00 wolontariusze wraz z miesz-
kańcami miasta będą sadzić żonkile przy Placu Grun-
waldzkim obok Teatru Muzycznego. W tym roku zaku-
piono 4000 cebulek.
Następnie, o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w ka-
plicy Hospicjum oraz nastąpi sadzenie żonkili na terenie 
ośrodka. Popołudnie umili koncert młodzieży z liceum nr 
5 w Gdyni. Tego dnia na ulicach miasta pojawią się rów-
nież wolontariusze, od których za symboliczny datek bę-
dzie można nabyć cebulkę żonkila i posadzić ją w domu 
w doniczce, w skrzynce lub ogrodzie jako znak łączności 
z ludźmi nieuleczalnie chorymi.
Do akcji włączono także szkoły oraz po raz pierwszy 
przedszkolaków, do których wysyłano cebulki żonkili, 
aby zasadzili je koło budynków przedszkoli.
Warto przypomnieć, że żonkil jest symbolem nadziei, 
wykorzystywanym także przez akcje wspierające walkę 
z nowotworami. Kwiat jest wyjątkowo delikatny, kruchy 
i szybko przekwita, co ma odzwierciedlać ludzkie prze-
mijanie.
Hospicjum św. Wawrzyńca znajduje się przy ul. Dick-
mana 6 w Gdyni. Więcej informacji pod numerem te-
lefonu: 058 665-66-55 lub na stronie: www.hospicjum.
gdynia.pl                                                                  (mgr)

Śmiej się z „Expressem”Zmiany w polskim sporcie 
są konieczne
W środowisku sportowym rozgorzała ostatnio dyskusja o ko-
nieczności przeprowadzenia głębokich zmian systemowych i 
kadrowych w polskim sporcie. Potrzebę takich zmian widzi tak-
że minister sportu Mirosław Drzewiecki. Poniżej zamieszcza-
my fragmenty  felietonu posła Jerzego Budnika (PO) pt. „Olim-
pijskie reminiscencje”, zamieszczonego w „Expressie Powiatu 
Wejherowskiego”, w którym odnosi się on do tego problemu.
 „Igrzyska Olimpijskie w Pekinie nie były dla nas udane. Co 
prawda zdobyliśmy na nich tyle samo medali, co cztery lata 
temu w Atenach (10, w tym 3 złote), ale to wcale nie znaczy, 
że są powody do zadowolenia. Oczekiwania były zdecydowanie 
większe, tym bardziej, że  do Pekinu wysłaliśmy jedną z najlicz-
niejszych ekip w historii naszych olimpijskich występów, a na 
przygotowania wydaliśmy dwa razy więcej niż cztery lata temu. 
Niestety, kryzys w polskim sporcie wciąż trwa i nic nie wskazuje 
na to, by szybko miał się zakończyć(…)”.
   „(…) Moim zdaniem (polscy olimpijczycy) wypadli na miarę 
naszych obecnych możliwości. Są one niestety więcej niż skrom-
ne. Co prawda w ostatnich latach poprawił się u nas i to zde-
cydowanie stan bazy sportowej, ale potrzeby są wciąż ogromne. 
Bez bazy nie ma prawidłowej selekcji, czyli nie ma fundamentu, 
na którym opiera się sport wyczynowy. Ale nie tylko dobra baza 
jest potrzebna do osiągania  wyników na światowym poziomie. 
Potrzebne są także zdecydowanie większe niż obecnie  pieniądze 
na opłacenie trenerów, lekarzy, psychologów, stypendia, zgru-
powania oraz  dobra organizacja sportu. Z tym ostatnim jest 
moim zdaniem fatalnie. W polskich związkach sportowych (nie 
tylko w osławionym PZPN) pracują od dawna ci sami ludzie, 
tworząc nietykalne kółka wzajemnej adoracji. Najwyższa pora 
by zrozumieli, że ich czas już minął i ustąpili miejsca młodszym, 
mającym pomysły, jak wyjść ze sportowego dołka”.                                                                          
(Cały felieton posła i felietony archiwalne można przeczytać na 
stronie www.budnik.pl)                                                       (red)
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Zostały też zainstalowa-
ne także nowe, wygodniej-
sze ławki. Początkowo za-
kończenie prac planowano 
na 31sierpnia, ale z powo-
du trudności na jakie napo-
tkali pracownicy konieczne 
było wydłużenie tego termi-
nu. Firma wykonująca pra-
ce poprosiła o dodatkowe 
12 dni, ponieważ podczas 
przebudowy przejścia z hali 
dworcowej na peron oka-
zało się,że pod powierzch-
nią asfaltu znajduje się ja-

kiś stary mur . Na tym te-
renie nigdy nie była prowa-
dzona inwentaryzacja. Do 
końca nie było wiadomo co 
tam jeszcze może się znaj-
dować. Posłużenie się cięż-
kim sprzętem do usunięcia 
starego muru było niemoż-
liwe. Wszystkie cegły pra-
cownicy wyjmowali ręcz-
nie. – Podczas remontu zo-
stała też wymieniona głów-
na płyta peronu - informuje 
Lucyna Bujnicka, rzecznik 
SKM. Dzięki temu uzyskał 

on lepszy profi l, a to zdecy-
dowanie poprawiło bezpie-
czeństwo odprawy pocią-
gów. SKM przystąpiła już 
do kolejnych remontów na 
terenie Trójmiasta. Prace 
rozpoczęły się już w Gdań-
sku Oliwie, w następnej ko-
lejności przebudowane zo-
staną perony w Sopocie i 
Sopocie Wyścigach. Plany 
mówią o remoncie przed 
2012 r. wszystkich peronów 
Szybkiej Kolei Miejskiej.                          

(MR)

Peron jak nowy
Remont peronu na dworcu głównym Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni 
po ponad sześciu miesiącach został zakończony. Za ponad 7 mln. zł. 
na wyremontowanym peronie pojawiły się ciekłokrystaliczne ekrany 
informacyjne, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz nowe 
megafony i wiata. 
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RATUSZ PRZYSZŁOŚCI
Budynek przy al. Marsz. Piłsudskiego powstał pod koniec lat 30-tych XX wieku jako trzecia już sie-
dziba władz błyskawicznie rozwijającego się Miasta. W 1930 r. kiedy pierwszy segment gmachu Ko-
misariatu Rządu został oddany do użytku - Gdynia liczyła ok. 40 tys. mieszkańców, w 1937 r, gdy 
dobudowano druga jego część - 115 tys. mieszkańców. Dziś jest miastem ćwierć milionowym. To, 
co było zarazem świetnym przykładem nowoczesnego projektowania i funkcjonalności 70 lat temu - 
dziś nie wystarcza. 
Zgodnie planem przestrzen-
nego zagospodarowania re-
jonu Skweru Plymouth, 
al. Marsz. Piłsudskiego, 
ul. Legionów i Partyzan-
tów (uchwała Rady Mia-
sta Gdyni z 26 marca 2008 
r.) Prezydent Miasta ogło-
sił zarządzeniem z dnia 6 
maja 2008 r. konkurs na 
opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej nowej sie-
dziby Urzędu Miasta, tuż 

obok Pomnika Ofi ar Grud-
nia 70, jako części plano-
wanego kompleksu, na któ-
ry składać się będzie rów-
nież centrum z usługami re-
kreacyjnymi i handlowymi.
W wytycznych do konkur-
su znalazło się podstawo-
we założenie, że budynek 
Urzędu Bis będzie głów-
nym miejscem przyjęć in-
teresantów i załatwiania ich 
bieżących spraw. Wszyst-

ko ma być podporządkowa-
ne wygodzie interesantów z 
uwzględnieniem szczegól-
nych potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i starszych, a 
także matek z małymi dzieć-
mi: sala obsługi mieszkań-
ców, poczekalnie, windy, 
podjazdy, punkty informa-
cyjne, okienka pocztowe, 
stanowiska ubezpieczycieli, 
punkt pomocy medycznej, 
pokój zabaw dla dzieci, ale 

także szatnia, toalety i oczy-
wiście - podziemny parking.
Trzy rzeczy urzekły kon-
cepcji „Arch – Deco” - pra-
cowni założonej przez ar-
chitektów Zbigniewa Resz-
kę oraz Michał Baryżew-
skiego - sąd konkursowy: 
nowoczesność formy, wła-
ściwe wpisanie w krajobraz 
kulturowy miasta oraz sym-
boliczna wymowa dzieła. 

(mgr, ajg)

Dr. inż. arch. Marek Stępa 
– wiceprezydent Gdyni, 
członek sądu konkursowego

- Bryła budynku ograniczona 
jest ze wszystkich stron przeźro-
czystymi szklanymi ścianami o 
różnym kącie nachylenia wzglę-
dem płaszczyzny otaczających 
budynek placów. Uzyskano w 
ten sposób efekt upodobnienia 
budynku do ogromnego, nieregu-
larnego kryształu albo fantazyj-
nie oszlifowanego szlachetnego 
kamienia. Zastosowanie wielkich 
szklanych elewacji w budynku mieszczącym Urząd Mia-
sta sprawia, iż uzyskana w ten sposób jego transparent-
ność nabiera rangi symbolu. Koncepcja zapewnia nowo-
czesny wygląd budynku możliwy do uzyskania dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii i materiałów. Nie 
ma obaw o dysonans z otaczającą zabudową do której 
się w pewnym sensie upodobni poprzez jej odbicie w 
lustrzanych tafl ach elewacji.

Pierwszy budynek magistratu, stan z lat 30. XX wieku.

Komisariat rządu z nowym skrzydłem zbudowanym w 1937 r.
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Wiele z pokazanych ob-
razów ma duże szanse na 
dystrybucję międzynaro-
dową. Gości zagranicznych 
zainteresowały: „Mała Mo-
skwa” Waldemara Krzyst-
ka, „Bracia Karamazow” 
Petra Zelenki, „Drzazgi” 
Macieja Pieprzycy, „33 
sceny z życia” Małgorzaty 
Szumowskiej, „Jeszcze nie 
wieczór” Jacka Bławuta i 
„Rysa” Michała Rosy. 
Tegoroczny festiwal cie-
szył się bardzo wielkim po-
wodzeniem o czym świad-

czy blisko 2,5 tys. przyby-
łych gości. Organizatorzy 
wydali 1800 identyfi kato-
rów i 600 zaproszeń, które 
prawie w 100 procentach 
zostały one wykorzystane, 
co oznacza, że do Gdyni w 
tym roku przyjechało po-
nad dwa tysiące osób. Na 
większości projekcji fi l-
mów konkursu głównego, 
które odbywały się w Te-
atrze Muzycznym i sied-
miu salach kompleksu Si-
lver Screen były komplety 
widzów. Gościem festiwa-

lu była m. in. Irena Kwiat-
kowska, która 17 września 
ukończyła... 96 lat!.

