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Większość środków na ka-
pitalny remont baru dało 
miasto, a 320 tys. dołożył 

Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Sala jadal-

„PROMYCZEK” OTWARTY

11 osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie w wyremontowanym kosztem 850 tys. 
złotych  w Barze Szkolnym przy ul. Morskiej 97. na Grabówku. Prowadzenie należącego 
do gminy, jednego z najpopularniejszych w mieście barów mlecznych Gdyńskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk”. Gdynia rozpoczyna w ten sposób pionierski w skali kraju 
projekt aktywizacji niepełnosprawnych. Włodarze miasta są pewni sukcesu. Wcześniej 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym powierzono prowadzenie 
punktu ksero w gdyńskim magistracie. 

na baru otrzymała bardzo 
funkcjonalne wyposaże-
nie. Poza ponad 20. miej-
scami przy stolikach dzię-
ki zamontowaniu długiej 
lady ze wysokimi stołkami 
barowymi wzdłuż oszklo-
nej witryny baru, uzyskano 
dodatkowe miejsca. W no-
woczesne i energooszczęd-
ne urządzenia wyposażono 
kuchnię i obieralnię. Nie 
zapomniano oczywiście o 
szatni oraz  pomieszczeniu 
socjalnym dla pracowni-
ków. Jak ważne to w życiu 
niepełnosprawnych wyda-
rzenie, obecni na uroczy-
stości otwarcia mogli się 
przekonać kiedy umoż-
liwienie podjęcia godnej 
pracy w imieniu zatrudnio-
nych łamiącym głosem i ze 
łzami w oczach podzięko-
wał władzom miasta Piotr 
Plotke. 

Pomysłodawcą całego pro-
jektu jest wiceprezydent 
Michał Guć, który na po-
czątku potrafi ł do niego 
przekonać zarówno pozo-
stałych włodarzy jak urzęd-
ników, a następnie pomagał 
w jego realizacji.
- Bary mleczne to insty-
tucja niezwykle ważna w 
krajobrazie Gdyni – powie-
dział podczas uroczystego 
otwarcia „Promyczka” wi-
ceprezydent Guć. - Zawsze 
staramy się by mogły się 
utrzymać i funkcjonować. 
Ale w dniu dzisiejszym bar 
mleczny „Szkolny” nabiera 
zupełnie nowego wymiaru i 
to na dwóch poziomach. Z 
jednej strony nowoczesny i 
funkcjonalny wystrój, jed-
nak przede wszystkim to 
fakt nowego zatrudnienia. 

Po ofi cjalnym otwarciu gości zaproszono na pierwszy przygotowany przez nową załogę baru obiad. Nz. Prezydent 
Wojciech Szczurek przy barowej ladzie.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
keVIII Dni Papieskie

Rozpoczęły się gdyńskie 
uroczystości w ramach 
VIII Dni Papieskich „Jan 
Paweł II – Wychowawca 
Młodych”. Obchody 
potrwają  17 października. 
Gdynia, którą 11 czerwca 
1987 roku podczas 
pielgrzymki do ojczyzny 
odwiedził Jan Paweł II już 
po raz ósmy organizuje Dni 
Papieskie. Tegoroczne objęli 
honorowym patronatem – 
Metropolita Gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź i 
prezydent miasta Wojciech 
Szczurek.                     

Tajemnica sukcesu 
tkwi w młodości

- Naszą ambicją jest, aby 
Gdynia stała się miastem 
kultury, miastem, które-
go instytucje kultury, ka-
lendarz imprez, inicjatywy 
związane z kulturą, jednym 
słowem, którego życie kul-
turalne, stanie się istotnym 
wyróżnikiem wśród du-
żych miast polskich - mówi 
Stanisław Szwabski, prze-
wodniczącym Rady Miasta 
Gdyni.
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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

Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos

W piątek około godziny 
20:00 kryminalni z Gdy-
ni obserwowali parking 
przed jednym z domów to-
warowych. Dwaj młodzi 
mężczyźni na widok poli-
cyjnego radiowozu zaczę-
li się zachowywać bardzo 
nerwowo i nienaturalnie. 
Wzbudziło to podejrzenia 
funkcjonariuszy, którzy po-
stanowili ich wylegitymo-

wać. Jak się okazało 19-la-
tek w kieszeniach spodni 
miał osiem porcji narkoty-
ków. A jego młodszy kole-
ga w portfelu 5 porcji am-
fetaminy. Teraz 19-latek 
odpowie za posiadanie nar-
kotyków. Grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolno-
ści, natomiast 16-latkiem 
zajmie się sąd rodzinny.

(ajg)

Tuż przed północą w sobot-
nią noc policjanci z komi-
sariatu na Witominie dosta-
li informację, że po kortach 
tenisowych na osiedlu ktoś 
jeździ samochodem. Kie-
dy funkcjonariusze zbliżali 
się do wskazanego miejsca 
zauważyli vw golfa, które-
go kierowca na widok ra-
diowozu zatrzymał się na 
środku kortu, wyłączył sil-
nik i światła.
Za kierownicą samochodu 
siedział 17-latek. Od niego 
oraz 18-letniego pasażera 
auta policjanci wyczuli woń 
alkoholu. 17-letni kierowca 
miał prawie jeden promil w 
wydychanym powietrzu i 
nie posiadał uprawnień do 

kierowania samochodem. 
U pasażera alkomat wyka-
zał przeszło 1,6 promila al-
koholu.
Jazda samochodem pod 
wpływem alkoholu zagro-
żona jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 2. Zła-
pany na gorącym uczynku 
młodzieniec poddał się do-
browolnie karze 6 miesięcy 
ograniczenia wolności po-
przez wykonywanie nieod-
płatnie 20 godzin miesięcz-
nie prac społecznych , do-
zorowi kuratora, jednego 
roku zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 
Musi także wpłacić na cele 
społeczne kwotę 400 zł.

(ag)

Pijany na korcie
Pijany kierowca wybrał sobie korty tenisowe 
na gdyńskim Witominie jako miejsce do 
ćwiczeń. Policjanci zatrzymali w nocy 
amatora jazdy na podwójnym gazie.  Okazało 
się, że również nie posiada uprawnień do 
kierowania samochodem. 

Roboty drogowe obejmą 
trasę od ul. Stryjskiej do ul. 
Wielkopolskiej. Jednocze-
śnie, będzie remontowana 
część chodnika od ulicy 
Kościelnej do  Wielkopol-
skiej. Prace potrwają do do 
5 grudnia br.  Jako pierw-
szy będzie modernizowany 

lewy pas jezdni w kierun-
ku Sopotu. Kierowcom zo-
stanie udostępniony tylko 
jeden pas ruchu, dlatego 
zaleca się korzystanie z ob-
jazdów: ulicami. Legionów, 
Powstania Styczniowego 
oraz tzw. Drogą Różową.

(mgr)

Narkotyki w kieszeni
Kryminalni z Gdyni zatrzymali 19-latka i 16-latka, 
którzy mieli przy sobie narkotyki. Wpadli, bo na 
widok funkcjonariuszy zaczęli się zachowywać w 
sposób nerwowy i nienaturalny. 

Utrudnienia w ruchu
Rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni na 
alei Zwycięstwa w Gdyni w kierunku Sopotu. 

Tradycyjnie uczestnicy 
marszu pragną pokazać 
wszystkim, że raka moż-
na pokonać i w ten sposób 
zachęcić do wykonywania 
badań profi laktycznych. 
Tegoroczny marsz jest tak-
że apelem do mężczyzn, 
dla których zagrożeniem 
jest rak prostaty. To taki 
apel o przełamanie wstydu 
i lęku. Profi laktyka bowiem 
to szansa na życie. Na czele 
pochodu będzie szedł - tak 
jak w poprzednich latach - 
Prezydent Miasta Wojciech 
Szczurek.
Organizatorami przemar-
szu są: Stowarzyszenie 
„Ruch Kobiet do Walki z 
Rakiem Piersi Europa Don-
na- Gdańsk”, Stowarzysze-
nie Amazonek Gdyńskich 
oraz Oddział Gdański Pol-
skiego Komitetu Zwalcza-
nia Raka. 

W Polsce temat walki z ra-
kiem piersi jest coraz czę-
ściej poruszany w publicz-
nej debacie. 
Wyjątkiem są nadal małe 
miasteczka i wsie, gdzie 
problem raka piersi jest nie-
stety ignorowany przez ko-
biety. 
Jak pokazują zeszłoroczne 
wyniki objazdowych badań 
klubu amazonek, w jednej 
ze wsi, w której robiono 
badania mammografi czne, 
u pierwszych 7 kobiet wy-
kryto raka piersi!
Aktualnie w kraju działa 
200 klubów amazonek, a w 
samym województwie po-
morskim - w każdym więk-
szym mieście - istnieje sto-
warzyszenie zajmujące się 
walka z rakiem piersi.
Zbiórka uczestników na 
parkingu już od 11.30.

(mgr)

Marsz życia i nadziei
18 października 2008 r. o godz. 12.00 z parkingu 
przy Teatrze Miejskim (z tyłu budynku Urzędu 
Miasta) wyruszy po raz 11. gdyński Marsz Życia 
i Nadziei. Uczestnicy przejdą ulicą Świętojańską 
do Skweru Kościuszki. 
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Osoby, które otrzymują tę 
szansę przez kilka lat przy-
gotowywały się do tego 
podczas Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Dziś jako ku-
charze, kasjerzy rozpoczy-
nają pracę na rzecz klien-
tów, osób które będą tutaj 
żywiły. To dla nich szansa 
normalnego funkcjonowa-
nia i pokazania jak wiele po-
trafi ą i podzielenia się swo-
imi umiejętnościami z inny-
mi. To jedna z pierwszych 
tego typu inicjatyw ale je-
stem przekonany, że będą 
się one pojawiały coraz czę-
ściej. życzę im powodzenia, 
a tym którzy korzystali z 
baru – smacznego.
Jolanta Bielecka – prezes 
GSS „Promyk” przedstawi-
ła też pełnosprawną część 
załogi baru
pod, która będzie czuwała 
nad całokształtem działal-
ności z szefem kuchni Paw-
łem Szoką na czele. Ko-
ordynatorem projektu jest 

Wiesława Farbotko.
Po części ofi cjalnej gości za-
proszono na pierwszy przy-
gotowany w Barze Szkol-
nym „Promyk” obiad. W ja-
dłospisie znalazły się m. in. 
zupa pomidorowa, żurek, 
pierogi z mięsem, mielony 
czy pieczeń. Do wszystkie-
go wspaniałe surówki i ja-
rzynki. 
Trzeba też podkreślić, że 
ceny w menu w przypadku 
2. dań nie przekraczają kil-
ku złotych. Np. kotlet mie-
lony 3,90 zł, gulasz 5,10 
zł., a bigos 4,30 zł; zupy: 
barszcz – 1,60 zł., pomido-
rowa 1,80 zł., żurek 2.00; 
jarzynki: marchew gotowa-
na – 0,66 zł, buraczki goto-
wane - 1,00 zł, surówki: z 
kiszonej kapusty 1,50 zł, se-
lera 1,70 zł. Na deser moż-
na zjeść np. budyń wanilio-
wy za 0,95 zł., albo wypić 
pożywny koktajl mleczno – 
owocowy za 1,80.
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VIII Dni Papieskie
Rozpoczęły się gdyńskie uroczystości w ramach VIII Dni Papieskich „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”. 
Obchody potrwają  17 października. Gdynia, którą 11 czerwca 1987 roku podczas pielgrzymki do ojczyzny 
odwiedził Jan Paweł II już po raz ósmy organizuje Dni Papieskie. Tegoroczne objęli honorowym patronatem 
– Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź i prezydent miasta Wojciech Szczurek.

Plac św. Andrzeja 2 – odby-
wają się Otwarte Mistrzostwa 
Sportowe szkół im. Jana Paw-
ła II w Archidiecezji Gdań-
skiej.
Jeszcze jutro wierni  mogą 
godz. 12.00 – na placu przy 
Zespóle Szkół Katolickich 
im. Jana Pawła II w Gdyni - 
Obłużu, Plac św. Andrzeja 2  
wierni mogą wziąć udział w 
południowej modlitwie „An-
gelus Domini” – oraz kate-
chezie Jana Pawła II. Nato-
miast o godzinie 17.00 – w 
ZSK rozpocznie się wernisaż 
wystawy prac plastycznych 
Galerii Młodych Twórców;
Także o godz. 17.00 – w Ka-
plicy Akademickiej w kościo-
ła  NSPJ, przy ul. Armii Kra-
jowej Sympozjum pod nazwą 
„Jan Paweł II - cierpienie w 
życiu człowieka” organizo-
wane przez klub Myśli Jana 
Pawła II. 
Referenci: ks. Franciszek Ja-
rzembowski - Godność i apo-
stolstwo ludzi cierpiących w 
dokumentach Jana Pawła II, 
ks. Krzysztof Mudlaff - Cier-
pienie ludzi młodych widzia-
ne oczami Jana Pawła II i 
we współczesnym doświad-
czeniu duszpasterskim, prof. 
Aurelia Polańska - Szczęście 
i cierpienie wpisane w ży-
cie człowieka. Ilustrację mu-
zyczną przygotowali ucznio-
wie Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Gdyni. 
O godz. 18.30 w kościele Św. 
Andrzeja Boboli (kościół dol-
ny) Salon Młodych Twórców 

Zespołu Szkół Katolickich 
- Kawiarenka Artystyczna 
przedstawi „Drogę Krzyżo-
wa z Janem Pawłem II”.

(ajg)

Główne uroczystości gdyń-
skich VIII Dni Papieskich 
odbyły się w kolegiacie Naj-
świętszej Marii Panny. Pod-
czas nabożeństwa o beaty-
fi kacje Jana Pawła II wier-
ni modlili się pod przewod-
nictwem abp Sławoja Lesz-
ka Głódzia. Uroczystość 
uświetnił swoimi występa-
mi Chór Akademii Medycz-
nej w Gdańsku pod dyrekcją 
Jerzego Szarafi ńskiego i wy-
stęp młodzieży szkolnej. W 
roli lektorów wystąpili ak-
torzy Teatru Miejskiego. Nie 
zabrakło Kompanii Honoro-
wej Marynarki Wojennej.
Ok. godz. 22 wszyscy prze-
szli pod pomnik Jana Pawła 
II by tam modlić się i zapalić 
znicze. Niezwykle efektow-
ne wrażenie sprawił szpaler 
gdyńskich harcerzy z pło-
nącymi pochodniami na od-
cinku pomiędzy kościołem a 
pomnikiem.
VIII Dni Papieskie uświet-
niły także koncerty w ko-
ściołach oo Franciszkanów 
(CANTORES oraz Suwalski 
Chór Kameralny i orkiestra 

Ecco Musica pod dyrekcją 
Grzegorza Bogdana), Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa (BALTIC KWARTET) 
i Św. Andrzeja Boboli  (Ca-
tholic Papa-Song” – koncert 
piosenki religijnej oraz mon-
taż poetycki w wykonaniu 
młodzieży Gimnazjum i Li-
ceum Katolickiego im. Jana 
Pawła II).
W niedzielę 12 październi-
ka z kościoła  O.O.Redemp-
torystów przy ul. Portowa 
o godz. 9.30 wyruszyła XV 
Gdyńska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy w intencji rychłej be-
atyfi kacji Sług Bożych - Jana 
Pawła II, kard. Stefana Wy-
szyńskiego, ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz w intencji Oj-
czyzny. Uczestnicy przeszli 
ulicami: Portową, Polską, 
Janka Wiśniewskiego, gdzie 
pielgrzymi złożyli kwiaty i 
modlili się pod pomnikiem 
Ofi ar Grudnia 1970), by wy-
ruszyć dalej ulicami  Płk. 
Dąbka, Zieloną.
Przez cały tydzień w Zespo-
le Szkół Katolickich im. Jana 
Pawła II w Gdyni - Obłużu, 

„PROMYCZEK” OTWARTY

Głównie uroczystości obchodów VIII Dni Papieskich uświetnił występ Chóru Aka-
demii Medycznej w Gdańsku  pod dyrekcją Jerzego Szarafi ńskiego.
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Klementyna Janusz ukoń-
czyła studia na Wydzia-
le Rzeźby Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w 
Gdańsku w pracowni prof. 
Alfreda Wiśniewskiego. 
Mieszka i pracuje w Orło-
wie. Człowiek i jego zwią-
zek z przyrodą uzyskują w 
pracach artystki wymiar 
zupełnie baśniowy, gdzie 
przeżycia i tęsknoty boha-
terów ujęte bezpretensjo-
nalnie i szczerze spowijają 
barwne plamy i tajemnicze 
blade światło...
Prace Klementyny Janusz, 
wyczarowane są na papie-
rze i z patynowanego gip-
su - własną niepowtarzalną 

techniką.
Klementyna Adamczak - 
zainspirowana twórczością 
matki, absolwentka Ogól-
nokształcącego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdy-
ni - Orłowie. Jej prace - to 
kobiecość. Tak można na-
zwać intuicyjne, subtelne 
malarstwo na papierze wła-
sną techniką.
Wystawa będzie prezen-
towana od 12 do 31 paź-
dziernika, w godzinach 
od 12.00 do 18.00, w gale-
rii „Profi le” przy ul. Wo-
jewódzkiej 7 w Gdyni.
Wstęp na wystawę wolny!

(mgr)

Uczestnicy warsztatów bio-
rą udział w każdym z eta-
pów powstawania fi lmu, od 
pisania scenariusza poprzez 
pracę z zawodowym akto-
rem i zdjęcia, aż po mon-
taż i postprodukcję. W trak-
cie warsztatów powstaje je-
den fi lm krótkometrażowy, 
wspólne dzieło wszystkich 
uczestników. Jest on na-
pisany, wyreżyserowany 
i zmontowany przez całą 
grupę szkoleniową. 
Pracami pokierują zna-
komici fachowcy, prakty-
cy kina. scenarzysta Grze-
gorz Łoszewski („Komor-

nik”), pisarz Paweł Huelle 
(Weiser Dawidek”), reży-
ser Wojciech Marczewski 
(„Zmory”) oraz montażyści 
Milenia Fiedler („Katyń”) 
i Rafał Listopad ( „Oda do 
radości”).
W tegorocznych warszta-
tach przewiduje się około 
200 godzin intensywnych 
zajęć!
Warsztaty odbywać się 
będą w Pomorskim Parku 
Naukowo Technologicz-
nym w Gdyni, a pierwsze 
zajęcia zaplanowano na 24, 
25 i 26 października.

(mgr)

Tegoroczna edycja Heine-
ken Open’er Festival była 
wyjątkowa, pięćdziesięcio-
tysięczna publiczność przez 
3 dni miała okazję oglądać 
największe gwiazdy muzy-
ki. Siedem scen openero-
wych było wypełnionych po 
brzegi festiwalowiczami.  
Na festiwalu wystąpiło po-
nad 100 artystów, w tym 
Ci najwięksi: Massive At-
tack, The Chemical Bro-
thers, Jay-Z, Interpol, The 
Raconteurs, Erykah Badu, 
Roisin Murphy, Editors i 
Sex Pistols. Heineken Ope-
n`er Festival to wydarzenie 
muzyczne, które na stałe 
wpisało się w europejski 
kalendarz najważniejszych 

Klementyny dwie
W galerii „Profi le” w Gdyni odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa i rzeźby, zatytułowanej „Klemen-
tyna & Klementyna”. Autorkami wystawy są Kle-
mentyna Janusz - matka i Klementyna Adamczak 
- córka.

5. warsztaty fi lmowe
24 października rozpocznie się 5 edycja Pomor-
skich Warsztatów Filmowych, organizowanych 
przez Pomorską Fundację Filmową oraz Centrum 
Kultury w Gdyni.

Nominacja  gdyńskiego Open’era
Gdyński Heineken Open’er Festival 2008 został nominowany do prestiżowej nagrody Best European 
Festival Award. Zwycięzców wybiera europejska publiczność festiwalowa. Głosowanie potrwa do 20 
października! Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, będzie miała szansę wylosować nagro-
dę w postaci dwóch biletów na zwycięski festiwal.

FILMOSTRADA VII to 
fi lmy z prezentowane i 
nagradzane na Międzyna-
rodowych Festiwalach, to 
dzieła uznanych mistrzów 
oraz fi lmowe eksperymen-
ty. Od japońskiego we-
sternu „Sukiyaki Western 
Django” z Quentinem 
Tarantino w roli głównej, 
najnowszego dzieła Kim 
Ki – Duka („Oddech”) po 
niezwykły dramat „Cztery 
minuty”, laureata Niemiec-
kiej Akademii Filmowej. 
Organizatorem FILMO-
STRADY jest SPInka.
FILMOSTRADA to Festi-
wal z tradycją. Ma już wier-

ną publiczność czekającą 
na jej kolejne edycje. Filmy 
prezentowane w progra-
mie FILMOSTRADY VI 
obejrzało 64 000 widzów. 
Łącznie – podczas sześciu 
edycji – fi lmy prezentowa-
ne w FILMOSTRADZIE 
zobaczyło 384 000 widzów.
FILMOSTRADA VII od-
wiedzi miasta największe, 
średnie i małe – od Krako-
wa, Warszawy i Katowic 
poprzez Zieloną Górę, Bia-
łystok do Łowicza, Trzebini 
i Gryfi na. Dokładny plan 
dystrybucji FILMOSTRA-
DY VII będzie dostępny od 
20 kwietnia. W porównaniu 
do poprzednich edycji dys-
trybutor zwiększył liczbę fi l-

KINO OBJAZDOWE. FILMOSTRADA VII
Rusza kolejna, VII – ma edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego FILMOSTRADA. To niepowtarzalna okazja zaprezentowania kina na dobrym poziomie 
w miejscach, gdzie zazwyczaj ono nie dociera. W Gdyni projekcje rozpoczną się dzisiaj w Klubie Filmowym DKF ŻYRAFA przy ul. Waszyngtona 1.

PROGRAM:

16 października 
(czwartek) 
godz. 19.00 - „Sukiyaki We-
stern Django” (reż. Takashi 
Miike, Japonia 2007, 121 min.) 
to pierwszy westernu w historii ja-
pońskiej kinematografi i. Film był 
prezentowany w konkursie głów-
nym Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Wenecji 2007 oraz 
na Międzynarodowym Festiwalu w 
Toronto 2007. „Sukiyaki Western 
Django” doceniło Jury Festiwalu 
w Tokio (Mainichi Film Awards 
2008), przyznając mu nagrody 
w kategorii Najlepsza Reżyseria 
oraz Najlepsze Efekty Specjalne.

17 października
(piątek) 
godz. 18.30 - „Oddech” („Bre-
ath”, reż. Kim Ki – Duk, Korea 
Południowa 2007, 84 min.) to 
najnowsze dzieło twórcy fi lmów 
„Wiosna, lato, jesień, zima… i zno-
wu wiosna”, „Łuk”). Prezentowany 

w konkursie głównym MFF w Can-
nes 2007 „Oddech” to poetyckie 
ujęcie  meandrów ludzkiego losu.
godz. 20.00 - „Brasileirinho. Mu-
zyka słońca” („Brasileirinho”, 
reż. Mika Kaurismaki, Brazy-
lia, Finlandia, Szwajcaria 2005, 
90 min.) to porywający portret 
popularnego brazylijskiego nurtu 
muzyki wielkomiejskiej – choro.

18 października 
(sobota)
godz. 18.00 - “Burza hormo-
nów” (“Scenes Of A Sexual Na-
ture”, reż. Ed Blum, UK 2006, 
91 min.) to dobra rozrywka -  hi-
storia o miłości, seksie i potrzebie 
długich spacerów. Film został 
uhonorowany przez Jury British 
Independent Film Awards 2006 
(jako zdobywca Raindance Award).
godz. 20.00 -  „Grając ofi arę” 
(„Playing The Victim”, reż. Kirył 
Serebrennikow, Rosja 2006, 95 
min.) została doceniona na Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich (Sochi Open 
Russian Film Festival – Grand 

Prize) oraz. Film, nominowany 
w pięciu kategoriach, przyniósł 
Nika Award Lilii Akedżakowej 
w kategorii Najlepsza Drugopla-
nowa Rola Żeńska. Film zdobył 
Grand Prix na FF w Rzymie 2006.
„Grając ofi arę” to uwspółcze-
śniona adaptacja Hamleta, gro-
teskowa opowieść, której akcja 
toczy się na ulicach Moskwy. 