Laureaci 33. FPFF

Najlepszy fi lm - Grand 
Prix Festiwalu Złote Lwy: 
„Mała Moskwa” w reży-
serii Waldemara Krzystka 
(producent: Paweł Rakow-
ski) Srebrne Lwy - „Jesz-
cze nie wieczór”, reżyseria: 
Jacek Bławut; (producent: 
Anna Bławut-Mazurkie-
wicz);  Najlepszym reży-
serem uznano Małgorza-

tę Szymowską za fi lm „33 
sceny z życia”; Najlepszy 
scenariusz: Michał Rosa 
za fi lm „Rysa”; Najlepsza 

aktorka: Swietłana Hod-
czenkowa za kreację w fi l-
mie „Mała Moskwa”; Naj-
lepszy aktor: Jan Nowicki 

ZŁOTE LWY ZA MELODRAMAT
Jury konkursu głównego tegorocznego festiwalu przyznało główne laury fi lmowi „Mała Moskwa” w reżyserii Waldemara Krzystka. To 
klasyczny melodramat osadzony w realiach radzieckiej Legnicy lat 60. ubiegłego stulecia, opowiadający o zakazanej miłości Rosjanki i 
Polaka. Aż pięć nagród, w tym za najlepszą reżyserię, zdjęcia i muzykę otrzymał fi lm Małgorzaty Szumowskiej - „33. sceny z życia”. Wielkim 
objawieniem festiwalu był niewątpliwie Jacek Bławut i jego obraz „Jeszcze nie wieczór” (Srebrne Lwy) - po mistrzowsku zrealizowana  
historia pensjonariuszy Domu Aktora Weterana w Skolimowie z plejadą seniorów polskiego kina Ireną Kwiatkowską, Danutą Szafl arską, 
Witoldem Grucą, Romanem Kłosowskim i Janem Nowickim w roli głównej. Poza małymi wyjątkami „fi nałowa” szesnastka fi lmów konkursu 
głównego reprezentowała wysoki poziom artystyczny.

za kreację w fi lmie „Jesz-
cze nie wieczór”; Najlep-
sza aktorka drugoplano-
wa: Małgorzata Hajewska-
Krzysztofi k za rolę w fi lmie 
„33 sceny z życia”; Najlep-
szy aktor drugoplanowy: 
Eryk Lubos za rolę w fi l-
mie „Boisko bezdomnych”; 
Najlepszy debiut reżyser-
ski: Maciej Pieprzyca za 
fi lm „Drzazgi”; Najlepszy 
debiut aktorski: Karolina 
Piechota za kreację w fi l-
mie „Drzazgi”; Najlepszy 
montaż: Leszek Starzyński 
za fi lm „Drzazgi”; Najlep-
sze zdjęcia: Michał Englert 
za fi lm „33 sceny z życia”; 
Najlepsza muzyka: Paweł 
Mykietyn za fi lm „33 sce-
ny z życia” Najlepsza sce-
nografi a: Marek Zawieru-
cha za fi lm „Cztery noce z 
Anną”; Najlepszy dźwięk: 
Federic de Ravignan, Phi-
lippe Lauliac oraz Gerard 
Rousseau za fi lm „Czte-
ry noce z Anną”; Najlep-
sze kostiumy: Katarzyna 
Lewińska oraz Magdalena 
Rutkiewicz za fi lm „Boisko 
bezdomnych”; Wyróżnie-

nie jury dla 
pary aktor-
skiej: Jadwigi 
Jankowskiej-
Cieślak oraz 
K r z y s z t o f a 
S t r o iń s k i e -
go w fi lmie 

„Rysa”; Wyróżnienie Jury 
za reżyserię fi lmu: „Czte-
ry noce z Anną” dla Jerzego 
Skolimowskiego 

Pozostałe nagrody

Nagroda Publiczności 
kina Silver Screen - „Bo-
isko bezdomnych”; Platy-
nowe Lwy za całokształt 
twórczości - Stanisław 
Różewicz; Złoty Klakier 
-  „Senność” Magdaleny 
Piekorz Nagroda dzienni-
karzy: 33. sceny z życia”; 
Bursztynowe Lwy (fi lm 
o najwyższej frekwencji) 
- „Katyń” Andrzej Waj-
dy; Nagroda Don Kicho-
ta (Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych) - „Bracia ka-
ramazow” w reżyserii Petra 
Zelenki; Nagroda Kin Stu-
dyjnych - „33 sceny z ży-
cia”; Nagroda Organiza-
torów Festiwali i Przeglą-
dów Filmu Polskiego Za 
Granicą - „Cztery noce z 
Anną”; Nagroda Stowa-
rzyszenia Filmowców Pol-
skich za twórcze przed-
stawienie współczesności: 
„0-1-0” w reżyserii zmar-
łego przed kilkoma miesią-
cami Piotra Łazarkiewicza
Nagroda Rady Progra-
mowej TVP - „Mała Mo-
skwa”; Nagroda Preze-
sa TVP - „Mała Moskwa” 
oraz Swietłana Hodczen-
kowa grająca główną rolę 
w tym fi lmie; Grand Prix 
Konkursu Kina Niezależ-
nego: Maciej Buchwald za 
fi lm „Nie ma o czym mil-
czeć”; Grand Prix Kon-
kursu Młodego Kina - Ja-
rosław Sztandera za fi lm 
„Luksus”.             (ANGO)

Festiwal w liczbach:
- 2,5 tys. gości
- 1800 identyfi katorów
- 600 zaproszeń

Waldemar Krzystek - zdobywca Grand Prix 33. FPFF odbiera z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego Złote Lwy za obraz „Mała Moskwa”. 
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Kwiatkowska - Irena Kwiatkowska obchodziła w Gdyni swoje 96 urodziny.
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REKLAMA

REKLAMA

„Każda chwila” do utwo-
ru Krystyny Prońko i To-
masza „Lipy” Lipnickie-
go będzie promować piątą 
edycję kampanii „Hospi-
cjum to też Życie - Lubię 

pomagać”.  W której weź-
mie udział w niej weźmie 
99 hospicjów z całej Pol-
ski. Rozpocznie się ona 11 
października w Światowy 
Dzień Hospicjów i Opie-
ki Paliatywnej i potrwa 
do końca roku. W Gdy-

ni zdjęcia do wideoklipu 
kręcono w piątek oraz so-
botę na plaży w Orłowie i 
przy skrzyżowaniu ulicy 
Orłowskiej i alei Zwycię-
stwa. Część teledysku re-
alizowano też w hospicjum 
im. ks. Eugeniusza Dutkie-

HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE
Młoda, trzydziestokilkuletnia kobieta dowiaduje się pewnego dnia, o swej śmiertelnej chorobie. Na... „szczęście” nie jest pozostawiona sama sobie. 
Obok są jej bliscy. To z nimi chce cieszyć się ostatnimi chwilami życia o tym wszystkim. Historia o tym jak ważna jest bliskość drugiego człowieka w 
ostatnim etapie życia, opowiada wideoklip w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, który w ubiegłym tygodniu realizowany był na orłowskiej plaży.

wicza SAC. Poza Krystyną 
Prońko i Tomaszem Lip-
nickim w wideoklipie, wy-
stąpili też trójmiejscy ak-
torzy - Marta Jankowska, 
Dariusz Szymaniak i Piotr 
Michalski, jak również wo-
lontariusze gdańskiego ho-

spicjum im. ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC.
Pomysłodawcą całego 
przedsięwzięcia jest Ma-
ciej Jeleniewski - wolon-
tariusza i muzyk. Premierę 
telewizyjną przewidziano 
na początek października.

- W życiu liczy się każ-
da chwila - mówi Elżbieta 
Nowakowska z gdańskiej 
Fundacji Hospicyjnej, - 
trzeba się cieszyć każdego 
dnia, bez względu na to na 
jakim jego etapie się jest. 

ANDRZEJ J. GOJKE
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OGŁOSZENIE

REKLAMA

KUPON KONKURSOWY  nr  5

A                  B                  C

.........................................................
                 imię i nazwisko

.............................................................
              adres zamieszkania

Kupony z odpowiedziami należy dostarczyć  do redakcji Expressu, 
ul. Sobieskiego 225, Wejherowo 84-200

Ranking 10 najlepiej sprzedających się książek na podsta-
wie informacji otrzymanych z gdyńskich księgarń Chime-
ra Dariusza Kozoka, które mieszczą się w Gdyni przy ul. 3 
Maja 16. oraz Waszyngtona 21. - Centrum Rozrywki Ge-
mini. Tel  (0-58) 661-37-10

KSIĘGARSKIE BESTSELERY  
wg Chimery

Nowości księgarni „Chimera”
1. Isabel Allende „Ines pani mej duszy”
2. Khaled Hosseini „Tysiąc wspaniałych słońc”
3. Orhan Pamuk „Stambuł”
4. Woody Allen „Obrona szaleństwa”
5. Hanna Krall „Sublokatorka”
6. James Patterson „Negocjator”
7. Stephen King „Ręka mistrza”
8. Terry Pratchett „Piekło pocztowe”
9. Robert Harris „ Cycero”
10. Agnieszka Osiecka „Szpetni czterdziestoletni”

Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Pięć 
pierwszych osób, które zadzwonią w czwartek 2 paździer-
nika do naszej redakcji pod nr telefonu (0-58) 736-16-92 
otrzyma po jednej z wymienionych wyżej pozycji, ufun-
dowanych przez księgarnię „Chimera”
                             (ag)      

Sponsorem naszego konkursu jest najlepszy gdyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców - Auto Best Bogdana 
Baranowskiego działający przy  ul. Świętojańskiej 128 
który oferuje m. in.
- Szkolenia osób głuchoniemych
- Doskonalenie techniki jazdy
- Indywidualne ćwiczenia dostosowane do każdego 
uczestnika kursu
- Możliwość odbywania jazd z miejsca zamieszkania
- Spokojny przebieg szkolenia na autodromie
- Szkolenia na placu manewrowym zgodnym z Dz. U. nr 
150/2001
- Konkurencyjne ceny
- Możliwość opłat w ratach
- Przyjazna atmosfera
- Posiadamy te same modele pojazdów, na których 
zdawany będzie egzamin
-  Kursy rozpoczynamy w każdym tygodniu!
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest 
zebranie 10 kuponów konkursowych z kolejnych wydań 
Expressu Gdyńskiego z zaznaczonymi poprawnymi 
odpowiedziami na zadane pytanie i nadesłanie ich na 
adres redakcji w terminie nie przekraczającym 10 dni od 
daty ukazania się ostatniego 10 kuponu. Szczegółowy 
regulamin konkursu zamieścimy w następnym numerze 
gazety.