19 października 
(niedziela)
godz. 18.00 - „A na koniec przy-
szli turyści” („Along Come 
The Tourists”, Niemcy 2007, 
85 min.) to intymne spojrzenie 
młodego niemieckiego reżysera 
Roberta Thalheima na Auschwitz 
i Oświęcim oraz związaną z tym 
miejscem tragedię sprzed ponad 
półwiecza. Film był prezento-
wany na MFF w Cannes 2007. 
Został doceniony przez niemiec-
kich krytyków na  Bavarian Film 
Festival i Munich Film Festiwal.
godz. 20.00 - „Cztery minuty” 
(Vier Minuten”, reż. Chris Kraus, 

Niemcy 2006, 121 min.). Obraz 
zachwycił Niemiecką Akademię 
Filmową. Nominowany o ośmiu 
kategoriach, w kategorii Najlepszy 
Film pokonał m.in.głośne „Pach-
nidło”. Film wyróżniono także w 
kategorii Najlepsza Rola Żeńska 
(Monica Bleibtreu). „Cztery mi-
nuty” były nominowane do Euro-
pejskich Nagród Filmowych. Film 
ten to niewątpliwie wydarzenie 
VII - ej edycji FILMOSTRADY. 
Był prezentowany m.in. na MFF w 
Toronto 2006, na MFF w Szanghaju 
2007 (Nagroda „Golden Golbet” w 
kategorii Najlepszy Film), na MFF 
w Sofi i 2007 (Nagroda w katego-
rii Najlepszy Reżyser, Nagroda 
FIPRESCI). „Cztery minuty” to 
opowieść o niezwykłym uczuciu 
rodzącym się pomiędzy więźniarką 
a nauczycielką muzyki. 
Dzięki współfi nansowaniu Urzę-
du Miasta Gdyni cena karnetu na 
wszystkie projekcje VII Filmostra-
dy to jedyne 25 zł. DKF Żyrafa 
zaprasza wszystkich miłośników 
dobrego kina.

mowych kopii – z 14 na 21.
Na program VII - mej edy-

cji FILMOSTRADY złoży-
ło się 7 tytułów reprezentu-

jących fi lmografi e różnych 
krajów. Każdy z tych ty-

tułów to fi lm intrygujący, 
zmuszający do myślenia.

letnich festiwali. To miej-
sce wyjątkowe na mapie 
Polski, w którym króluje 
najlepsza międzynarodo-
wa oraz polska muzyka i 
spotykają się jej fani z 30 
krajów.
Festiwal doceniono przy-

znając już m.in.: Sztorm 
Sztormów 2007, Sztorm 
Roku 2005, 2006 (Gazeta 
Wyborcza), Nocne Mar-
ki 2005, 2006 (Aktivist), 
Machinery 2006 (Machi-
na), Effi e 2006, 2007, As 
Empiku 2006 w kategorii 

Wydarzenie Roku czy Wy-
darzenie Kulturalne roku 
2007 - słuchacze Trójko-
wego Domu Kultury.
Informacje o Festiwalu 
na stronie: http://www.
opener.pl

(mgr)

Pole namiotowe uczestników Open’er Heineken Festival z lotu ptaka.

ANDRZEJ 
J. GOJKE

Trzeba przyznać, że mają 
oni sporo racji. Idea tego 
pomysłu wydaje się piękna 
– zrównanie szans wszyst-
kich dzieci. Ale jak to się 
ma do realiów polskiej 
szkoły?
Czy szkoła jest przygoto-
wana na to, zwłaszcza w 
sensie organizacyjnym? 
Wyobraźmy sobie owego 
pięciolatka w dużym bu-
dynku, piętrowym. Sam się 
w nim zgubi – siedzi więc 
zamknięty w swojej sali. 
Pracuje w systemie lekcyj-
nym – choć trudno sobie 
wyobrazić, by te 45 minut 

przesiedział, przepracował. 
Z sali może wyjść tylko w 
czasie przerw, by nie prze-
szkadzać innym. A co po 
zajęciach? Rodzice, którzy 
pracują – nie będą mogli 
go odebrać – o ile nie mają 
dziadków, cioci, czy płat-
nej opiekunki. Zostaje więc 
nasz pięciolatek w świetlicy 
– kolejne godziny..., może 
w ogólnej świetlicy, ze star-
szymi dziećmi. Szkoły nie 
mają na ogół placów zabaw 
dla małych dzieci, samo bo-
isko, często betonowe to za 
mało. Czyli nasz pięcio-
latek spędza wiele godzin 

w zamkniętych pomiesz-
czeniach, często w ciasnej 
świetlicy.
Pomysł wyrównania szans 
wydaje się piękny – ale czy 
musi realizować go szko-
ła? Dlaczego nie sprawdzo-
ne od wielu już lat miej-
sca edukacji najmłodszych 
– przedszkola ? I warto by 
uzyskać odpowiedź na to 
pytanie. Przedszkolne wa-
runki są bardziej przyjazne 
dla pięcio -  i sześciolat-
ków. Jest takie powiedze-
nie: jak nie wiadomo o co 
chodzi, chodzi o pieniądze. 
Wiele przedszkoli zostało 

w poprzednich latach zli-
kwidowanych i dziś miej-
sce w przedszkolu jest w 
wielu rejonach kraju towa-
rem defi cytowym. Dziecko, 
spędzając w przedszkolu 6 
czy 8 godzin, dostaje po-
siłki opłacane przez rodzi-
ców. W szkole, przy 3 –4 
godzinach takiej potrzeby 
nie ma. Więc łatwiej wpro-
wadzić malucha do szkoły.. 
Zniknie problem przełado-
wanych przedszkoli. Ale 
czy rzeczywiście da to spo-
dziewane efekty...

Anna Wolińska

Nowych pomysłów Ministerstwa Edukacji ciąg dalszy          
Ostatnio wielkie emocje wzbudza plan Ministerstwa Edukacji, aby pięciolatki zaczynały naukę w szkole. 
Szczególnie głośno wypowiadają się najbardziej zainteresowani – rodzice owych dzieci.
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W 1973 roku został on prze-
kształcony w Teatr Drama-
tyczny, a w 1979 roku uzy-
skał swoją pierwszą stałą 
scenę przy ul. Bema, odzie-
dziczoną po Teatrze Mu-
zycznym. W 1991 roku za 
dyrekcji Krzysztofa Wójcic-
kiego zmienił nazwę na Te-
atr Miejski. Dopełnieniem 
tego wieloletniego procesu 
przekształceń było przyję-
cie w 2000 roku patronatu 
Witolda Gombrowicza, któ-
rego utwory tworzyły wcze-
śniej istotny trzon repertu-
aru gdyńskiej sceny.
w 1996 roku na plaży koło 
mola w Orłowie rodzi się 
dziecko Teatru Miejskiego-  
pierwsza w Polsce scena 
Letnia. To jedyna w Polsce 
scena teatralna, gdzie wi-
dzowie pod gołym niebem, 
na piasku i w akompania-
mencie szumu morskich 
fal oglądają przygotowane 
spektakle..
3 października 2008 Teatr 
Miejski w Gdyni rozpo-
czął spektaklem „Plotka” 
Francisa Vebera nowy se-
zon artystyczny. Rozpoczął 
się też nowy etap w życiu 

NOWY SEZON W TEATRZE MIEJSKIM
Historia Teatru Miejskiego w Gdyni sięga już grubo ponad 40 lat.  Swoją 
działalność rozpoczął w 1964 roku jako Teatr Ziemi Gdańskiej z Siedzibą 
w Gdyni, przejmując schedę po utworzonej pięć lat wcześniej Objazdowej 
Scenie Teatru Wybrzeże.

gdyńskiego teatru. Od 1 
września 2008 dyrektorem 
Teatru Miejskiego został 
Ingmar Villqist (Jarosław 
Świerszcz), jeden z naj-
popularniejszych obecnie 
polskich dramatopisarzy. 
Jako dyrektor teatru scenę 
i zespół chce oddać w ręce 
najlepszych polskich re-
żyserów, a swoje aspiracje 
artystyczne realizować w 

innych teatrach. W reper-
tuarze Teatru Miejskiego 
widzi przede wszystkim 
najważniejsze dzieła lite-
ratury europejskiej.  Teatr 
Miejski w Gdyni ma być 
według zapowiedzi  dyrek-
tora,  teatrem artystycznym 
a właściwie „artystycznym 
domem”, otwartym dla 
widzów każdego wieczo-
ru.   Na szczegóły, kon-

kretne tytuły i nazwiska 
musimy jeszcze poczekać. 
Cały czas prowadzone są 
rozmowy z czołowymi pol-
skimi twórcami, dotyczące 
współpracy z gdyńskim te-
atrem. Nową premierę Teatr 
Miejski planuje na początek 
przyszłego, 2009 roku. Do 
tego czasu w repertuarze 
teatru znajdować się będą 
propozycje artystyczne z 
ubiegłych sezonów, w tym 
cieszący się największą i 
niesłabnącą sympatią wi-
dzów spektakl „Piaf” z Do-
rotą Lulką w roli tytułowej. 
Obejrzeć będzie można 
również „Braci K.” w ada-
ptacji reżyserii Andrzeja 
Bubienia, według wielu 
gdynian najlepszy spektakl 
Miejskiego z ostatnich lat, 
dwa świetne monodramy: 
„Kontrabasista” z Darkiem 
Siastaczem w roli chwyta-
jącego za serce niespełnio-
nego muzyka oraz „Gracz” 
Dostojewskiego z Filipem 
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Ludzie tworzący gdyńską 
kulturę są osobami bar-
dzo skromnymi, mają oni 
często swoje środowisko 
z którego rzadko wycho-
dzą. Jednym z takich ludzi 
jest znakomity malarz, ry-
sownik, fotografi k i peda-
gog Piotr Artwich. Urodził 
się w 1953 roku w Gdyni 
- jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku. Dyplom 

robił w pracowni profesora 
Zabłockiego. Na co dzień 
zajmuje się edukacją pla-
styczną dzieci. Prowadzi 
też warsztaty plastyczne 
na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku w Sopocie. Jest 
człowiekiem bardzo mało-
mównym, jeśli ma coś do 
powiedzenia stara się wy-
razić to przez sztukę. Oglą-
dając jego prace możemy 
doskonale wyczuć w jakim 
był nastroju. Jest typowym 
przykładem stoika, któ-
rego nic nie jest w stanie 

wyprowadzić z równowa-
gi. Bardzo sobie ceni pracę 
z ludźmi, którzy weszli w 
złotą jesień - dlatego został 
wykładowcą na Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. W 
1995 r. zdobył 1 miejsce w 
konkursie fotografi cznym 
z okazji 75 - lecia Gdyni. 
Właśnie fotografi a jest jego 
drugą pasja. Jest tradycjo-
nalistą, mimo że ogarnął 
nas świat fotografi i cyfro-
wej on pozostał wierny tej 
tradycyjnej. Prace tego ce-
nionego artysty znajdują się 

w zbiorach w USA, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, 
Danii, Szwecji, Holandii. 
Ma także na swoim koncie 
wiele wystaw min. w Bar-
celonie, Gdańsku, Gdyni. 
Piotr Artwich bardzo ko-
cha góry, dlatego bardzo 
lubi malować pejzaże ta-
trzańskie. Jeśli spacerując 
gdyńską plaża zauważymy 
statyw, bądź sztalugi i za-
myśloną postać w fi kuśnej 
czapce, to na pewno będzie 
to Piotr Artwich. 
         

Frątczakiem jako nałogo-
wym hazardzistą. Zobaczy-
my też  „Związek otwarty”, 
„Niebezpieczne związki”, 
„Mężczyzn na skraju za-
łamania nerwowego” i 
„Dzień świra”. W grudniu 
wznowiona zostanie  bajka 
dla dzieci „Czarnoksiężnik 
z krainy Oz”.  Propozycją 
dla dzieci a właściwie dla 
młodych melomanów  jest 
też cykl niedzielnych kon-
certów muzyki klasycznej,  
zatytułowany „Spacery po 
pięciolinii”. Kontynuowa-
ne będą dwa wielkie przed-

sięwzięcia artystyczne za-
początkowane przez Jacka 
Bunscha, czyli IV już edycja 
Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych RaPORT 
oraz II edycja Konkursu o 
Gdyńską Nagrodę Drama-
turgiczną. Wygląda na to, 
że na zmiany przyjdzie nam 
poczekać. O przepraszam... 
pierwszą widoczną zmianą 
w Miejskim jest czarny ko-
lor, pokrywający korytarz i 
szatnię.

Jarosław Woliński
Marzena Szymik 

(Teatr Miejski)              
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Piotr Artwich- artysta w stylu retro
O Gdyni bardzo często mówi się pustynia kulturalna- nic bardziej mylnego. Gdynia nie jest co praw-
da stolicą kulturalną i ustępuje takim metropoliom, jak Kraków czy Warszawa, ale jej twórcy nie ustę-
pują w niczym swoim kolegom.

JAROSŁAW 
WOLIŃSKI
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KUPON KONKURSOWY  nr  6

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 16 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 6:
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje 
pierwszeństwa pojazdowi: 

Księgarnia Chimera oferuje bogaty 
wybór podręczników szkolnych 

do wszystkich szkół.

A - 2, 
B - 3,
C - 4.
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- Panie dyrektorze, proszę  
nam powiedzie jak udało 
się panu stworzyć szko-
łę wyjętą niczym z bajek 
Makuszyńskiego?
-Wielkich tajemnic na-
prawdę w tym nie ma, poza 
zdroworozsądkowym po-
dejściem do różnych spraw. 
Ja wychodzę z założenia, 
że trzeba zaufać ludziom, 
współpracować w każ-
dym zakresie. Udało nam 
się stworzyć środowisko 
ludzi sobie bardzo życz-
liwych, którzy od razu po 
przestąpieniu progu szko-
ły są uśmiechnięci, pogod-
ni. Ludzi, którzy wiedzą co 
mają robić i jak robić, aby 
każdy czuł się bezpieczny i 
spokojny  . Prawa, które są 
ustalane w szkole, muszą 
być proste i czytelne. I po-
cząwszy od pani sprzątacz-

GDYŃSKA „OSIEMNASTKA” NR 1 W POLSCE
Kto z nas nie zna wspaniałych bajek Kornela Makuszyńskiego 
- o szalonej małpce Fiki Miki, czy o Koziołku Matołku szuka-
jącym Pacanowa. Kto z nas w Gdyni nie zna szkoły im. Kor-
nela Makuszyńskiego, która jest marzeniem wielu uczniów i 
ich rodziców. W tej szkole nie ma przemocy, kradzieży, bójek. 
Nauczycielami są wspaniali ludzie, z pasją realizujący szkolny 
obowiązek. Naszym gościem jest dyrektor tej szkoły pan  An-
drzej  Barczak.

ki przez ucznia, nauczycie-
la i dyrektora muszą być 
egzekwowane i wszystkich 
tyczyć jednakowo. Moi na-
uczyciele i ja wiemy, że 
trzeba we wszystkich mo-
mentach zawsze wspierać 
ucznia. W naszej szkole nie 
ma miejsca dla nauczycie-
la którego by męczyła pra-
ca pedagogiczna, praca z 
dziećmi.

- Jak panu udało się ze-
brać grono pedagogów, 
które jest gronem bez-
konfl iktowym, sympa-

tycznym. A także, w tak 
efektywny sposób, pra-
cować z uczniem i współ-
pracować z rodzicami?
-Jak zatrudniam nowego 
pracownika, to z nim po 
prostu rozmawiam i widzę 
czy jest optymistycznie na-
stawiony do tego co ma ro-
bić, czy  ma jakieś ciekawe 
pomysły na swoją pracę. 
W pracy nauczyciela nie 
może być przypadkowych 
ludzi. Przypadkowi ludzie 
szybko się męczą i  męczą 
się nimi inni. W przypad-
ku doboru kadry w naszej 
szkoły nie może być przy-
padku. Ja sam, kiedy wcho-
dzę do szkoły, staram się 
uśmiechać, porozmawiać 
z panią sprzątaczką, za-
gadnąć stojących uczniów. 
Do pracy trzeba iść z ser-
cem na ręku. To ważne, 

żeby dyrektor szkoły był 
normalnym facetem, a nie 
tylko dyrektorem. Jako dy-
rektorowi zależy bardzo 
żeby uczniowie klas szó-
stych swoim zachowaniem 
dawali młodszym, którzy 
ich obserwują.

-Czy szkoła miałaby jesz-
cze lepsze osiągnięcia 
gdyby nie była szkołą re-
jonową?
-Cieszą mnie ogromnie 
osiągnięcia dydaktycz-
ne, artystyczne i sportowe  
moich uczniów. Ale cieszy 

mnie również, że jeśli trafi  
mi się uczeń  z rejonu i uda 
nam się go tak wyciągnąć 
żeby potem był partne-
rem dla tych najlepszych. 
Trudno aby dziecko które 
mieszka przy szkole mia-
ło gdzieś dojeżdżać. Może 
czuć się szczęściarzem,  że 
należy do 18. Dla wszyst-
kich dzieci z rejonu mamy 
dużo zajęć, w tym wyrów-
nawczych i naprawdę w 
niedługim czasie konkuru-
ją z tymi najlepszymi spo-
za rejonu. Jednym słowem 
jest dobrze jak jest.

- Wspominał pan o wiel-
kich sukcesach intelektu-
alnych, artystycznych, a 
także sportowych.  Z tymi 
sportowymi to chyba  nie 
jest tak do końca. Pańscy 
nauczyciele sukcesy spor-

towe oceniają jako suk-
cesy drugiej kategorii. 
Zresztą w Dniu Laureata 
nie słychać aby wśród na-
grodzonych byli sportow-
cy?
-Nie do końca się z tym 
zgodzę. Szkoła, która nie 
ma pełno wymiarowej sali 
gimnastycznej w Gdyni 
plasuje się na drugim miej-
scu.

- Ale ja pytałem o Dzień 
Laureata. Ile procent z 
nagrodzonych to spor-
towcy?

-Myślę że ok. 12 procent.
 JW.-Sześciolatki do szkoły 
- co pan na to?
-Od 3 roku życia dziec-
ko chłonie dużo wiedzy, 
uczyć je trzeba bardzo de-
likatnie - bo jest to jeszcze 
bardzo słaba istota i moż-
na by było w czymś za-
szkodzić. Jeśli sześciolatki 
mają przyjść do szkoły, bo 
taki jest plan - i przyjdą do 
naszej szkoły - my przygo-

tujemy najlepsze warunki 
jakie mamy. Patrząc strate-
gicznie uważam, że jest to 
dobry kierunek, aby szyb-
ciej zacząć edukację, po to 
żeby młodzieniec, który w 
wieku 18 lat zdaje maturę, 
był faktycznie dojrzałym 
człowiekiem. Musi być 
też mądre podejście rodzi-
ca i nauczyciela względem 
tego dziecka, które przy-
chodzi do szkoły polega-
jące na stworzeniu odpo-
wiedniego klimatu. Trzeba 
rodzicom pokazać, że ra-
zem  z nimi będziemy czu-

wać na rozwojem odpo-
wiednim jego dziecka za-
pewniając mu maksimum 
bezpiecznej edukacji.     
-Jak pan ocenia obecny 
program nauczania na 
etapie szkoły podstawo-
wej. Czy jest taki jak być 
powinien , przeładowany 
albo zbyt ubogi? 
- Program to pewien wzo-
rzec, standard, ujmujący 
rzeczy najważniejsze. A 
mądrość nauczyciela pole-
ga na tym, żeby po diagno-
zie klasy dopasować wy-
magania. Na pewno każ-
dy uczeń musi zrozumieć 
podstawy, natomiast tym, 
którzy mają większe moż-
liwości rozumny nauczy-
ciel podnosi poprzeczkę.    

- Uczniowie mają u pana 
w szkole bardzo wysoką 
średnią ocen.
- Aby  mieć czerwony pa-
sek uczeń musi mieć śred-
nią 4.75, takich uczniów 
w szkole mamy ponad 40 
procent.

-Jako dyrektor jest pan 
także świetnym organi-
zatorem. Potrafi  pan w 
szkole przeprowadzić 
akcje, w wyniku których 
zbieracie bardzo duże 
sumy pieniędzy. Jak się 
panu to udaje?
-Musi być przekonanie 
rodziców, że dla swoich  
dzieci coś więcej można 
zrobić. Zorganizowaliśmy 
„sobotę z 18” razem z ro-
dzicami i mamy  tego ta-
kie efekty. Zapraszamy do 
szkoły lekarzy, z gabine-
tów klasowych robimy ga-
binety lekarskie . Rodzi-
ce pieką ciasta, darczyń-
cy przynoszą wspania-
łe przedmioty na aukcję. 
Wystawiamy także prace 
naszych milusińskich. To 
wszystko, z paroma inny-

mi szczegółami, przynosi 
takie efekty.    
- Panie dyrektorze, może 
teraz temat związany nie 
tylko z pana szkolą, ale 
z całą oświatą - religia w 
szkole to dobre rozwiąza-
nie czy powinna wrócić 
do salek kościelnych?
-Nie chciałbym się może 
bezpośrednio w tym tema-
cie wypowiadać, od 16 lat 
religia jest w naszej szko-
le. Katecheci, księża są 
traktowani jak każdy na-
uczyciel. Pewnie, że nie-
które parafi e mają świetne 
warunki i też było by bar-
dzo dobrze. 

- Dyrektorze, pana ma-
rzenie związane z pana 
szkolą?
Marzenie chyba się zreali-
zuje dzięki przychylności 
władz miasta. Jest realna 
szansa, że za dwa lat bę-
dziemy mieli elegancką, z 
prawdziwego zdarzenia, 
salę gimnastyczną. Jestem 
tego prawie pewien.

- Panie dyrektorze, w 
większości odpowiedzi 
używa pan liczby mno-
giej, po pana wypowie-
dziach widzę, że nie jest 
pan indywidualistą lubi 
pan grę w zespole...
-Panie redaktorze, cóż 
znaczy jednostka. To co ta 
szkoła osiągnęła nie  jest 
wynikiem pracy jednego 
dyrektora, ale jego nauczy-
cieli, wspaniałych dzieci i 
ich wspaniałych rodziców. 
Jesteśmy jak łańcuch po-
łączony w całość i dlatego 
odnosimy czasem sukce-
sy .To jest recepta na super 
szkołę.

- Dziękuję za rozmowę.

Jarosław Woliński
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Podczas Europejskiego 
Tygodnia Rekina w całej 
Europie będą podpisywa-
ne petycje, które zostaną 
przekazane Komisji Euro-
pejskiej w celu zmiany pra-
wa dotyczącego ochrony 
rekinów oraz ustanowienia 
limitów połowowych zale-
canych przez naukowców. 
Petycje będzie można pod-

pisywać w Akwarium oraz 
bezpośrednio na stronie in-
ternetowej organizacji The 
Shark Alliance: www.shar-
kalliance.org/petition08. 
W Akwarium wolontariu-
sze będą udzielać dodatko-
wych informacji na temat 
rekinów zamieszkujących 
morza otaczające Europę
Rekiny pojawiły się 200 

milionów lat przed dino-
zaurami. Z czasem stały się 
czołowymi drapieżnikami, 
odgrywającymi niezwykle 
ważną rolę w ekosystemie 
morskim. Niestety ewolu-
cja nie zapewniła rekinom 
ochrony przed zbyt wyso-
ką presja połowową nowo-
czesnych fl ot rybackich. 
Dzisiaj rekiny są jednym 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ REKINA 2008
Ratuj rekiny z Akwarium Gdyńskim Akwarium Gdyńskie przyłącza się do akcji Europejskiego Tygodnia Rekina 2008, która będzie trwała w całej Europie 
od 11 do 19 października 2008 roku. Akcja ma celu uświadomienie europejczykom, że rekiny i gatunki pokrewne trzeba chronić, wbrew powszechnemu 
myśleniu, że to one zagrażają ludziom. Około sto milionów rekinów i płaszczek ginie co roku na skutek połowów zamierzonych lub przypadkowych. W 
wyniku tych działań 1/3 populacji rekinów jest zagrożona wyginięciem. 

z najbardziej zagrożonych 
gatunków morskich.
Rekiny rosną wolno, póź-
no dojrzewają i mają mało 
potomstwa. Ich populacje 
są więc szczególnie na-
rażone na szkody spowo-
dowane nadmiernymi po-
łowami. Po wyniszczeniu 
liczebność populacji reki-
nów wzrasta bardzo po-
woli. Około sto milionów 
rekinów i płaszczek ginie 
co roku na skutek poło-
wów, zamierzonych (nie-
kiedy jedynie dla płetw) 
lub przypadkowych (jako 
przyłowy).
Pomimo wzrastającego 
zagrożenia dla rekinów, 
niewiele krajów wprowa-
dziło dotychczas ograni-
czające ich połowy, ale 
tylko nieliczne skutecznie 
zarządzają tymi 
połowa-

mi. Chociaż rekiny prze-
mieszczają się, przekra-
czając granice obszarów 
połowowych różnych kra-
jów, nie istnieją jednak w 
praktyce międzynarodo-
we przepisy ograniczające 
ich połowy.
Badania liczebności po-
pulacji rekinów i płasz-
czek, ogółem 1000 gatun-
ków, prowadzone obecnie 
przez IUCN (Światowy 
Związek Ochrony Przyro-
dy) dowodzą, że według 
kryteriów Czerwonej Li-
sty zagrożona (krytycznie 
zagrożona, zagrożona lub 
narażona) jest więcej niż 
jedna trzecia gatunków w 
wodach wspólnotowych. 
Dalsze 16% 
gatunków 

będzie zagrożonych w 
najbliższej przyszłości.
Niedostateczne wspar-
cie społeczne, często spo-
wodowane niedostatecz-
ną wiedzą, przyczynia się 
również do tego, że reki-
ny nie mają odpowiedniej 
ochrony, a ich połowy nie 
są skutecznie zarządzane. 
Zniknięcie tych drapieżni-
ków z łańcucha pokarmo-
wego będzie miało nega-
tywny wpływ na popula-
cje stworzeń, na których 
rekiny żerują i doprowa-
dzi do zachwiania rów-
nowagi ekosystemu mor-
skiego. 