Nie masz prawa jazdy? Wygraj je z Expressem!

Wielki 
konkurs!!!
Od pierwszego numeru Expressu Gdyńskiego 
trwa  bardzo atrakcyjny konkurs, w którym wygrać 
można kurs na prawo jazdy kategorii B lub A 
(do wyboru), 10 godzin jazd oraz podręczniki i 
zestawy multimedialne do nauki przepisów ruchu 
drogowego. 

Konkursowe pytanie nr 5:
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: 

Księgarnia Chimera oferuje bogaty 
wybór podręczników szkolnych 

do wszystkich szkół.

A - ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 
B - ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
C - przejeżdża ostatni
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Okręty rakietowe ORP 
„Metalowiec” i ORP „Rol-
nik” wykonały uderzenie 
rakietowe na okręty prze-
ciwnika. Jednostki odpali-
ły cztery rakiety typu „wo-
da-woda”, z której każda 
przenosi pół tony ładun-
ku wybuchowego. Główne 
morskie siły przeciwnika 
zostały unieszkodliwione. 
Kulminacyjnym momen-
tem ćwiczenia „Anakon-
da 2008” był desant mor-
ski przeprowadzony z okrę-
tów Marynarki Wojennej  
Na nieprzygotowany brzeg 
morski zeszły pododdziały 
7 Brygady ObronAy Wy-
brzeża. Operacja rozpoczę-
ła się około godziny 13:00 
i miała na celu wsparcie od 
strony morza oddziałów 
Wojsk Lądowych walczą-
cych na lądzie. Dwa okręty 
transportowo-minowe z 8 
Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu: ORP „Po-
znań” pod dowództwem 
kpt. mar. Marka Szwarca 
oraz ORP „Gniezno”, któ-
rym dowodzi kpt. mar. Ja-
cek Doroś, w pierwszej ko-
lejności przystąpiły do ope-
racji przygotowania bez-

piecznego podejścia do 
brzegu. W kierunku prze-
widzianego desantu zostały 
wystrzelone „ładunki wy-
dłużone”, dzięki którym toń 
morza została oczyszczo-
na z min i przeszkód wod-
nych. Dzięki małemu zanu-
rzeniu, okręty podeszły do 
brzegu na kilkadziesiąt me-
trów i rozpoczęły właściwą 
operację wysadzenia desan-
tu, jedną z najtrudniejszych 
w działaniach wojennych. 
Po otwarciu ramp dziobo-
wych okrętów do wody zje-
chały pływające transporte-
ry samochodowe. Po dotar-
ciu do plaży, żołnierze de-
santu opanowali brzeg mo-
rza. Niestety utrzymujący 
się wysoki stan morza oraz 
kierunek wiatru uniemoż-
liwił desant bojowych wo-
zów piechoty.
W manewrach NATO pod 
kryptonimem NOBLE MI-
DAS 08 na Morzu Śród-
ziemnym bierze obecnie 
udział polska fregata rakie-
towa ORP „Gen. K. Puła-
ski”. Polski okręt operujący 
w ramach elitarnego Zespo-
łu SNMG-1 będzie współ-
działać z jednostkami z 15 

NASZE OKRĘTY NA MANEWRACH
Zakończyły się największe w tym roku ćwiczenia wojskowe, w których udział wzięły wszystkie formacje sił zbrojnych w tym także 
marynarka wojenna. – Jednym z zasadniczych zadań Marynarki Wojennej RP podczas ćwiczenia operacyjnego „Anakonda 2008” było 
przeprowadzenie desantu na poligonie w Ustce – informuje Bartosz Zajda, rzecznik prasowy dowódcy marynarki wojennej.-  Zgodnie ze 
scenariuszem ćwiczenia była to operacja wsparcia sił lądowych od strony morza. 

państw NATO. Manewry 
rozpoczęły się 26 września 
i potrwają do 10 paździer-
nika.
– Głównym zadaniem ćwi-
czących sił jest certyfi kacja 
- informuje Bartosz Zajda, 
rzecznik prasowy dowód-
cy marynarki wojennej. ko-
lejnej, 12 zmiany morskie-
go komponentu Sił Odpo-

wiedzi NATO.- NOBLE 
MIDAS 08 jest więc mor-
skim egzaminem dla okrę-
tów, które w najbliższej 
przyszłości będą tworzyć 
elitarne Siły Odpowiedzi 
Sojuszu. Następne dwa ty-
godnie wykorzystane będą 
również na doskonalenie 
współpracy i pogłębianie 
integracji pomiędzy siłami 

morskimi państw NATO na 
szczeblu taktycznym.
 okręty zespołu działały 
głównie na Morzu Śród-
ziemnym prowadząc ćwi-
czenia, reprezentując ban-
derę Sojuszu Północno-
atlantyckiego i uczestni-
cząc w operacji antyterro-
rystycznej Active Endeavo-
ur. Zespół SNMG-1 wszedł 

również na Morze Czarne, 
gdzie odwiedził dwa porty: 
rumuńską Konstancę i buł-
garską Warnę oraz prowa-
dził ćwiczenia zgrywające 
z siłami morskimi Rumunii 
i Bułgarii. ORP „Gen. K. 
Pułaski” po raz drugi ope-
ruje w składzie elitarnego 
SNMG-1.

(MR)

Piątkowe uroczystości roz-
poczęły się o godzinie 08:30 
w Kościele Garnizonowym 
w Gdyni – Oksywiu, mszą 
świętą w intencji podchorą-
żych składających przysię-
gę.
Przysięgę złożyło 46 mary-
narzy, w tym 9 kobiet pod-
chorążych, którzy 1 paź-
dziernika rozpoczną stu-
dia na Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego 
oraz na Wydziale Mecha-
niczno-Elektrycznym. 2
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia wszyscy odbyli podsta-
wowe szkolenie wojskowe 
w bazie lotniczej Marynarki 

Wojennej w Siemirowicach. 
W trakcie szkolenia uczy-
li się regulaminów, musz-
try, posługiwania się bronią 
i sprzętem wojskowym. Wy-
konywali strzelania oraz po-
znawali podstawowe zasady 
sztuki wojennej. Następnie 
przez 11 dni przeszli swój 
pierwszy sprawdzian na dro-
dze do szlifów ofi cera Ma-
rynarki Wojennej, uczest-
nicząc w rejsie „kandydac-
kim” na okręcie Marynarki 
Wojennej – ORP „Wodnik”. 
Uroczystości rozpoczną się 
o godzinie 08:30 w Koście-
le Garnizonowym w Gdyni 
– Oksywiu, mszą świętą w 

Przysięga studentów
26 września, podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej, którzy tydzień 
wcześniej powrócili ze swojego pierwszego rejsu szkoleniowego na okręcie 
szkolnym ORP „Wodnik”, złożyło uroczystą przysięgę wojskową - ślubując 
wierność Ojczyźnie.

intencji podchorążych skła-
dających przysięgę.
Akademia Marynarki Wo-
jennej jest uczelnią wojsko-
wą, która kształci ofi cerów 
w zakresie wojskowych nauk 
morskich i technicznych. Ab-
solwenci przygotowani są do 
służby na okrętach i w jed-
nostkach Marynarki Wojen-
nej, do pracy dydaktyczno - 
wychowawczej i naukowej w 
uczelniach oraz instytucjach 
Marynarki Wojennej. Od 
roku 1996 uczelnia kształci 
również specjalistów cywil-
nych. Główne zadania uczelni 
to kształcenie kandydatów na 
ofi cerów Marynarki Wojen-
nej, doskonalenie ofi cerów i 
chorążych Marynarki Wojen-
nej, a także prowadzenie prac 
badawczych i naukowych z 
dziedziny techniki morskiej. 
Studia dla podchorążych re-
alizowane są na dwóch wy-
działach: Wydziale Nawiga-
cji i Uzbrojenia Okrętowego 
oraz Wydziale Mechaniczno 
- Elektrycznym.    (mp, jot)

– Już zatrudniamy w Gdy-
ni 150 młodych i dobrze wy-
kształconych ludzi,a do koń-
ca roku będzie pracowało 
w naszej fi rmie 300 osób - 
mówi Raino Kesti, dyrektor 
generalny Geoban Polska. – 
Świadczymy usługi fi nanso-
we dla wielu banków w kra-
jach europejskich. Firma sta-
le się rozwija. Za swoją sie-
dzibę w Polsce wybraliśmy 
Trójmiasto dlatego,że miesz-
ka tu wielu młodych i dobrze 
wykształconych ludzi. Jest tu 
także odpowiednia baza dy-
daktyczna. Dodatkowym atu-
tem było to,że Gdynia jest 
miastem bardzo przedsiębior-
czym. Wiem,że tu nie będzie-
my mieli problemu ze znale-
zieniem wykwalifi kowanych 
fachowców. Każdy z naszych 
pracowników przejdzie mie-
sięczne szkolenie w Hiszpa-
nii lub Portugalii.
Dyrektorzy Geoban Polska 
podkreślali doskonałą współ-
pracę z władzami miasta.
– To,że fi rma fi nansowa o ta-

Geoban jest w Gdyni
Po Banku Nordea i Kasie Skoku Stefczyka swoją siedzibę w Gdyni otworzył 
hiszpański Geoban zajmujący się obsługą banków. Firma prowadzi działalność 
na terenie Portugalii oraz Wielkiej Brytanii oferując swym klientom szeroki 
wachlarz usług bankowych– back offi ce. Firma zajmuje się miedzy innymi 
obsługa kont bankowych, analizą danych klientów itp.

kiej renomie otworzyła swo-
ją siedzibę w naszym mie-
ście tylko dodaje prestiżu 
Gdyni - twierdzi Wojciech 
Szczurek, prezydent mia-
sta.– Teraz wspólnie zamie-
rzamy opracować pakiet 
szkoleniowy zrealizowanie, 
którego pozwoli znaleźć za-
trudnienie w fi rmie Geoban. 
Im więcej tego typu fi rm w 
naszym mieście tym lepiej. 
Świadczy to o tym,że prezesi 
takich fi rm maja do nas za-
ufanie.
A wolne miejsca czekają.