(AG,SA)
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Według Danych  Światowego Związku Ochrony Przyrody rocznie obcinane są płetwy kilku 
milionom rekinów.

- Czy 10 lat władzy sa-
morządowej w ponad 
ćwierć milionowym mie-
ście to wystarczająco dłu-
gi okres by pokusić się o 
krótki podsumowanie 
tego co udało się zrobić?
- Tak, 10 lat wyznacza pew-
ne tendencje i standardy. By-
łoby z pewnością interesu-

jące znaleźć się dla porów-
nania w Gdyni roku 1998! 
Dopiero wówczas zobaczy-
libyśmy ile się zmieniło.
Po pierwsze inwesty-
cje drogowe: całość Tra-
sa Kwiatkowskiego, Droga 
Gdyńska, ulica Janka Wi-
śniewskiego. Po drugie in-
westycje związane ze spor-

TAJEMNICA SUKCESU W MŁODOŚCI
Ze Stanisławem Szwabskim przewodniczącym Rady Miasta Gdyni rozmawia Andrzej J. Gojke.

tem młodzieży – baseny 
i boiska szkolne. Powstał 
Pomorski Park Naukowo 
Technologiczny oraz pięk-
ny gmach Muzeum Mia-
sta Gdyni. Na ukończeniu 
jest hala sportowo - wido-
wiskowa na 4 tys widzów. 
Ponadto udało się też wy-
mienić tabor komunikacji 
miejskiej. Bardzo ważne 
jest też wprowadzenie za-
powiadanego od kilku lat 
biletu metropolitalnego.

- Obok imprez od daw-
na wpisanych w mapę 
kulturalną Gdyni takich 
jak Festiwal Polskich Fil-
mów Fabularnych, w cią-
gu minionej dekady po-
jawiło się bardzo wiele 
nowych wydarzeń kul-
turalnych, które z roku 
na rok cieszą się coraz 
większą popularnością.
- Kultura odgrywa ostatnich 
latach coraz większą rolę w 
życiu Gdyni. Dostęp do jej 
dóbr ma istotny wpływ na 

jakość życia mieszkańców 
miasta, a co więcej - kul-
tura stanowi ważny mo-
tor rozwoju. Festiwal fi l-
mowy, którego projekcje 
obejrzało w tym roku 45. 
tys. widzów nadaje Gdy-
ni rangę stolicy polskiego 
fi lmu. Od lat Teatr Miejski 
organizuje na plaży w Or-
łowie scenę letnią z bardzo 
atrakcyjnymi spektaklami. 
Nie sposób pominąć młod-
szych imprez: Open’er He-

ineken Festiva-
lu z pięćdzie-
sięciotysięcz-
ną w tym roku 
widownią na 
lotnisku w Ba-
bich Dołach, 
Ledies Jazz Fe-

stival w Teatrze Muzycz-
nym, Globaltica w Kolib-
kach, letnie koncerty mu-
zyki klasycznej na Ka-
miennej Górze. Ważnym 
projektem, jest Uniwersytet 
III wieku i stale rozwijają-
ca się sieć klubów seniora. 
Naszą ambicją jest, aby 
Gdynia stała się miastem 
kultury, miastem, które-
go instytucje kultury, ka-
lendarz imprez, inicjaty-
wy związane z kulturą, jed-
nym słowem, którego życie 

kulturalne stanie się istot-
nym wyróżnikiem wśród 
dużych miast polskich. 

- Czy tajemnica suk-
cesu Gdyni tradycyj-
nie nowoczesnej tkwi 
w Jej młodym wieku?
- Budowa Gdyni rozpoczęła 
się zaledwie 3 - 4 pokolenia 
temu wstecz. Nasze mia-
sto budowali ludzie, któ-
rzy przybyli tu z całej Pol-
ski uwiedzeni romantycz-
nym porywem wizji Pol-
ski Morskiej, tak skutecz-
nie rozpropagowanej przez 
ministra Kwiatkowskiego. 
Byli to ludzie pełni zapa-
łu i wewnętrznego dynami-
zmu. Jestem przekonany, że 
ich wnukowie dziedziczą 
ten entuzjazm i dynamizm. 
Zatem teza postawiona w 
pytaniu jest uzasadniona.

- Jakie największe wy-
zwania stoją przed Gdy-
nią na kolejną dekadę? 
- Wykorzystanie strategii 
europejskich dla dalszej 
modernizacji. Rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy 
(strategia lizbońska), uczy-
nienie centrum miasta co-
raz bardziej atrakcyjnym 
miejscem dla mieszkańców 

i gości. W tych ramach opa-
nowanie żywiołowego ru-
chu samochodowego i za-
proponowanie innych wy-
godnych form przemiesz-
czania się po centrum. 
Dalszy rozwój życia kul-
turalnego, budowa Forum 
Morskiego, jako dzielnicy 
kultury, miejsca przycią-
gającego bogactwem ofer-
ty kulturalnej, ale i rozryw-
kowej. Rozwój powiązań 
komunikacyjnych w obrę-
bie regionu bałtyckiego i 
Europy. Mam świadomość 
bardzo pobieżnej i dale-
ce niepełnej odpowiedzi 
na zadane pytania. Na ko-
niec jednak warto poruszyć 
pewna sprawę natury ogól-
nej. W omawianych 10 la-
tach samorządowe władze 
Gdyni kontynuowały re-
alizację wcześniej wypra-
cowanej strategii rozwoju 
i wynikających z niej za-
dań. Ta ciągłość myślenia o 
mieście jest dla nas istotną 
wartością, pozwala na kon-
centrowanie się na działa-
niach, i to od początku do 
końca każdej kadencji i 
dużą efektywność pracy.

- Dziękuję za rozmowę

„Naszą ambicją jest, aby Gdy-
nia stała się miastem, którego 
życie kulturalne będzie istot-
nym wyróżnikiem wśród du-

żych miast polskich” 
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Mimo niekorzystnej pogo-
dy i deszczowych dni, trze-
ci już sezon funkcjonowa-
nia Tramwajów Wodnych, 
można uznać za udany. Z 
usług Tramwajów wod-
nych skorzystało ogółem 
315 301 osób co w por 
ownaniu z rokiem ubie-
głym daje kilkuprocento-
wy wzrost.
Popularnym zjawiskiem 
staje się przewożenie ro-
werów na półwysep helski 
tylko w jedną stronę oraz 
powrót do Gdyni lądem 
- ścieżkami rowerowymi 
(jest to dystans około 80 
km).
Na pokładzie katamara-
nów na Pólwysep Helski 
przepłynęlo ponad 8. tys. 

rowerów. Dobrym roz-
wiązaniem okazało się 
wprowadzenie w tym roku 
takich zmian w rozkładzie 
jazdy, które umożliwiały w 
niepogodę szybszy powrót 
z Helu i Jastarni do Gdyni. 
 Także, wyniki fi nansowe 
tegorocznego sezonu prze-
woźnik ocenia jako bardzo 
dobre.
- Planowaliśmy koszt te-
gorocznego funkcjonowa-
nia zamknąć kwotą 4,65 
mln złotych – mówi Mar-
cin Gromadzki, rzecznik 
gdyńskiej ZKM. - Połowę 
tych kosztów gwaranto-
wały dotacje samorządów 
Gdyni (1,35 mln zł), Helu, 
Jastarni oraz wojewódz-
kiego. Tramwaj wodny do-

fi nansowywany jest też  z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Pozostałą kwotę - 2, 3 mln 
– zamierzaliśmy uzyskać 
ze sprzedaży biletów i uda-
ło się to zrealizować co do 
złotówki.
Miniony sezon Tramwajów 
wodnych został również 
dobrze oceniony przez tu-
rystów którzy swoje opinie 
wyrazili w przeprowadza-
nych przez całe lato ankie-
tach. Dużą popularnością 
cieszyła się bezpłatna linia 
050, dowożąca podróżnych 
spod dworca gdyńskie-
go do przystani tramwaju 
wodnego, którą obsługiwał 
piętrowy autobus.     

(MK)

We wszystkich obiektach 
zainstalowano nowocze-
sne urządzenia do pro-
wadzenia fi ltracji ciśnie-
niowej z wykorzystaniem 
złóż katalitycznych. Płyn-
ną regulację wydajności 
zapewniają zmodernizo-

wane układy pompowe 
stacji, współpracujące no-
wymi zbiornikami reten-
cyjnymi wody uzdatnio-
nej. Automatyka sterowa-
nia umożliwia pracę stacji 
w trybie bez obsługowym.  
Funkcjonowanie kontrolo-

wane jest z centralnej dys-
pozytorni systemu wodo-
ciągowego. Zainstalowa-
no także lampy do dezyn-
fekcji wody promieniami 
UV, co znacznie zwiększy 
poziom bezpieczeństwa 
bakteriologicznego, a wy-

TRAMWAJ WODNY ZAKOŃCZYŁ SEZON
Połowa września okazała się właściwym czasem dla zakończenia rejsów Tramwaju wodnego – pogoda niestety już jesienna, a miłośników 
podróży Tramwajem wodnym coraz mniej. W niedzielę bowiem z tego środka komunikacji skorzystało zaledwie 105 osób. W poniedziałek 
zakończył się tegoroczny sezon rejsowy.

Tegoroczny sezon Tramwaju wodnego można uznać za udany.
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Czysta, zdrowa woda
15 października 2008 r. nastąpiło uroczyste zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody 
„Reda ” - zadania to realizowanego w ramach „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania 
wody Reda  i Sieradzka oraz budowy stacji uzdatniania wody Wielki Kack w Gdyni. Kontrakt 
realizowały konsorcjum fi rm: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane 
S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska. 
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Najwięcej ofert pracy w 
kraju dotyczy grup za-
wodowych związanych 
z branżą stoczniową (m. 
in. budowniczy statków, 
monterzy kadłubów, spa-
wacze), budowlaną, usłu-
gowo - handlową czy tech-
niczną (m. in. ślusarze, 
operatorzy maszyn, dorad-
cy techniczni).
Podczas targów dostęp-

ne będą także oferty pracy 
na stanowiska elektryków, 
marynarzy, policjantów, li-
stonoszy, kierowców czy 
doradców bankowych.
Z obserwacji organiza-
torów targów, wynika że 
przede wszystkim sporym 
zainteresowaniem cieszą 
się oferty pracy poza gra-
nicami Polski. Podczas Je-
siennych Targów Pracy bę-

dzie można zapoznać się z 
ofertami głównie z Norwe-
gii, Holandii, Belgii, Nie-
miec czy Wielkiej Bryta-
nii, gdzie przede wszyst-
kim poszukują pracowni-
ków do biur obsługi klien-
ta, do fi rm budowlanych 
(zwłaszcza inżynierów) do 
hoteli czy osób opiekują-
cych się starszymi i dzieć-
mi.

W trakcie Targów przed-
stawione również będą 
oferty pracy dla osób nie-
pełnosprawnych, na takie 
stanowiska jak referent – 
operator baz danych, kon-
sultant działu marketingu, 
pracownik ochrony czy 
sprzedawca. 
Atrakcjami tegorocznej je-
siennej edycji targów będą 
z pewnością: możliwość 

udziału w bezpłatnym ba-
daniu, które pozwoli uzy-
skać wstępną ocenę pre-
dyspozycji zawodowych 
oraz pokaz pracy psów 
asystujących niepełno-
sprawnym pt. „Niepełno-
sprawny pracownik z psim 
asystentem, sprawny w 
pracy”. 
Często bowiem zdarza się 
iż są problemy z wprowa-

dzeniem psa do budynków 
instytucji publicznych. Po-
kaz ma udowodnić, iż pies 
właściwie wytrenowany 
nie zrobi nikomu krzyw-
dy. 
Organizatorami targów są: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Gdyni wraz z Urzędem 
Miasta Gdyni i Fundacją 
Gospodarczą w Gdyni. 

(mgr)

Na targach szukają stoczniowców i... listonoszy
22 października w godz. od 10.00 do 14.00 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbędą się Jesienne Targi Pracy. 
Udział w targach potwierdziły do tej pory 123 fi rmy, organizacje, instytucje, w tym 30 agencji zatrudnienia – oferujące kilka tysięcy wolnych 
miejsc pracy – zarówno w kraju jak i zagranicą.

soko efektywne systemy 
uzdatniania wody, podniosą 
jej jakość wody na jeszcze 
wyższy poziom. 
Realizacja tego bardzo am-
bitnego planu, przygotowa-
nego przed pięcioma laty 
wspólnie  Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Gdyni, 
wspólnie z miastami: Gdy-
nią, Rumią, Redą, Wejhe-
rowem, gminami wiejski-
mi: Kosakowem i Wejhero-
wem - zrzeszonymi w Ko-
munalnym Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 
oraz sąsiednią gminą Puck, 
przygotowało ambitny pro-
gram kompleksowego upo-
rządkowania gospodarki 

wodno - ściekowej. Projekt 
„Dolina Redy i Chylon-
ki – zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków” 
współfi nansowana z Fun-
duszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej.
W końcową fazę realiza-
cji wchodzą kolejne etapy 
tego zadania inwestycyjne-
go. Oddano już do eksplo-
atacji sieci wodociągowe i 
kanalizacyjne w Wejhero-
wie oraz magistralną sieć 
wodociągową w gminie 
Wejherowo wraz ze zmo-
dernizowaną stacją uzdat-

niania wody Brzozowa II. 
W grudniu 2007 r. odbyła 
się uroczystość zakończe-
nia budowy III etapu stacji 
uzdatniania wody Wiczli-
no. W maju 2008 r. pod-
pisano ostatni kontrakt na 
zaprojektowanie i wybu-
dowanie głębokowodnego 
kolektora odprowadzają-
cego ścieki z oczyszczal-
ni ścieków „Dębogórze”, 
przepompowni ścieków, 
obiektów towarzyszących 
oraz remontu obecnego ka-
nału.                    

   (A.Jot)

Wysoko efektywne systemy uzdatniania wody, podniosą jej jakość wody na jeszcze 
wyższy poziom. 
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Już przed meczem w oczach 
zawodników widzieliśmy 
wielkie skupienie. Od sa-
mego początku meczu dru-
żyny grały z wielkim zaan-
gażowaniem, a bramkarze 
mieli pełne ręce roboty. Za-
wodnicy Bałtyku grający 
w pierwszej połowie pod 
wiatr grali bardzo rezolut-
ny futbol, ale chwila nie-
uwagi i przepiękny strzał 

zawodnika Jedynki Reda w 
samo okienko dał gospoda-
rzom prowadzenie 1-0. Po 
straconym golu zawodnicy 
Bałtyku przeszli do jeszcze 
bardziej zdecydowanych 
ataków, co na parę minut 
przed końcem pierwszej 
połowy przyniosło efekt 
w postaci bramki wyrów-
nującej. Strzelcem bramki 
był Jakub Golc. Po prze-

rwie obie drużyn grały bar-
dzo ofensywnie, starając na 
swoją korzyść przechylić 
szalę zwycięstwa. Po jed-
nej z  takich akcji na czystą 
pozycję wyszedł Marcin 
Ćwikliński i strzałem z 8 
metrów pokonał bramkarza 
gospodarzy. Od tego mo-
mentu drużyna gospodarzy 
przeszła  do zmasowanych 
ataków, a obrońcy dwoili 

się i troili aby nie dopuścić 
do czystych sytuacji strze-
leckich. Na dwie minuty 
przed zakończeniem me-
czu gospodarze mieli szan-
sę na wyrównanie. W sytu-
acji sam doskonale zacho-
wał się bramkarz, który nie 
dopuścił do utraty bramki.. 
Jeszcze w ostatniej minu-
cie Jedynka Reda wyko-
nywała rzut wolny, ale za-

wodnicy Bałtyku wyszli z 
tego zagrożenia obronną 
ręką. Wynik  meczu został 
bez zmian. Po gwizdku sę-
dziego zawodnicy Bałtyku 
odtańczyli taniec radości i 
podziękowali drużynie Je-
dynki za wspaniała grę. Po 
tym meczu wszystkim, ale 
to dosłownie wszystkim, 
należą się wspaniałe gra-
tulacje za postawę. Młodzi 

zawodnicy Bałtyku poka-
zali, że są zgraną, dojrzałą 
drużyną, stanowiącą jedną 
wielką rodzinę - kiedy zda-
rzy im się przegrać nie ob-
winiają siebie nawzajem, a 
kiedy zwyciężą, cieszą się 
jakby wygrywali Ligę Mi-
strzów. Po tym meczu Bał-
tyk awansował na 3 pozy-
cję w tabeli.

Jarosław Woliński

WSPANIAŁE WIDOWISKO
Hitem kolejki można bez wątpienia można nazwać niedzielny mecz pomiędzy drużynami Jedynki Reda i Bałtykiem Gdynia. Druga i czwarta drużyna ligi 
juniorów 99 stworzyła przepiękne i bardzo emocjonujące widowisko. 
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 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 SIERAKOWICACH, 3 
pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 piętro, 
320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum Wejhe-
rowa) 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 886 507 605
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice Przywi-
dza ....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 pomiesz-
czeń sanitarnych. Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo os.ka-
szubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus wszystkie 
opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4pokoje Gdańsk 
- Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KAWALERKI 
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 surowym, 
otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,własność 
hipoteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 bardzo 
atrakcyjnie położona, media, 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 Gdynia 
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 Wzgó-
rze 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 zamieszka-
nia 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 
powierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona o 
łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i Robakowa, 
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
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 m2  w Wejherowie, ul. 
Sikorskiego, do zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE  60 m2  w Rumi, I piętro, tel. 
058 679 3656, kom. 510 605 177

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I ZŁE 
z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA FINAN-
SOWO, 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, zaradny, 
bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna panią do 31 lat 
tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub 
okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem i 
ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, szczupłą, 
miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zaradny, 
pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosownym, z 
okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- 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, zmotoryzowa-
nego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o smsy, tel. 
695 147 965
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 42 
65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana cierpnią-
cego 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 do-
bre 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. 889 284 052
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana kultural-
nego, 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 podob-
nym 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 ga-
zowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne lusterka,elektryczny 
szyberdach,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek, ABS, alufelgi, sedan grana-
towy,OKAZJA!!! cena 12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstrowany i 
opłacony do06.2009 r. tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi,AA,ES-
D,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig sekfen-
cyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatronic,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,2XPP,RM,za-
rejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 drzwiowy,kolor 
arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan bdb,za-
rejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł OKAZJA!!! 
tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie zarejestro-
wany 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,gotowy do użytkowa-
nia,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 opłaty,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,- pierw-
sza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, zarejestro-
wany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., przegląd do maja 

NIERUCHOMOŚCI

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 kom-
puterowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, szuka 
pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODOWYM. 
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 wykształcenie, 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 popołudniowych, 
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
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, poszukuje pracy, Rumia 
Janowo, tel. 058 671 75 52

- 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 przeciwdeszczowy, moskitie-
ra, przekładana rączka. Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, nową - 
GCF METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘBNOWA 
PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 20-60 minut, 
5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 na 
164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 130 cm i 
szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze ciemna wiśnia. 
Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM GRUBY. 
Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DOBRYM 
STANIE I PRALKĘ 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 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 wytrzy-
małego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, atłaso-
wy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodarowaną 
w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie tel. 512 
918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z różnymi 
funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę dobrym 
stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu Wejherowa lub 
Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ na 
chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 komplet 
1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę,posiada 2 
niezależne agregaty,kompletna, jedynie uszkodzony regulator 
temperatury chłodziarki, cena 150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. Wejhe-
rowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie tylko 
„ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z transpor-
tem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z oponami 
z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” 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, kompletna z 
małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 058 
672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduktor, 
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 Wejhe-
rowo, 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, mocnej 
budowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóropodobny, 
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 elek-
tryczne, 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 rehabilitacyjny 
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: Samiec 
- 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 rehabilitacyjny 
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 oryginalne. 
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 beżo-
wy + 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
- SPRZEDAM BIURKO pod komputer, kolor jasny, półka na 
klawiaturę i boczna tel. 660 708 062
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklowe, czarną 100 zł i 
granatową 130 zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 roku bez simloka za 
400zl lub zamienie na nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan bardzo dobry, 
783-537-320, cena 50,00 zł2- Sprzedam dwa aparaty telefo-
niczne-stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 roku bez simloka za 
400zl lub zamienie na nokia 6288 kontakt na nr 889284052

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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.

PELEN ZAKRES USŁUG

ELEKTRYCZNYCH
Zasilanie placu budowy, 

instalacje wewnętrzne, alarmy, 
telefony, telewizja.

tel. 502 123 672

PRZYJAZNE WNĘTRZE
ARANŻACJE, REMONTY

PODŁOGI, DEKORACJE

tel. 698 468 470

Kompleksowe 

wykańczanie 
mieszkań, 

sufi ty podwieszane

tel. 698 468 470



12  Sport                             Czwartek, 16 października 2008 r.  

    

PI
Ą

T
E

K
 1

7 
PA

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
A

 2
00

8

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:00     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:15     ZOO bez tajemnic - dok.
09:25     Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     Psi psycholog - telenowela
11:15     Celownik - magazyn
11:25     Zapytaj prawnika -magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Telewizja na celowniku  
 bezpieki 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     Mamy MAMY - show 
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     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 `05
21:25     W zasięgu strzału - fi lm,  
 Kanada `02
23:10     Miasto grzechu - fi lm
01:15     Rozgrywki - serial 

06:05     Złotopolscy 
 - telenowela
07:15     Niezwykły świat natury
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość 
 - serial
11:10     W niewoli snów 
 - fi lm, USA `95
12:45     Dolina Kreatywna 
12:55     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat
13:25     Ulica lemurów 
 - serial dok.
14:00     Everwood
 - serial obyczajowy
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru 
15:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:45     Gwiazdy tańczą na lodzie 
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:25     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
17:55     Magazyn Ekstraklasy - kulisy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:50     Pierścionek - Cz. 1/2 - fi lm, 
 USA `96
00:30     Panorama
00:50     Śmierć na zaporze 
 - dramat, Niemcy `01
02:20     Dzięki Bogu już piątek!
02:50     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place  serial (odc.31)
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 58)  
 – serial meksykański
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 59)  
 – serial meksykański
12.30     Lalola   (odc. 18) serial komediowy
13.30     Gram.Tv 
14.00     Wygraj fortunę 
15.00     Melrose Place (odc.32) 
16.30     Bogaci i przegrani (odc.7) 
 – serial dokumentalny
17.00     Zakochane gwiazdy (odc.7) cykl dok.
18.30     Wielkie Happy Hour  
 – informacyjny program   
 rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy
20.00    Włatcy Móch  
 – serial animowany (odc.54)
20.30    Selekcja 2008   (odc. 1)(Selekcja II),  
 survival show
21.05    Geneza  (odc. 7),  Génesis ,   
 serial sensacyjny , Hiszpania  
 2006, reż.: Ignacio Mercero,  
 Juan González, Javier   
 Quintas,scenariusz: Diego  
 Sotelo, Andoni De Carlos, José  
 Luis Latasa
22.15     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
23.15     Nadzy gracze, fi lm, USA
01.05     Selekcja 2008  (odc. 1), survival 

06:00     Żar młodości, odc.35
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.355
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Ranking Gwiazd, odc.11
09:30     Ranking Gwiazd, odc.12
10:00     Rodzina zastępcza, odc.191
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.84
11:30     Na kocią łapę, odc.13
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.13
13:00     Fabryka gwiazd, odc.19
14:00     Pierwsza miłość, odc.770
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.85
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1198
16:30     Tylko miłość, odc.45
17:30     Fabryka gwiazd, odc.20
18:00     Pierwsza miłość, odc.771
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.14
20:00     Fabryka gwiazd, odc.5
22:00     Studio Lotto
22:05     Efekt motyla; USA, 2004; r. Eric 
 Bress, J. Mackye Gruber; w. 
 Ashton Kutcher, Melora  
 Walters, Amy Smart, Elden  
 Henson, John Patrick Amedori,  
 William Lee Scott Thriller sci- 
 fi  z Ashtonem Kutcherem w roli 
 głównej. 
00:30     Ślepa furia; USA, 1989; r. Phillip  
 Noyce; w. Rutger Hauer
02:20     Ale kasa, odc.91

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     Republika malolatów - serial, USA
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Szymon Majewski Show - talk show 
13:35     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
14:15     Detektywi - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula - serial, Polska `08
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport , Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Troja - fi lm przygodowy, 
 Wlk. Bryt `04
23:15     Łowcy umysłów - Thiller, Finlandia  
 `04. Na opuszczonej wysepce 
 FBI prowadzi program  
 szkoleniowy dla jednej ze swoich  
 sekcji, zwanej „Mindhunters”, 
 zajmującej się ściganiem   
 seryjnych morderców przy 
 wykorzystaniu profi lu  
 psychologicznego. Sytuacja  
 zaczyna się jednak wymykać  
 spod kontroli, kiedy okazuje  
 się, że jeden z siódemki młodych  
 agentów jest zabójcą, który za  
 cel stawia sobie wymordowanie  
 wszystkich pozostałych   
 uczestników treningu... 
01:25     Kuba Wojewódzki - talk show
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Po udanym początku spo-
tkania Arka prowadziła 2:0.  
Pierwszą bramkę dla druży-
ny z Gdyni w  12min zdo-
był Marcin Wachowicz. W 
26min jedenastkę na bram-
kę zamienił Damian Na-
wrocik i wydawało się, że 
drużyna Arki odniesie ła-
twe zwycięstwo w tym me-
czu. W ostatnich minutach 
meczu drużyna z Bełcha-
towa doprowadziła do wy-
równania. W 85min zawod-
nik gości strzelił bramkę 
kontaktową a w 90min po 
bramce samobójczej druży-
ny podzieliły się punktami.