– Atmosfera w pracy jest 
znakomita - podkreśla Karo-
lina Bławat, kierownik gru-
py. – Ja złożyłam dokumenty 
w bazie danych Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Prezesi fi rmy 
zaprosili mnie na rozmowę 
kwalifi kacyjną, którą prze-
szłam pomyślnie. Pracuje tu 
już trzy miesiące.
– Pracuje mi się tu doskona-
le, a i zarobki są atrakcyjne 
- dodaje Łukasz Swaciak. – 
Jest też perspektywa szyb-
kiego awansu lub pracy za 
granicą.                       (MR)

Geoban stawia na młody wykształcony zespół.
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Finowie zakończyli tur-
niej z wynikiem 267 ude-
rzeń wyprzedzając Graha-

ma DeLaeta i Wesa Hef-
fernana z Kanady (275) 
oraz Portugalczyków Tia-
go Cruza i Ricardo Santo-
sa (281). Pula nagród w te-

gorocznych MŚ w Chinach 
wyniesie 5,5 mln. Dola-
rów.
- To bardzo trudne pole, 
ale gra się tutaj doskona-

I Europejskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Golfi e

FINOWIE NAJLEPSI
Roope Kakko i Mikko Korhonen z Finlandii wygrali I Europejskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Golfi e – Omega Mission 
Hills World Cup, które odbywały się w dniach 24-28 września na polu Sierra Golf Club w Pętkowicach, koło Wejherowa. 

Hanna Siek – Zagórska wręcza nagrodę zwycięskiej drużynie.

le – powiedział podczas 
ceremonii wręczenia na-
gród fi n Roope Kakko. - 
Chciałbym podziękować 
gospodarzom, za wspania-
łe przygotowanie pola i ca-
łej imprezy. 
Wcześniej eliminacje 
do Omega Mission Hills 
World Cup (Mistrzostwa 
Świata w Golfi e) odbywa-
ły się w Azji i Ameryce 
Południowej. W tym roku 
po raz pierwszy, aby uła-
twić zawodnikom ze Stare-
go Kontynentu start, wpro-
wadzono kwalifi kacje w 
europejskie. Pomimo że o 
ich organizację ubiegały 
się pola golfowe kra-
jów o wysokiej licz-
bie graczy (Hiszpa-
nia, Portugalia), na 
organizację turnie-
ju kwalifi kacyjnego 
Professional Golfers’ 
Association Europan Tour 
wybrała polski Sierra Golf 
Club. Sponsorami turnie-
ju kwalifi kacyjnego byli 

m. in.  HSBC Bank Polska 
S.A. (sponsor generalny), 
Energa i TS Invest
By przybliżyć szerszej pu-
bliczności tę mało zna-
ną jeszcze w naszym kra-
ju dyscyplinę sportu, sobo-
ta i niedziela były w Sierra 
Golf Club dniami otwarty-
mi. Podczas pikniku gol-
fowego zorganizowano 
atrakcyjny plac zabaw 
dla dzieci, doro-
śli mogli poznać 
podstawowe taj-
niki gry w Aka-
demii Golfa i po-
dziwiać specjalne 
pokazy tricków gol-

fowych w wykonaniu Pau-
la Barringtona. W koncer-
tach na dużej scenie wystą-
pili  Take it easy, Monika 

Brodka i Reni Jusis. Po-
mimo zmiennej aury Sier-
ra Golf Club odwiedziło w 
weekend ponad 2. tysiące 
widzów. 
Dla gości VIP, wśród któ-
rych zobaczyć można było 
Otylię Jędrzejczak czy 
Wojciecha Pijanowskiego 
odbył się w niedzielę po-
kaz mody Royal Collec-

tion, w którym na 
wybieg wyszła 

Justyna Stecz-
kowska oraz 
koncert jednej 
z najlepszych 

polskich wo-
kalistek jazzo-

wych - Doroty Miś-
kiewicz. 
Ważną dla gości VIP 
była informacja, że 
na terenie Sierra Golf 
Club, TS Invest roz-
poczęła budowę  Ivo-

ry Residences - kilkudzie-
sięciu luksusowych apar-
tamentów przeznaczonych 
dla doborowych klientów.

ANDRZEJ J. GOJKE

„To bardzo trudne 
pole, ale gra się 
tutaj doskonale”

Krótka historia Mistrzostw Omega Mission Hills

W roku 1953 w Montrealu, odbył się pierwsze zawody o Puchar Kanady - było to nieofi cjalne 
wydarzenie, w którym uczestniczyli golfi ści z zaledwie siedmiu krajów. Od tego czasu, mistrzostwa 
stały się najważniejszym światowym wydarzeniem drużynowej gry w golfa, w którym po dwóch 
zawodników z 28 krajów walczy o prestiżowy tytuł na najbardziej znanych polach golfowych świata. 
Turniej Canada Cup, po raz pierwszy doczekał się międzynarodowego uznania, podczas czwartej 
edycji w roku 1956, które odbyło się w Wentworth Club, na jednym z najbardziej tradycyjnych 
i znanych pól golfowych w Anglii. Co więcej, były to pierwsze mistrzostwa, które odbyły 
się poza granicami Ameryki Północnej. W 1967 roku Canada Cup zostało przemianowane 
na World Cup. Od roku 2007 mistrzostwa odbywają się na polu Mission Hills w Chinach. 
Do tej pory eliminacje do Omega Mission Hills World Cup odbywały się w Azji i Ameryce 
Południowej. W tym roku po raz pierwszy, aby ułatwić zawodnikom start, wprowadzono kwalifi kacje 
w Europie. Na organizację pierwszych europejskich kwalifi kacji PGA European Tour wybrało pole 
golfowe klasy mistrzowskiej - Sierra Golf Club. Dzięki temu będzie to pierwszy turniej golfowy w 
Polsce organizowany przez PGA European Tour. 
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Wojciech Pijanowski, znany m.in. z teleturnieju „Koło 
Fortuny” i Tadeusz Siek, właściciel Sierra Golf Club
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GWIAZDY GRAJĄ W G    LFAGWIAZDY GRAJĄ W G    LFA
Justyna Steczkowska 
(ur. 2 sierpnia 1972 w 
Rzeszowie) – obdarzona 
niemal czterooktawową-
skalą głosu wokalistka 
popowa, skrzypaczka, 
dziennikarka Polsat Cafe. 
Pochodzi z wielodziet-
nej muzykalnej rodziny 
Steczkowskich. Zade-
biutowała, wygrywając 
program telewizyjny 
Szansa na sukces, gdzie 
wykonała utwór Boskie 
Buenos z repertuaru 
grupy Maanam. W roku 
1994 zdobyła Grand 
Prix Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu, które 
to trofeum wręczyła jej 
wówczas Irena Santor.

Otylia Jędrzejczak
(ur. 13 grudnia 1983 w 
Rudzie Śląskiej) – pol-
ska pływaczka, mistrzyni 
olimpijska, podwójna 
wicemistrzyni olimpijska, 
mistrzyni Świata i Europy, 
trzykrotna rekordzistka 
świata, rekordzistka Euro-
py, trzykrotnie wybierana 
najlepszym sportowcem 
Polski. Swoją karierę pły-
wacką zaczynała trenując 
w Pałacu Młodzieży w 
Katowicach. Specjalistka 
stylu motylkowego.

(z lewej) Reni Jusis, właściwie 
Renata Jusis (ur. 29 marca 1974 
r. w Koninie) – polska woka-
listka, kompozytorka, autorka 
tekstów i producentka nagrań.
Reni Jusis dorastała w Mielnie, 
występując od najmłodszych 
lat - jej pierwszym 
sukcesem było 
wygranie lokal-
nego wakacyj-
nego konkursu 
piosenki. W póź-
niejszym okresie występowała 
dziecięcym zespole Gawęda.

(z góry) Dorota Miśkiewicz (ur. 12 wrze-
śnia 1973) - polska wokalistka jazzowa, 
skrzypaczka, kompozytorka, autorka 
tekstów. Urodziła się w muzycznej rodzinie 
Miśkiewiczów (ojciec, Henryk Miśkiewicz, 
to znany saksofonista jazzowy, młodszy 
brat Michał - perkusista z obecnego kwarte-
tu Tomasza Stańki).
W 1997 ukończyła Akademię Muzyczną 
w Warszawie w klasie skrzypiec, ale już 
trzy lata wcześniej rozpoczęła współpracę 
z legendą polskiego jazzu, saksofonistą, 
pianistą i kompozytorem Włodzimierzem 
Nahornym, z którym nagrała cztery płyty.

opisy pochodzą z serwisu: http://pl.wikipedia.org
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Wtedy liczy się  dla niego 
tylko to, co dzieje się na 
skrawku zielonego placu. 
Andrzej Lachowicz, uwa-
żany jest za jednego z naj-
lepszych trenerów na Wy-
brzeżu. Jego specjalnością 
jest praca od podstaw z naj-
młodszymi adeptami sztuki 
piłkarskiej. Aktualnie pro-

wadzi rocznik 1999 w Bał-
tyku Gdynia. Dr Lachowicz 
stosuje niekonwencjonal-
ne metody treningu, w jego 
pracy z dziećmi nie ma 
parcia na wynik, liczy się 
przede wszystkim dziec-
ko. Począwszy od jego cha-
rakteru, uzdolnień, predys-
pozycji. Piłka nożna dla 

Dość niespodziewanie po 
pierwszej rundzie pierw-
sze miejsce zajmuje druży-
na Jedynki Reda, wyprze-
dzając Arkę Gdynia i Bał-
tyk. Każda z trójki drużyn 
ma szansę na wygranie ligi, 
zważywszy że umiejętno-
ści gry są bardzo zbliżone. 
O wyniku meczu decyduje 
forma dnia. Meczom roz-
grywanym przez młodych 
piłkarzy towarzyszą za-
wsze wielkie emocje- któ-

re udzielają się nawet kibi-
cującym rodzicom. W nie-
dzielnej kolejce która roz-
poczęła 2 rundę Gdyński 
Bałtyk pokonał zdecydo-
wanie drugą drużynę w sto-
sunku 12-2. Mimo wyso-
kiej wygranej rezerwy Bał-
tyku pokazały że chwilami 
stać ich na wyrównaną grę 
z bardziej doświadczonym 
rywalem. 

Jarosław Woliński

„Kazimierz Górski” 
Młodego pokolenia

Dr Andrzej Lachowicz – trener rocznika 1999 piłkarzy gdyńskiego Bałtyku. Na co 
dzień normalny i miły człowiek, zawsze uśmiechnięty. Dobry mąż, wspaniały ojciec, 
kolega - tak o nim mówią bliscy. Kiedy wchodzi na murawę stadionu, przechodzi jak 
przez zaklętą bramę wyjętą niczym z baśni Jana Christiana Andersena. 

dziecka ma być wspaniałą 
zabawą, przy której dziec-
ko doskonale się bawi i po-
żytecznie spędza czas. Tre-
ner Lachowicz od samego 
początku uczy swoich  pod-
opiecznych, jak pokochać 
futbol, co to znaczy być do-
brym zawodnikiem. Że pił-
ka nożna to gra zespołowa 
i za wynik końcowy odpo-
wiadają wszyscy - jak jest 
przegrana to przegrała dru-
żyna, a jak wygrana to nie 
cieszą się tylko zdobywcy 
bramek, ale wszyscy. Jako 
trener jest surowym nauczy-
cielem, jednak zawsze jest 
człowiekiem, który rozu-
mie swoich podopiecznych. 
Potrafi  ze swoistym uro-
kiem udzielić reprymendy, 
ale też pochwalić. Dr An-
drzej Lachowicz jest zwo-
lennikiem  spokojnego tre-
ningu, najlepiej walki jeden 
na jeden - w takim układzie 
zawodnik doskonali najle-
piej swoją technikę. Wyni-
ki w początkowym etapie 
są nie tak istotne, liczy się 
wychowanie jak najlepsze-
go zawodnika, a jest to pro-
ces trwający lata. Jak sam 
mówi, w danym wieku tre-
nować należy  te elementy, 
które w tym momencie naj-

lepiej się rozwijają. Dlacze-
go  zachodnie kluby mają 
wyniki - bo jest tam mą-
dra praca z dziećmi. Dodaje 
też: „ w niektórych klubach 
jest od samego początku 
parcie na wynik, ja chcę 
moich zawodników czegoś 
nauczyć i żeby za parę lat 
byli wspaniałymi zawodni-
kami naszej reprezentacji”. 
Trener Andrzej Lachowicz 
jest także wykładowcą i 
trenerem   Akademii Mor-
skiej w Gdyni. Przez wie-
le lat był trenerem młodych 
piłkarzy z Cisowy. Obser-
wując drużynę, którą pro-
wadzi widać, że już po roku 
jego praca przynosi efekty. 
Drużyna Bałtyku 99 ma na 
swoim koncie już parę pu-
charów i medali. Zapytali-
śmy trenera, co jest dla nie-
go najważniejsze w życiu i 
jakie były by jego trzy ży-
czenia do przysłowiowej 
złotej rybki. „Najważniej-
sza jest rodzina, a do rybki 
miałbym tylko jedno życze-
nie  - zdrowie dla mojej ro-
dziny i dla mnie. Za pleca-
mi trenera zapytaliśmy dru-
żynę, jaki jest trener. Odpo-
wiedź była jedna „Allach” 
jest „w porzo...”

Jarosław Woliński
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Liga juniorów
Zakończyła się właśnie pierwsza runda Pomor-
skiej Ligi Juniorów 99 w której  występują nasze 
gdyńskie drużyny.
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Niestety po następnych 
10min było już 2:0 dla Wi-
sły. Swoją pierwszą i jak 
się później okazało nie 
ostatnią bramkę w tym me-
czy strzelił napastnik Wi-
sły Paweł Brożek. 
- Szybko strzelona bram-
ka ustawiła mecz po chwili 
dostaliśmy drugi cios i te-
raz musimy się otrząsnąć 
i w drugiej połowie pod-
nieść gardę i walczyć da-
lej – powiedział Tomasz 
Sokołowski schodząc na 
przerwę.
W pierwszej połowie me-
czu piłkarze Arki próbo-
wali nawiązać walkę z mi-
strzem Polski. Druga poło-

wa meczu to już Wisła kon-
trolowała całe spotkanie 
i w między czasu strzelili 
Arce jeszcze dwie bram-
ki. Druga swoją bramkę 
w tego dnia zdobył Paweł 
Brożek, a w doliczonym 
czasie gry z stałego frag-
mentu meczu gola strzeli 
Brazylijczyk Junior Diaz. 
Bramka ta była uwieńcze-
niem jego dobrego grania 
tego dnia.
- zagraliśmy zdecydowa-
nie słabiej i Wisła zasłuże-
nie wygrała- powiedział po 
meczu Zbigniew Zakrzew-
ski,napastnik Arki

Bramki: Paweł Brożek 

18, 69, Głowacki 8, Diaz 
90+2. 

Arka: Witkowski - Soko-
łowski, Żuraw, Łabędz-
ki, Płotka - Karwan, Ula-
nowski, Ława (76 Bu-
dziński), Pietroń (78 Tryt-
ko) - Wachowicz (70 
Chmiest), Zakrzewski.

Wisła: Pawełek - Basz-
czyński, Głowacki, Marce-
lo, Diaz - Łobodziński (75 
Niedzielan), Cantoro, So-
bolewski, Piotr Brożek (62 
Zieńczuk), Jirsak (62 Bo-
guski) - Paweł Brożek.

(PR)

ARKA ZATOPIONA W WIŚLE
Nie udał się Arce wyjazd do Krakowa. W meczach z kandydatami na mistrza Polski jedynie udało się pokonać Lech Poznań w Gdyni. W 
Warszawie z Legią jak i w Krakowie z Wisłą gdyńscy piłkarze musieli uznać wyższość rywali. Początek meczu nie był udany dla Arki która 
już w 8min przegrywała pod Wawelem 1:0 po strzel głową Arkadiusza Głowackiego. 
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 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  Kębłowo. Tel. 
506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 pię-
tro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum 
Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne 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 lo-
kalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 (mieszk. 
- usługowe)
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkalny lub 
część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do po-
mieszczeń sanitarnych. Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo 
os.kaszubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus 
wszystkie opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4poko-
je Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 
365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KA-
WALERKI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 
608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie za ca-
łodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. Gdańsk-
Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 
130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe 
lub część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 Gdy-
nia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochrona 
Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 
Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie cena 
80 zł/m2 tel. 885 916 686
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 1 
pok. kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub za 
opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 
Wzgórze Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, 
pierwsze piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 
519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno 
kuchnia, łazienka, umeblowane 33m2  160 tys., cenę można 
negocjować tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawalerkę 
w Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą z domkiem do za-
mieszkania całorocznego w Wejherowie tel. 0601 877 240
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do mieszkania, 2 
pokoje w Wejherowie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ MIESZKANIE 2 pokoje w Wejherowie 
tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, przytulne, ciepłe 
bdb. lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem do za-
mieszkania całorocznego, Wejherowo tel. 0601 877 240
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w 
Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie koło 
Wejherowa. Przylegający bezpośrednio do głównej trasy 
Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia na parterze
200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o łacznej po-
wierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszcze-
nia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona 
o łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i Ro-

bakowa, 120m od asfaltowej drogi powiatowej, aktualne 
warunki zabudowy. Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 000 pln tel 698 
093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 , 3 pokoje, I p. w 
dobrym stanie, ciepłe, wygodne, Rumia 500 399 957

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I 
ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowiednim 
wieku. tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z okolic 
trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zarad-
ny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna panią do 
31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub 
okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem i 
ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, szczupłą, 
miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zarad-
ny, 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
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez nałogów, 
religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie odpowiadam, 
tel. 696 387 143
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 
486 424 w stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, zmotory-
zowanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o 
smsy, tel. 695 147 965
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczuciem 
humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  tel. 506 
562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 
42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana 
cierpniącego na samotność tel. 507 261 330
- 33 LATA -  172 cm z wejherowa poznam pania 40-45 lat 
tel. 889-28-40-52
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejherowa, 
pozna pana, ciepłego serdecznego mężczyznę  tel.696 
175 202
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka partnerki na 
złe i dobre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, tel. 
695 302 912
- WOLNY z Wejherowa, 172cm pozna kobiete 40-45l. z 
wejherowa lub okolic nr tel. 889284052
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana 
kulturalnego, zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, 
ciepłego mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 60-tki, 
chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę w 
podobnym wieku może być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nałogów, szuka pani 
do wspólnego zamieszkania, a może i coś więcej. tel. 514 
780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z Redy i okolic. 
Tel.691294898 odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, lubiąca spokojny 
tryb życia, ceniąca szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykującego, bez nałogów 
kawaler bez zobowiązań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 
671 493

- 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 wkraju, elektryczne lusterka,elek-
tryczny szyberdach,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,A-
A,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,abs,komputer,klimatroni-
c,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad 
aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowa-
nych, do wyrejestrowania, tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 
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drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł 
OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan 
bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł 
OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie zareje-
strowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna 
+gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i 
przegląd aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,go-
towy do użytkowania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia 
tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne opła-
ty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty,gaz 
od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - 
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnienia), 
kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 
18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 058 672 19 69
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan 
bdb. cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. 
Cena 1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 
drzwi na 5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 
teleskopy, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, el.szyby, 
klimatyzacja, skórzane fotele, alufelgi, centralny zamek, 
ABS, radio, kolor czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 
500zł do negocjacji, Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM ALUFELGI 676 69 25

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, 
szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajomość 
programów komputerowych, odbyta praktyka, tel. 601 
689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształce-
nie, na 1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. 
Szuka pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
-  fIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, 
tel. 058 677 01 50
BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami 
szkolen bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - 
udziela korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa 
rolnego, wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołudnio-
wych, weekendy z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, doświadczenie 
jako kasjerka tel. 513 445 225

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen automat, 
palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 1500l. 
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atłasowy, 
ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciwdesz-
czowy, moskitiera, przekładana rączka. Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, 
nową - GCF METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘBNO-
WA 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 wi-
śnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM GRU-

BY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, tel. 
058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  
tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 80 
cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy),  tel. 
058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam 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 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 progra-
mów, 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 dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodarowa-
ną 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 MIKROFALO-
WĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 0501 
834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 150 
zł tel.0600243070
- 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 trans-
portem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z opo-
nami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model FID 
2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- 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 - Kąpino, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo 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
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduk-
tor, stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, 
skrzynia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 
782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , 
tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 
058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 
gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 
lub 695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan 
dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, moc-
nej budowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóro-
podobny, składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł 
tel 507 607 280

- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 
drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 164-170 
cena 600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU uniwersalną, 
kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 KPL 
300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno 
elektryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM fotele wiklinowe nowe- szt. 3 -żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
całość -350zł. tel. 665 264 111
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy -stan 
dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. bordowo 
beżowy + łóżeczko z materacem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan dobry cena 350 
zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą osobę, tel. 513 
399 454
- KOŁDRA-PLED, Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 100% wełny 
australijskiej kolor 
kremowy. Cena 1500 zł do negocjacji Tel.668 171 418
- ZAGINĘŁY DWA BULDOGI FRANCUSKIE: Sa-
miec - czarny pręgowany z białym krawatem oraz suczka 
beżowa. Proszę o pomoc w odnalezieniu. Czeka nagroda. 
tel. 0515 122 203
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka nowa, składana, 
granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 100% wełny 
australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! Zapakowanie oryginal-
ne. Cena 1500zł do negocjacji Tel.668 171 418
- DWA FOTELE typu fi mka + puf sprzedam - 250 zł tel. 
510 713 961
- KANAPĘ 2 osob. używaną w dobrym stanie sprzedam - 
120 zł tel. 510 713 961
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na materiale tel. 
0869 8093415
- SPRZEDAM GARAŻ, Wejherowo ul. Strzelecka, 
zabudowa szeregowa, własność notarialna, kanal, prąd tel. 
0601 877 240
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. różne, buciki db 
i bdb 1-4 lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 80 zł i ekspres 
do kawy nowy tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy stan bdb bordowo 
beżowy + łóżeczko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
- SPRZEDAM ZESTAW KOMPUTEROWY, płyta 
główna ASRock P4Vt8, procesor Intel Celeron 2,66 
GHz (Celeron D330 2600 MHz), pamięć RAM 512 mb 
(2x256 mb), karta grafi czna NVIDIA Ge Force 3 Ti 200, 
karta muzyczna zintegrowana, twardy dysk Samsung 
SV0412H 40Gb, napęd LITE-ON DVD, monitor Samsung 
17&#8221; SyncMaster 17GLsi, klawiatura Omega, mysz 
Evolution optyczna. Cena 450 zł kontakt: 697-778-395
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- SZT.3 i żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

MALOWANIE, GŁADZIE, 
TAPETOWANIE, PANELE
Prace wykończeniowe
tel. 698 468 470

ZATRUDNIĘ TECHNIKA 
- ELEKTROMECHANIKA, 

w dziale utrzymania ruchu.
Podstawowa znajomość budowy 

maszyn. Wykształcenie min. średnie 
techniczne. Kartoszyno. Oferty zawie-

rające CV oraz list motywacyjny proszę 
przesyłać na adres email: igor@target.

com.pl lub faksem: 058 676 74 89.
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06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki 
 - serial
09:05     Moliki książkowe
  - magazyn
09:15     Pani Pająkowa - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną -  serial 
10:25     Czasy, w których przyszło  
 nam żyć - serial
11:20     Mieszkać z wyobraźnią
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość przeszło- 
 ści czapkuje - cykl 
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Nasza planeta - cykl dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Złota sobota - widowisko
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Rzym - serial, USA 2005
21:20     Tarzan i zaginione miasto 
 - fi lm przygodowy
22:55     Bliscy nieznajomi - dramat, 
00:45     Rozgrywki - serial 

06:00     W labiryncie 
 - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość -  serial 
11:05     Siła przyjaźni 
 - fi lm, USA `05
12:35     Wyjazd - fi lm krótkometrażowy
13:05     Wojciech Cejrowski-boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:35     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny
14:05     Everwood - serial, USA `02
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru
15:55     Tak to leciało!
  - teleturniej
16:55     Bulionerzy - serial
17:25     Dzięki Bogu już piątek!
 - magazyn
17:55     Kulisy Magazynu Extraklasy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko rozrywkowe
22:50     Igraszki losu -komedia romantyczna, 
 (USA 2001)
00:30     Panorama
00:50     Klasa
  - komedia, USA `83
02:25     Dzięki Bogu już piątek! 
02:55     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     Gram,Tv
05.20     FIFA Futbol Mundial 
05.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place serial (odc.21)
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 42)  
 - serial meksykański
10.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 43)  
 - serial meksykański, 
11.30     Lalola  (odc. 18)
  serial komediowy
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek (odc. 9),  
 - reality comedy
13.30     Gram.Tv
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place (odc.22) USA
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański
17.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
18.00     Wielkie Happy Hour – informa- 
 cyjny program rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, 
20.00     Włatcy Móch serial animowany  
 (odc.52)
20.30     Selekcja 2008 (odc. 1)
 - survival show
21.05     Geneza (odc. 5) serial sensacyjny 
22.15     KŁAMCZUCH – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, 
23.15     Kalejdoskop pożądania, fi lm,USA
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.50     Muzyczne listy

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.667
  – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.25
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.345
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Ranking Gwiazd, odc.7
09:30     Ranking Gwiazd, odc.8
10:00     Rodzina zastępcza, odc.181
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.74
11:30     Na kocią łapę, odc.9
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.3
13:00     Fabryka gwiazd, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.760
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.75
15:15     Świat według Bundych, odc.195
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1188
16:30     Tylko miłość, odc.43
17:30     Fabryka gwiazd, odc.10
18:00     Pierwsza miłość, odc.761
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.10
20:00     Fabryka Gwiazd Gala, odc.3
22:00     Studio Lotto
22:10     Aeon Flux - Znakomite widowisko  
 sci-fi  z Charlize Theron w roli  
 głównej. Akcja fi lmu toczy się  
 400 lat po tym jak tajemniczy  
 wirus zabił 99% ludności na  
 Ziemi. 
23:55     Najemnicy,  fi lm akcji z Dolphem  
 Lundgrenem w roli głównej.
01:55     Ale kasa, odc.83

05:05     Uwaga! 
 - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów 
 - serial, USA
12:05     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
13:05     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Agenci NCIS
  - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny 
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Firewall 
 - fi lm sensacyjny, Australia 2006
22:10     Matrix Reaktywacja 
 - fi lm S-F, USA 2003
00:50     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
01:50     Uwaga! 
 - magazyn
02:10     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

PIĘKNA I STOCZNIA
Fotoreporter Ekspressu Gdyńskiego zaprosił aktorkę Magdę Waligórską na sesję 
zdjęciową do... gdyńskiej stoczni. Kilka ujęć z tego niecodziennego pleneru publi-
kujemy w dzisiejszym wydaniu gazety.
Magdalena Waligórska (ur. 
5 stycznia 1981 w Jędrzejo-
wie) – polska aktorka teatral-
na i fi lmowa. Jest Absolwent-
ką PWST we Wrocławiu któ-
rą ukończyła w 2007 roku. 
Przed rozpoczęciem studiów 
grała w fi lmach i serialach 
głównie epizody m.in. w Fil-
mie Romana Polańskiego 
„Pianista” , w serialu „Klan” 
oraz „Na dobre i na złe”

Filmografi a: 2002-2007: 
Samo Życie (prostytutka), 
2004-2007: Pierwsza mi-
łość, (Kaja i Tatiana), 2005: 
Czego się boją faceci, czyli 
seks w mniejszym mieście, 
2005-2007: Pitbull  (Irka), 
2006: Dwie strony medalu 
(odc.25, pracownica stacji 
benzynowej) 2006: Egzamin 
z życia (odc.59, wolontariusz-
ka), 2006: Królowie śród-

mieścia,(Patrycja), 2006: M 
jak miłość (odc.397, ekspe-
dientka), 2006: Mrok (odc.8, 
Magda), 2006: Na dobre i na 
złe (odc.276,278,280, jako 
Iwona Osiak), 2006: Rodzi-
na zastępcza (odc.238, jako 
Magda) 
2006: U fryzjera, 2006-2008: 
Ranczo (barmanka Wiolet-
ka)
2007: Ranczo Wikowyje jako 

barmanka Wioletka, 2007: 
Biuro kryminalne (odc.29, 
jako Beata Koniecpolska), 
2007: Faceci do wzięcia 
odc.30 (Dzidzia), 2007: Te-
stosteron (świadkowa Patry-
cji), 2007: Odwróceni (odc.3 
protokolantka) 2007: Nia-
nia odc.57 (jako pielęgniar-
ka 2007: Halo Hans (zakon-
nica). 
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06:05     W labiryncie - serial
07:05     EUROexpress - magazyn
07:10     Telezakupy
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:45     Córki McLeoda - serial, Australia 
12:35     Harry i Hendersonowie - serial 
13:00     Anna Dymna - spotkajmy się
13:30     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy, USA 
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55     Fort Boyard - reality show
16:55     Bulionerzy - serial
17:25     Sierociniec dla słoni - serial dok.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Na wyłączność - Magdalena Piekorz
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:50     Wieczór artystyczny - Człowiek  
 zwany Nikiforem
01:45     Roby Lakatos 
 - koncert `04 
02:35     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour
05.55     Muzyczne listy
07.05     TV Market
07.40     Kasa Na Bank
08.40     Saint Tropez (odc.1)
09.45     Saint Tropez (odc.2)
10.55     Być jak ona (odc.1) 
11.25     Skrzydła (odc.14)– serial komediowy
11.55     Skrzydła (odc.15)– serial komediowy
12.30     Lalola  (odc. 15) serial komediowy
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.23) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański
17.00     mała Czarna – nowe odcinki popołu- 
 dniowego godzinnego programu  
 dla kobiet.
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo
  – program rozrywkowy
21.00     Łowcy burz USA, 2007;
  reż. Ronnie Krensel
22.05     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.55)
23.05     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.56)
00.10     Happy Hour   
01.10     mała Czarna
02.10     Lalola
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Nigella ekspresowo 
 - reality show
12:05     Co za tydzień - magazyn
12:35     Taniec z gwiazdami - realty show
14:45     Agenci NCIS - serial, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial fabularny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show
  - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn
23:55     Nie z tego świata - serial S-F, USA
00:55     Wydanie drugie poprawione 
01:25     Co za tydzień - magazyn
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial
08:45     Budzik - sp. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Jaka to melodia?
11:20     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:35     Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok.
14:30     Errata do biografi i 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:45     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Złodziej w sutannie - teatr
21:45     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Drzewo Jozuego - fi lm 