Bramki: Wachowicz 12, 
Nawrocik 26 z karne-
go - Wróbel 85, Budziń-
ski 90 (samobójcza).
ARKA: Basić (46 Witkow-
ski) - Kowalski, Żuraw, Ła-
będzki, Anderson - Karwan 
(62 Trytko), Przytuła (46 
Budziński), Ława, Pietroń 
(83 Baster) - Wachowicz, 
Nawrocik (46 Niciński).
GKS: Sapela - Marciniak, 
Magdoń, Słomian, Klep-
czarek - Wróbel, Cetnarski 
(46 Tosik), Późniak (75 Ja-
nus), Rachwał, Chwalibo-
gowski – Dziedzic.

(red)

PECHOWE OSTATNIE MINUTY
W swoim czwartym meczu o Puchar Ekstraklasy piłkarze Arki zremisowali z PGE GKS Bełchatów 2:2. Zwycięstwo żółto-niebieskim wymknęło się w 
ostatnich minutach meczu. Bramka Wróbla w 85min oraz samobójcza bramka Marcina Budzińskiego dały remis drużynie przyjezdnej.
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06:10     Złotopolscy - telenowela
07:05     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
07:55     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:20     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:45     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Harry i Hendersonowie - serial 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:30     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
15:55     Fort Boyard - reality show
16:55     Bulionerzy - serial komediowy 
17:25     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Na wyłączność - Justyna Steczkowska
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 
00:20     Czas honoru - felieton
00:30     Panorama
00:50     Demon Komizmu 
 - fi lm dokumentalny
01:20     Wojciech Kilar - koncert muzyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour 
05.55     Muzyczne listy 
07.05     TV Market 
07.40     Kasa Na Bank 
08.40     Saint Tropez  (odc.5)
09.45     Saint Tropez  (odc.6)
10.55     Być jak ona  (odc.3) 
11.25     Skrzydła  (odc.18) – serial komediowy
12.00     Skrzydła  (odc.19)
12.30     Lalola   (odc. 19) 
13.30     V-max 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.1) – serial
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 60) 
17.00     mała Czarna  – nowe odcinki  
 popołudniowego godzinnego  
 programu dla kobiet.
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 61) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo  
 – program rozrywkowy
21.00     Discovery   Los Angeles w epoce  
 lodowcowej  cz.2 ( L.A. 10 000  
 B.C. ) Kiedy pierwsi ludzie 
 dotarli na tereny  
 obu Ameryk, stanęli oko w 
 oko zprzerażającą   
 ilością krwiożerczych bestii 
22.05     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.58)
23.05     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
00.05     Happy Hour    

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
08:55     Budzik - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców
11:05     Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Apetyt na miłość - serial
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 
17:20     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     Podróż -spektakl teatralny
21:20     Errata do biografi i
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Iracki bilans - cykl 

06:45     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie 
 - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości;
08:15     Pod prasą
  - pr. publicystyczny
08:35     Hurtownia książek 
 - magazyn
09:00     Ziarno - magazyn
09:30     Siódme niebo - serial 
10:15     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
10:40     Stawka większa niż życie  
 - serial
11:40     Jaka to melodia? 
12:05     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:20     Ja wam pokażę! - serial
14:15     Czy jest pani wolna? 
 - fi lm, Francja
16:00     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - felieton
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Piraci z Karaibów:  
 Klątwa Czarnej Perły  
 - fi lm przygodowy
22:45     Nagła śmierć - fi lm akcji,  
 USA `95
00:35     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:05     Carrie - fi lm fabularny

06:45     Kadra 2012 - magazyn
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:50     Teleranek - magazyn
09:20     High School Musical 
 - musical `07
11:05     Hannah Montana - serial 
11:30     Tydzień - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Świry 
 - serial kryminalny 
14:00     Winnetou 
 - serial przyg.
15:40     BBC w Jedynce 
 - serial dok.
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy
  - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial obyczajowy 
21:10     Ranczo 
 - serial obyczajowy
23:05     Bohater 
 - fi lm, Chiny `01
00:50     Pole miłości 
 - fi lm, USA `92`
02:30     Wokół wielkiej sceny
03:00     Zakończenie dnia

05:40     Dla niesłyszących 
 - Echa Panoramy;
06:15     Plecak pełen przygód - serial 
06:40     Spróbujmy razem 
 - magazyn
07:05     Magazyn Ligi Mistrzów
07:40     Poezja łączy ludzi
  - A. Zagajewski
07:50     M jak miłość - serial
08:40     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:40     Na dobre i na złe 
 - serial
10:40     Śmierć JFK Juniora
  - fi lm dok.
11:40     Xanadu - komedia, USA `80
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
17:05     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy
21:00     Kabaretowa sobota w Dwójce
21:35     Grzeczny świat 
 - fi lm, Australia/USA `98
23:10     Słowo na niedzielę 
23:25     Rzym - serial, USA 
00:30     Panorama
00:50     Detonator
  - fi lm, USA/Niemcy `03
02:15     Ona i On - talk show
03:10     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących
  - Słowo na niedzielę
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans
06:05     Złotopolscy - telenowela
07:00     Sto tysięcy bocianów - serial 
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia - serial 
09:30     Doktorologia stosowana
  - cykl dokumentalny
10:00     Wojciech Cejrowski- boso przez świat 
10:25     Miesiąc z National Geographic 
 - serial dokumentalny 
11:30     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:05     Siedmiu wspaniałych nadjeżdża 
 - western, USA `72
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Szansa na Sukces
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial 
20:55     Air Force One 
 - fi lm fabularny, USA `97
23:00     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:55     EUROexpress - magazyn
24:00     Dolina Kreatywna
00:30     Panorama
00:45     Gwiazdy Grand Prix Jazz Melomani 
01:35     Przebłyski pamięci 
 - fi lm fabularny, USA `01
03:05     Zakończenie dnia

05.30     Sztukateria 
05.55     V Max  
06.25     VIP  
06.55     Kinomaniak  
07.25     Dekoratornia  
07.55     cruZer Sport:eX 
08.25    Nieposkromiona Australia  (odc.14)  
 serial dok., Francja, 1999 r.; reż.  
 Christophe Rouviere
09.00     Ania z Zielonego Wzgórza: dalsze  
 losy, cz. 2 
11.00     Galileo  
12.00     Kinomaniak  
12.30     Dekoratornia  
13.00     Wielkie Happy Hour 
14.00     Bogaci i przegrani (odc.7) 
 serial dokumentalny USA
14.30     Zakochane gwiazdy (odc.7) cykl dok.
15.00    Liga Plus – siatkówka kobiet -  
 Gwardia Wrocław - Muszynianka  
 Fakro Muszyna Na żywo!
17.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
18.00     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.60) 
20.00    Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.58)
20.30     Nic nie widziałem nic nie słyszałem;  
 USA, 1989; reż.: Arthur Hiller
22.35     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.35     Pytania i odpowiedzi; USA, 1990; 

05.40     Sztukateria 
06.05     VIP 
06.35     V-max  
07.05     Gram.Tv 
07.35     Melrose Place  (odc.32) 
09.05     Ania z zielonego wzgórza dalsze losy 
 Kanada, 2000; reż.: Stefan Scaini;  
 wyst.: Megan Follows, Jonathan  
 Crombie, Schuyler Grant, Patricia  
 Hamilton, Daddo Cameron;  
 Dwuczęściowa adaptacja ostatniej  
 części dziejów Ani z Zielonego  
 Wzgórza, bohaterki cyklu 
 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     Rajdowe Mistrzostwa Świata  
 – Rajd Francji
15.00    Plus Liga – siatkówka mężczyzn  
 - PGE Skra Bełchatów - Domex  
 Tytan Częstochowa Na żywo!
16.55     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
17.55     Discovery   Los Angeles w epoce  
 lodowcowej  cz.2 
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.59)
20.00     Wąż i cień orła, Hongkong, 1978;  
 reż.: Woo-ping Juan; wyst.:  
 Jackie Chan, Siu Tien Yuen
22.15     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
23.15    Pod kontrolą. USA, 2002; reż.: Tom  
 Whitus; wyst.: Sean Young 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.681
06:15     Kapitan Flamingo, odc.7
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.6
07:15     Przygody w siodle, odc.50
08:00     F1 Kwalifi kacje - GP Chin
09:00     Pasjonaci
09:30     Ewa gotuje, odc.34
09:45     Długo i szczęśliwie
11:45     Świat według Kiepskich, odc.295
12:30     SIĘ KRĘCI, odc.85
12:45     Czarodziejki, odc.118
13:45     Fabryka gwiazd, odc.5
15:45     Wielka biała pięść
17:45     AGENTKI, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.13
20:00     Jak oni śpiewają, odc.46
22:00     Studio Lotto
22:35     Dirty dancing; USA, 1987; r. Emile 
 Ardolino; w. Jennifer Grey,  
 Jack Weston, Patrick Swayze,  
 Jerry Orbach, Cynthia Rhodes  
 Jeden z najgłośniejszych fi lmów  
 lat 80-tych, który zyskał  
 miano kultowego. Frances 
 (Jennifer Grey), nazywana  
 przez przyjaciół Baby spędza  
 wakacje z rodzicami i siostrą 
 w jednym z ośrodków   
 wakacyjnych. Jest znudzona, a  
 towarzystwo egoistycznych  
 snobów zupełnie nie odpowiada  
 wrażliwej dziewczynie. 
00:40     C.H.U.D. II; USA, 1989
02:20     Ale kasa, odc.92
03:20     Zakazana kamera, odc.198
05:00     Nocne randki

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.682
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.2
06:45     Miejskie szkodniki, odc.16
07:15     Monster Warriors, odc.26
07:45     Power Rangers, odc.24
08:45     Studio F1 - GP Chin
09:00     FORMUŁA 1 - GP Chin
11:00     Studio F1
11:15     Dinotopia 3; Wielka Brytania/ 
 Niemcy/USA, 2002; r. Marco  
 Brambilla; w. Tyron Leitso,  
 Jim Carter, Stuart Wilson,  
 David Thewlis, Wentworth  
 Miller, Katie Carr. Przygodowy/ 
 Familijny. 
13:00     Stożkogłowi; USA, 1993; r. Steve  
 Barron; w. Dan Aykroyd
14:45     I kto tu rządzi, odc.42
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.3
16:45     Strzał w 10, odc.17
17:45     Rodzina zastępcza, odc.296
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.14
20:00     Skazany na śmierć, odc.51
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.118
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.31
23:05     Wallander: Fotograf; Szwecja,  
 2006; r. Jonas Grimas; w.  
 Krister Henriksson, 
00:50     Magazyn sportowy
02:50     Zakazana kamera, odc.199

05:35     Uwaga!
  - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring 
 - mag. motoryzacyjny
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!
14:55     Siłacze - Strongman
16:05     To tylko gra 
 - fi lm rodzinny, USA 2003
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Mam talent 
 - widowisko rozrywkowe
22:20     Red Eye - thiller, USA `05
 Podróż samolotem dla pewnej 
 dziewczyny staje się  
 koszmarem. Zostaje   
 zakładniczką współpasażera,  
 który grozi, że zabije jej ojca.  
 Dziewczyna, aby ratować ojca  
 musi pomóc w zabójstwie  
 pewnego bardzo wpływowego  
 człowieka.
00:05     Noc nietoperzy 
 - fi lm sensacyjny, USA 2001
02:05     Uwaga!
  - magazyn
02:25     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 obyczajowy
12:50     Kłamca kłamca 
 - fi lm komedia, USA 1997
14:35     Mam talent - widowisko rozrywkowe
16:20     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami
21:50     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
22:50     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:20     Seks w wielkim mieście - serial
23:55     Lśnienie- fi lm horror, Wlk. Bryt
 Jack Torrance pracuje jako 
 kurator w hotelu Overlook  
 w górach stanu Colorado.  
 Hotel jest zamknięty na zimę i 
 Jack z rodziną są jedynymi  
 mieszkańcami w budynku.  
 Kiedy burze śnieżne blokują  
 rodzinę Torrance’ów w 
 hotelu Danny, syn Jacka, który 
 ma nadprzyrodzone   
 telepatyczne zdolności   
 odkrywa, że hotel jest   
 nawiedzony i duchy powoli  
 doprowadzają jego ojca do  
 obłędu. 
02:15     Uwaga! - magzyn

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.683
06:00     Żar młodości, odc.36
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.356
08:00     Dotyk anioła, odc.1
09:00     Miodowe Lata, odc.94
10:00     Rodzina zastępcza, odc.192
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.85
11:30     Samo życie, odc.1152
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.14
13:00     Fabryka gwiazd, odc.20
14:00     Pierwsza miłość, odc.771
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.86
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy   
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1199
16:40     Miodowe Lata, odc.95
17:30     Fabryka gwiazd, odc.21
18:00     Pierwsza miłość, odc.772
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1153
20:00     MEGA HIT - W stronę słońca;  
 USA, 2005; r. mink; w. Steven  
 Seagal, Chiaki Kuriyama, Eddie  
 George, Juliette Marquis
22:00     Studio Lotto
22:15     Prezydencki szmal; USA, 1995; r. 