 06:45     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie
  - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Pod prasą - publicystyczny
08:35     Dziesięcioro Przykazań  
 - serial 
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo - serial, USA
10:25     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:50     Kadra 2012 - magazyn
11:00     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
11:25     ZOO bez tajemnic 
 - cykl dokumentalny
11:40     Podróżnik - Mama Lolo
12:05     Hurtownia książek 
 - magazyn
12:25     Weekendowy magazyn
13:00     Wiadomości
13:15     Apetyt na miłość - serial 
13:45     Sekrety - fi lm obyczajowy
15:25     Śmiechu warte 
15:55     Hannah Montana - serial
16:25     Psi psycholog - telenowela
17:00     Teleexpress
17:20     300% normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - talk-show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:15     Casanova - komedia
22:15     Mój brat Kain - dramat
23:55     Horror w Amityville 
 - fi lm, USA `79
02:00     Sztorm na Bałtyku 
 - dramat, Niemcy `03

05:55     Savannah 
 - serial obyczajowy
06:40     Prząśniczka - fi lm anim.
06:45     Królowa strzela gola - dok
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki - serial
08:55     Teleranek - magazyn
09:25     High School Musical 
 - komedia , USA `06
11:05     Annas - fi lm dokumentalny
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem
  - magazyn
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:35     Wielki napad na pociąg 
 - fi lm fabularny
15:30     BBC w Jedynce  - dok
16:25     Między mamami - magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     300% normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial, USA `07
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
22:15     W dół kolorowym 

05:30     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód 
 - serial
06:30     Spróbujmy razem - magazyn dla  
 niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:30     Poezja łączy ludzi 
 - Wisława Szymborska
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:25     Na dobre i na złe - serial 
10:25     Nie tylko dla pań
  - fi lm dokumentalny 
11:15     Quigley na Antypodach 
 - fi lm fabularny , 1990
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko
17:05     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Program rozrywkowy
19:55     Fort Boyard 
 - reality show
21:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - widowisko
21:45     Sądny dzień - komedia, USA `01
23:25     Słowo na niedzielę 
23:35     Rzym - serial, USA 2005
00:30     Panorama
00:50     Czerwona róża 
 - thriller, USA 2003
02:15     Ona i On - wojna płci 
 - talk-show
03:10     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:05     Złotopolscy - telenowela
07:05     Sto tysięcy bocianów
  - serial dokumentalny 
07:30     M jak miłość - serial
08:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:30     Doktorologia stosowana - cykl dok.
10:00     Wojciech Cejrowski-boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic 
 - serial dokumentalny
11:30     Podróż - mag. kulinarny
12:05     Człowiek w żelaznej masce 
 - fi lm kostiumowy, `76
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:00     Szansa na Sukces - Feel
16:00     Na dobre i na złe - serial 
16:55     Piłka nożna - Ekstraklasa: Lech  
 Poznań - Legia Warszawa 
19:05     Nagroda Literacka NIKE 2008 - gala
20:05     Czas honoru - serial
21:00     Byliśmy żołnierzami 
 - dramat wojenny, `02
23:15     Kulisy Magazynu Extraklasy 
23:25     Magazyn Ekstraklasy 
 - Szybka piłka
00:20     EUROexpress - magazyn
00:30     Panorama
00:45     Ze snu sen - fi lm dokumentalny
01:30     Mystery, Alaska - fi lm fabularny,  
 USA `99
03:30     Zakończenie dnia

05.50     Sztukateria
06.20     VIP
06.50     Kinomaniak
07.20     Dekoratornia 
07.50     cruZer Sport:eX
08.20     Nieposkromiona Australia (odc.12) 
08.55     Ania z Zielonego Wzgórza, cz.2 
11.00     Galileo 
12.00     Kinomaniak 
12.30     Dekoratornia 
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Bogaci i przegrani (odc.5)
 -  serial dokumentalny USA
14.30     Zakochane gwiazdy (odc.5)
  cykl dok.; USA
15.00     SPORT
17.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
18.00     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
19.00     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.56) 
20.00     Włatcy Móch”
 -  serial animowany (odc.56)
20.30     Facet z odzysku 
 – komedia romantyczna
22.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
  (odc. 9), reality comedy, 
23.30     Za garść dolarów 
 - western reż.: Sergio Leone;   
 wyst.: Clint Eastwood, Marian- 
 ne Koch, Gian Maria Volonté,  
 Wolfgang Lukschy, Antonio  
 Prieto
01.35     Skrzydła (odc. 15) - serial komediowy

05.30     Sztukateria” 
05.55     Kinomaniak
06.25     VIP
06.55     V-max 
07.25     Gram.Tv
07.55     Melrose Place (odc.22) 
08.55     Ania z Zielonego Wzgórza, cz.1 Film  
 familijny. Doskonała adaptacja  
 niezwykle popularnej powieści  
 Lucy Maud Montgomery. 
11.00     Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP  
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna
15.00     SPORT
16.55     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
17.55     Łowcy burz reż. Ronnie Krensel
19.00     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.55)
20.00     Podejrzany. Dramat kryminalny  
 w gwiazdorskiej obsadzie. reż.:   
 Stephen Hopkins; wyst.: Gene  
 Hackman, Morgan Freeman,  
 Monica Bellucci, Miguel Ángel  
 Suárez, Nydia Caro, Thomas  
 Jane
22.30     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
23.30     Zły porucznik 
01.35     Facet z odzysku 
 - komedia romantyczna. 
03.25     Skrzydła (odc.14)– serial komediowy
03.45     Miles Davis – Miles Electric - koncert 
05.00     Wydarzenia
05.35     TV Market
05.50     Zakończenie programu 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.668 
 – program rozrywkowy
06:15     Kapitan Flamingo, odc.5 
 – bajka animowana
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.5
07:15     Przygody w siodle, odc.48
07:45     Przygody w siodle, odc.49
08:15     Hugo, odc.172
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje, odc.32 - Tym razem Ewa  
 Wachowicz przyrządzi ratatouille.  
 Na deser ciasto kokosowe.
09:45      Samo życie, odc.1144
10:15     Samo życie, odc.1145
10:45     Samo życie, odc.1146
11:15     Na kocią łapę, odc.9
11:45     Na kocią łapę, odc.10
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.83
12:45     Czarodziejki, odc.116
13:45     Fabryka Gwiazd Gala, odc.3
15:45     Zemsta frajerów - zakochane frajery
17:45     AGENTKI, odc.1 – czyli komedia 
 o lekkim zabarwieniu kryminal- 
 nym! Cztery niezwykle wyraziste  
 i charyzmatyczne kobiety, nieco- 
 dzienne sytuacje z życia wzięte,  
 sceny trzymające w napięciu, za- 
 skakujące zwroty akcji, a wszyst- 
 ko doprawione solidną dawką do- 
 bre humoru - to znak fi rmowy 
 nowego serialu
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.9
20:00     Jak oni śpiewają, odc.44
22:00     Studio Lotto
22:30     W rytmie Hip-Hopu.
00:30     Nawiedzony dom – horror.

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.669 
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.1
06:45     Miejskie szkodniki, odc.15
07:15     Monster Warriors, odc.25
07:45     Power Rangers, odc.23
08:15     Jak oni śpiewają, odc.44
10:45     Dinotopia 1 – fi lm przygodowy.
12:45     Ojciec panny młodej - wyst. Steve  
 Martin, Martin Short, Diane  
 Keaton, Kimberly Williams,  
 Kieran Culkin, George Newbern,  
 reż. Charles Shyer
14:45     I kto tu rządzi, odc.40
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.1
16:45     Strzał w 10, odc.15
17:45     Rodzina zastępcza, odc.294
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.10
20:00     Skazany na śmierć, odc.49
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.116
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.29
23:05     Wallander: Słaby punkt - Kurt  
 Wallander musi po raz kolejny  
 zmierzyć się ze złem w Ystad.  
 Jeden z farmerów zostaje śmier 
 telnie uderzony przez swojego  
 ukochanego konia. 
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Zakazana kamera, odc.186
05:05     Nocne randki
05:15     TV MARKET

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring - magazyn
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
14:20     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
15:20     Siłacze - Strongman 2008
16:30     Dennis znów rozrabia - fi lm   
 komedia, USA 1998
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Mam talent - reality show
22:20     American Pie II - fi lm komedia,  
 USA 2001, Uwaga przygotujcie  
 się na kolejną porcję pysznej,  
 ciepłej szarlotki.... czyli sprawy  
 docipnej ciąg dalszy... 
 „Gang” przyjaciół z liceum  
 czyli Jim, Heather, Nadia,  
 Stifl er, Sherman i inni   
 spotykają się po roku collegu... 
 Część z nich się zmieniła,  
 częśc pozostała tak samo  
 dziecinna i rozwydrzona, ale  
 nie wszyscy pamiętają wspólne  
 wesołe przygody ze szkoły  
 średniej ... 
00:40     Maksymalny wyrok - fi lm   
 sensacyjny, USA 1999
02:40     Uwaga! - magazyn
03:00     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Niania - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial
12:45     Smokiem i mieczem
  - fi lm przygodowy, Niemcy `04
 Średniowieczna Anglia.  
 Skończyła się pierwsza   
 krucjata ku odkupieniu  
 Świętego Kraju. Rycerze,  
 giermkowie, mnisi, wszyscy  
 wracają przez Europę do  
 dawno nie widzianej Anglii. 
 Również Jerzy, piękny   
 rycerz, wraca do ojczyzny. Po  
 tym co widział w Palestynie, 
 chce odłożyć na bok swój  
 miecz i wieść spokojne życie.  
 Niestety gdy wkracza na 
 ziemie króla Edgaar’a   
 dowiaduje się, że królewska  
 córka zniknęła. 
14:45     Mam talent - reality show
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Superniania - reality show
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami - reality show
22:05     Teraz albo nigdy - serial
23:05     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:35     Seks w wielkim mieście - serial, `99
00:10     Wioska przeklętych - fi lm S-F `95

06:00     Żar młodości, odc.26
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.346
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.85
10:00     Rodzina zastępcza, odc.182
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.75
11:30     Samo życie, odc.1146
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.4
13:00     Fabryka gwiazd, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.761
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.76
15:15     Świat według Bundych, odc.196
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1189
16:40     Miodowe Lata, odc.86
17:30     Fabryka gwiazd, odc.11
18:00     Pierwsza miłość, odc.762
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1147
20:00     Spider-Man reż. Sam Raimi; wyst.  
 Tobey Maguire, Willem Dafoe,  
 Kirsten Dunst, James Franco
22:00     Punisher
00:40     Fala zbrodni, odc.44
01:30     Ale kasa, odc.84
02:30     Zakazana kamera, odc.187
04:30     Nocne randki

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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KS ŁĄCZPOL GDYNIA
www. ks.laczpol.pl

Bardzo dobra gra w obro-
nie i wykorzystywane 
kontrataki dają Łączpolowi 
kilku bramkową przewagę. 
Pierwsza połowa meczu 
kończy się czteropunkto-
wym prowadzeniem druży-
ny z Gdyni. Druga  odsłona 
meczu zaczęła się pechowo 
dla dziewcząt z Łączpolu. 
W pierwszych 10ciu mi-
nutach niemoc strzelecka 
piłkarek Łączpolu (strzały 
w słupki i poprzeczki) wy-
korzystały zawodniczki z 
Koszalina odrabiając czte-
robramkową stratę z pierw-
szej połowy.
- niestety pierwsze minuty 
drugiej poowy meczu spo-
wodowały,że dziewczyny 
się trochę pogubił -mówi 
Grzegorz Gościński,trener 
zespołu Łączpolu
Nerwowość która wkradła 
się w grę zespołu z Gdyni 
doprowadziły do licznych 
kar. Czerwoną kartkę otrzy-
mała Marta Szejerka, kapi-
tan Gdyńskiej drużyny. W 
międzyczasie zawodniczki 
z Koszalina wychodzą na 

trzy bramkową przewagę. 
Po przerwie na żądanie 
jaką wziął trener Grzegorz 
Gosciński drużyna z trój-
miasta w 55min ponownie 
obejmuje prowadzenie w 
meczu.  Niestety błędy, 
które wkradły się w ostat-
nich minutach spotkania 
spowodowały przegraną 
drużyny z Gdyni.
- zapominamy już o prze-
granym spotkaniu i zaczy-
namy przygotowania do 
meczu derbowego z Da-
blexem – dodaje po meczu 
trener Gościński
KU AZS Politechnika Ko-
szalin:Łacz, Morawiec - 
Skipor 7, Zaniewska 5, Ja-
rzyna 3, Dworaczyk 3,
Leskiewicz 3, Szafulska 
2, Kobyłecka 1, Chmiel 1, 
Szostkowska, Ciesla
Łaczpol Gdynia: Shywer-
ska, Jurkowska - Aleksan-
drowicz 7, Andrzejewska 
4, Stachowska 4,
Szejerka 3, Sulżycka 3, 
Wasak 1, Musiał 1, Szott 1

(PR)

PORAŻKA ŁĄCZPOLU W KOSZALINIE
W swoim kolejnym meczu ligowym piłkarki ręczne Łączpolu uległy na wyjeździe KU AZS Politechnice Koszalin. Początek meczu nie 
wskazywał na przegraną gdyńskiej drużyny. 
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Zapraszamy na mecz, sobota 17.30
KS Łączpol Gdynia - Dablex AZS AWFiS Gdańsk
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05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Na Wspólnej - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula - serial
12:35     Superniania - reality show `08
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokum.
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - ma. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokum.
21:30     Miss agent II 
 - fi lm komedia, USA 2005
23:50     Twarzą w twarz 
 - serial 
00:50     Multikino 
 - mag. fi lmowy
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:35     Telesklep

05:55     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:15     Trudna decyzja - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek 
16:00     Babylon Tour - widowisko
17:00     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:40     Dr House - serial obyczajowy
22:35     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
23:55     Festiwal Marka Grechuty 
 w Krakowie - reportaż
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? - fi lm dokumentalny
01:45     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno - przygodowy
02:30     Europa da się lubić
03:20     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości,  Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Baranek Shaun - serial
08:40     Jedynkowe Przedszkole 
09:10     Owocowe ludki - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     300 % normy - teleturniej
11:25     W-skersi
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa do  
 Amazonii - serial dok.
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą-kulinarny
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:20     Zagubieni IV - serial
22:00     Sprawa dla reportera 

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial anim.
08:50     Jedynkowe Przedszkole 
09:20     Legenda Nezha - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Psi psycholog - telenowela
11:25     Pora na doktora - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Program publicystyki  
 kulturalnej
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Skarbonka - komedia
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Misja specjalna - mag.
23:10     Jak to się robi - fi lm dokum. 
00:45     Sędzia - fi lm kryminalny

 

06:00     W labiryncie - serial 
06:55     Telezakupy
07:15     Prze - myślenia 
 - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:30     KabareTOP - widowisko rozr.
12:50     Harry i Hendersonowie 
 - serial
13:15     Laos - fi lm dokumentalny
14:15     Everwood - serial obycz.
15:10     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
16:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
17:00     Bulionerzy - serial, Polska
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy, USA 2005
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Kocham Kino - mag. fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:35     Romanse i papierosy 
 - komedia, USA `05
00:30     Panorama
00:50     Chłopaki z sąsiedztwa
  - dramat, USA `91
02:40     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial
08:45     Domisie - dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mnąm - serial 
10:30     300 % normy - teleturniej
11:05     Farma 2008 - relacja
11:25     Zapytaj prawnika - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Atom - serial dokumentalny
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok.
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:20     Za młodzi na ślub - fi lm
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Bronisław Wildstein 

05:55     W labiryncie - serial 
06:50     Telezakupy
07:05     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial 
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Dubajski zawrót głowy 
 - fi lm dokumentalny 
14:15     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00     Orzeł czy reszta - talk show
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - wielki fi nał
19:40     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Sami swoi - komedia, Polska `67
22:15     Krzyk - horror, USA `96
00:10     STOP! Reportaż
00:30     Panorama
00:50     Ostre cięcia - fi lm, Francja/Belgia `05
02:50     Smaczne Go! - magazyn
03:35     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez (odc.1)
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place (odc.23) 
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański 
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
12.30     Happy Hour
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.24) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc.46) 
 - serial meksykański
17.00     mała czarna 
 – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 47) 
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Strażnicy Apokalipsy, cz.1 USA,  
 1997 r.; reż.: Kevin Connor;  
 wyst.: Patrick Bergin, John 
 Shea, Virginia Madsen,   
 Benedick Blythe, Malcolm  
 Tierney, Al Matthews. Thriller  
 na podstawie powieści Roberta  
 Ludluma. 
22.00     Wirtualna Broń 
 – komedia kryminalna
00.00     Happy Hour 
01.00     mała Czarna 
02.00     Turbulencja 3: Heavy Metal 
 – fi lm akcji
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.20     Muzyczne listy
04.55     Zakończenie programu

04.55     Saint Tropez (odc.2)
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place
 (odc.24)
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 (odc. 46) 
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 (odc. 47) 
12.30     Happy Hour
13.30     Kinomaniak 
14.00     Wygraj fortunę 
15.00     Melrose Place(odc.25) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 48)   
 - serial meksykański, 
17.00     mała Czarna 
 – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 49)  
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Kontrola lotów 
 – fi lm akcji
22.05     Turbulencja 3: Heavy Metal
 - fi lm akcji
00.05     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Hiszpanii
01.05     Happy Hour
02.05     Kontrola lotów – fi lm akcji,
 reż.: Richard Howard
03.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.25     Sztukateria
05.00     Zakończenie programu

05.00     V-max
05.20     Dekoratornia
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place (odc.25)
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 48) 
10.30     mała Carna
11.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 49) 
12.30     Happy Hour
13.30     Dekoratornia
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.26) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 50)  
 - serial meksykański
17.00     mała Czarna
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 51) 
19.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
20.00     Szklana pułapka 3  - fi lm sensacyjny
22.35     KŁAMCZUCH – program 
 Krzysztofa  Ibisza  
23.35     Geneza (odc. 6) serial sensacyjny ,  
 Hiszpania 2006, reż.: Ignacio  
 Mercero; serial „Geneza” opo- 
 wiada o elitarnej brygadzie  
 madryckiej policji powołanej  
 do przeprowadzania śledztw w  
 przypadkach ekstremalnie skom 
 plikowanych zbrodni. 
00.45     mała Czarna
01.45     mała Czarna
02.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.671 
 – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.27
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.347
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.86
10:00     Rodzina zastępcza, odc.183
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.76
11:30     Samo życie, odc.1147
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.5
13:00     Fabryka gwiazd, odc.11
14:00     Pierwsza miłość, odc.762
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.77
15:15     Świat według Bundych, odc.197
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1190
16:40     Miodowe Lata, odc.88
17:30     Fabryka gwiazd, odc.12
18:00     Pierwsza miłość, odc.763
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1148
20:00     Faceci w czerni 2
21:40     Informator - fi lm nominowany do 
 siedmiu Nagród Akademii  
 Filmowej (w tym dla najlepsze 
 go fi lmu) jest pasjonującym i 
 trzymającym w napięciu obra- 
 zem wydarzeń.
22:00     Studio Lotto
01:15     Fala zbrodni, odc.45
02:05     Ale kasa, odc.85
03:05     Zakazana kamera, odc.188

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.672 
 – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.28
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.348
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.88
10:00     Rodzina zastępcza, odc.184
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.77
11:30     Samo życie, odc.1148
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI, odc.6
13:00     Fabryka gwiazd, odc.12
14:00     Pierwsza miłość, odc.763
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.78
15:15     Świat według Bundych, odc.198
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1191
16:40     Miodowe Lata, odc.89
17:30     Fabryka gwiazd, odc.13
18:00     Pierwsza miłość, odc.764
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1149
20:00     Świat według Kiepskich, odc.294
20:30     AGENTKI, odc.2
21:30     Agenci bardzo specjalni
22:00     Studio Lotto
00:40     Ranking Gwiazd, odc.9
01:10     Ranking Gwiazd, odc.10
01:40     Ale kasa, odc.86
02:40     Zakazana kamera, odc.189

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.29
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.349
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.89
10:00     Rodzina zastępcza, odc.185
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.78  
11:30     Na kocią łapę, odc.10  
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI, odc.7       
13:00     Fabryka gwiazd, odc.13
14:00     Pierwsza miłość, odc.764
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.79
15:15     Świat według Bundych, odc.199
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1192
16:40     Miodowe Lata, odc.90
17:30     Fabryka gwiazd, odc.14
18:00     Pierwsza miłość, odc.765
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.11
20:00     Tylko miłość, odc.44
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.2
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.72
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.9
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.2
01:35     Ale kasa, odc.87

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką 
 - reality show 
12:05     Brzydula 
 - serial komediowy
12:35     Milionerzy 
 - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi- serial dokumetalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter
  - serial kryminalny
00:40     Szkoła Auto 
 - reality show
01:00     Siłacze - Strongman
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Wrzuć na luz 
 - pr. rozryw.
03:25     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Jak dobrze wygladac nago 
 - reality show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show, `08
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Silent Hill 
 - fi lm horror, Japonia `06
01:45     Superwizjer - magazyn
02:15     Uwaga! - magazyn
02:35     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:35     Telesklep
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