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

Zapraszamy na mecz, niedziela 26.10.2008, godz. 13.00
KS Łączpol Gdynia - KPR Ruch Chorzów

Zdecydowanym faworytem 
meczu były zawodniczki 
Łączpolu. Po zwycięstwie 
nad Dablexem, gdynianki 
umocniły się na 5 miejscu 
w tabeli, tracąc zaledwie 4 
oczka do liderującego SPR. 
Przez wielu, z góry skazana 
na porażkę Słupia, nie mia-
ła zamiaru ułatwiać zada-
nia rywalkom o czym mo-
gliśmy się przekonać już na 
początku spotkania.
W pierwsze połowie żad-
na ze stron nie potrafi ła na-
rzucić swojego stylu gry. 
W poczynaniach Łączpolu 
wyraźnie brakowało kon-
sekwentnej gry zarówno w 
ataku jak i w obronie. 
- Nie potrafi liśmy ustawić 
porządnie defensywy, tak 
jak sobie wcześniej wy-

obrażaliśmy. Odskakiwa-
liśmy na jedną albo dwie 
bramki lecz Słupsk po-
nownie dochodził na remis 
- mówi trener Gościński. 
W efekcie po 30 minutach 
utrzymywał się wynik re-
misowy (14:14).
Drugą połowę gdynianki 
rozpoczęły z dużo więk-
szym animuszem. Już w 36 
minucie wyszły na 3 bram-
kowe prowadzenie, lecz 
ambitnie grające gospody-
nie w 49 minucie zniwe-
lowały tę przewagę do 1 
bramki. Ostatnie 7 minut 
należało jednak do Łączpo-
lu, który wykorzystał wkra-
dające się w szeregi rywa-
lek zmęczenie. 
- Od 53 minuty zagraliśmy 
dopiero tak jak sobie to za-

łożyliśmy, dobrze w obro-
nie w wyniku czego poszło 
kilka skutecznych kontr - 
dodaje Grzegorz Gościń-
ski, trener zawodniczek 
Łączpolu. Na minutę przed 
końcem Gdynianki prowa-
dziły już 6 bramkami by 
ostatecznie wygrać 31 do 
24. 
Najskuteczniejsze zawod-
niczki meczu: Stachow-
ska 9, Aleksandrowicz 7, 
(Łączpol), 
Szabała i Pniewska po 6, 
(Słupia)
ŁĄCZPOL: Szywierska, 
Jurkowska – Stachowska 9, 
Aleksandrowicz 7, Musiał 
6, Andrzejewska 4,  Szejer-
ka 2, Szott 1, Sulżycka 1, 
Wasak 1.

W pewnym momencie na-
sza drużyna przegrywała 
już 14-6, ale koncentracja 
i ofi arna obrona pozwoliły 
odnieść wysokie zwycię-
stwo. W drugim spotkaniu 
juniorki młodsze pokona-
ły na wyjeździe Borowia-
ka Czersk 25-17 i z kom-
pletem zwycięstw prowa-
dzą w tabeli. Magda Paw-
łowska, Anastazja Kasuła, 
Anna Malinowska i Natalia 
Fedoruk był wyróżniający-

mi zawodniczkami, ale cały 
zespół zasłużył na słowa 
uznania. Kolejny mecz 22 
października w hali na Dą-
browie o godzinie 17:30. Z 
kolei juniorki starsze także 
udanie rozpoczęły sezon. 
Pokonały u siebie 27-22 
Conrada Gdańsk, dodatko-
wym smaczkiem był fak-
t,że trenerem Conrada jest 
drugi trener seniorek Łącz-
polu Adrian Struzik. Nata-
lia Brzezińska i Magdale-

na Maszota poprowadziły 
drużynę do zwycięstwa. W 
drugiej kolejce natomiast 
Łączpol pojechał do ogól-
nopolskiego faworyta tych 
rozgrywek MTS Kwidzyn. 
Kwidzynianki na co dzień 
dobrze radzą sobie we wła-
snej hali, występowały w 
roli faworytek, są przecież 
w czołówce zespołów I 
ligi. Po fascynującym spo-
tkaniu odnotowano sensa-
cyjny remis, przegrywając 

do przerwy 11-18 potrafi ły 
dziewczyny odrobić 7 bra-
mek tracąc w drugiej poło-
wie tylko pięć bramek za 
sprawą Pauliny Pobudko w 
bramce i fantastycznej grze 
w obronie całej drużyny. 
Końcowy wynik 23-23 jest 
sukcesem, który kontuzją 
głowy okupiła Agnieszka 
Skwiercz. Szybka pomoc 
udzielona w Kwidzyńskim 
szpitalu pozwoliła zaże-
gnać niebezpieczeństwo i 

ŁĄCZPOL LEPSZY OD SŁUPI
Szczypiornistki Łączpolu Gdynia wzbogaciły swoje ligowe konto o kolejne 2 punkty. Gdynianki w wyjazdowym meczu pokonały Słupię Słupsk 31:24. 
Przez większość spotkania wynik oscylował wokół remisu. Dopiero w ostatnich 10 minutach podopieczne trenera Grzegorza Gościńskiego przechyliły 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

To był zdecydowanie udany start juniorek
Rozpoczęły rozgrywki grupy młodzieżowe KS Łączpol Gdynia . Młode piłkarki ręczne rywalizują w 
ramach ligi pomorskiej. Juniorki młodsze odniosły w pierwszych spotkaniach dwa zwycięstwa. We 
własnej hali pokonały zawsze niewygodnego rywala MTS Kwidzyn 43-30. 

liczymy na Agnieszkę już 
w kolejnych spotkaniach. 
Trener zespołu Andrzej 
Niewrzawa jest dobrej my-
śli, a wola walki i zaanga-

żowanie zawodniczek spra-
wiają, że na mecze zespo-
łów młodzieżowych za-
czynają przychodzić coraz 
większe rzesze kibiców. 

Zespół juniorek starszych.
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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     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula - serial, Polska
12:35     Superniania - reality show
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
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serila dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - ma. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Jak stracić chłopaka w 10 dni -  
 fi lm komedia, Niemcy `03. Po-
 stać grana przez Matthew  
 McConaughey’a to wielbiciel  
 kobiet i wielki podrywacz.  
 Jednak jego związki były tak  
 namiętne jak i krótkie. Uważa,  
 że potrafi  to zmienić, jeśli tylko  
 by chciał. Zakłada się z   
 przyjacielem, że jego związek,  
 z wybrana dziewczyną będzie  
 trwał dłużej niż 10 dni. 
23:50     Twarzą w twarz - serial, Polska
00:50     Multikino - mag. fi lmowy

06:00     Złotopolscy - telenowela
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika - serial 
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:10     Porannik Dwójki
10:25     M jak miłość - serial
11:10     Chrońmy lasy
11:20     Święta wojna - srrial komediowy
11:50     Rezerwat namiętności - serial
12:50     Koło fortuny - teleturniej
13:20     Nieznane plaże świata 
 - fi lm dokumentalny 
14:15     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00     Kabaret Paranienormalni kontra  
 kabaret Limo
16:55     Bulionerzy - serial komediowy
17:25     Nie ma to jak hotel - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:35     Dr House - serial obyczajowy
22:25     Czas honoru - felieton
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997 
23:55     Paparazzi - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? - fi lm dokumentalny
01:45     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno-przygodowy

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Vipo i przyjaciele - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Owocowe ludki - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     300 % normy - teleturniej
11:25     Celownik - magazyn
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     Wyprawa do Amazonii 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - dok.
15:40     Kuchnia z Okrasą
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
20:20     Zagubieni IV - serial 
21:10     Londyńczycy - serial
22:00     Sprawa dla reportera 
22:45     Tajemnice prawdy - thriller

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial anim.
08:45     Fifi  - serial animowany
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Legenda Nezha - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:45     Sąsiedzi - serial komed.
11:10     Celownik - magazyn
11:20     W-skersi - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Podróżnik
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     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 
20:20     Mrówki w samolocie
  - fi lm akcji, Kanada 
22:00     Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:25     Z euro w kieszeni - debata
23:05     Rodziców się nie wybiera 
 - fi lm dokumentalny

 

06:05     Złotopolscy - telenowela
07:15     Obóz wśród gór - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:10     Szczenięce lata 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood 
 - serial obyczajowy 
15:10     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:05     Dzieciaki górą - teleturniej
17:00     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Kocham Kino 
 - magazyn 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
22:40     Czas honoru - bohaterowie
  - felieton
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:30     Grób bohatera
00:30     Panorama
00:50     Oskarżony 
 - fi lm obyczajowy, Dania `05
02:35     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial anim.
08:45     Małe zoo Lucy -serial anim.
08:55     Świnka Peppa - serial anim.
09:00     Domisie - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     300 % normy - teleturniej
11:25     Celownik - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Atom - serial dok.
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok.
15:45     Między mamami - magazyn
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 2
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Gdzie jest moje dziecko? 
 - dramat, USA `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial 

06:00     Złotopolscy - telenowela
07:10     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
07:55     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komed.
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Nostradamus 
 - dokument fabularyzowany
14:05     Everwood - serial obyczajowy 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Mini Szansa - De Mono
16:55     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:30     Liga Mistrzów - Atletico Madryt
  - Liverpool 
23:30     Czas honoru - felieton
23:35     Tajemnice austriackiej piwnicy 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Gang braci - dramat, 
 USA/Niemcy `02
02:25     Smaczne Go!
  - mag. kulinarny
03:15     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez  (odc.5)
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank 
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.1)
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 60)
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 61)
12.30     Happy Hour  
13.30     cruZer Sport:eX 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.2) 
 (“Beverly Hills 90210 ) – serial  
 USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc.62) 
17.00     mała czarna  – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 63) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Crash Point Zero; USA, 2000; reż.:  
 Jim Wynorski; wyst.: Troy Gil- 
 bert, Eric Baum, Nikki Fritz,  
 Jack Shearer, William Monroe,  
 J. Patrick McCormack, Lorissa 
 McComas; Naukowiec Mau- 
 rice Hunter dociera do potężnej  
 broni, wynalezionej  przez Ni- 
 cola Teslę, wielkiego wynalazcę, 
 żyjącego na początku XX  
 wieku. 
22.00     Hebrajski Młot; USA, 2003; 
 reż. Jonathan Kesselman
23.40     Happy Hour  
00.40     mała Czarna  
01.40     Crash Point Zero  USA, 2000
03.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.00     Muzyczne listy 
04.55     Zakończenie programu

04.55     Saint Tropez  (odc.6)
05.45     Muzyczne listy   
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.2) (“Bev- 
 erly Hills 90210 ) – serial USA  
 1992; prod.: Aaron Spelling,  
 E.Duke Vincent
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 62) 
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 63) 
12.30     Happy Hour  
13.30     Kinomaniak  
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.3) (Beverly  
 Hills 90210 ) – serial USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 64) 
17.00     mała Czarna  – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 65) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Porwanie; USA, 1996; reż.: Paul  
 Schneider; wyst.: Maria Con- 
 chita Alonso, Marcy Walker,  
 Michael Paul Chan, Bruce We- 
 itz, Dennis Boutsikaris, Elisa- 
 beth Omilami; Thriller. 
21.55     Nieśmiertelni; USA, 1995; reż.: Brian  
 Grant; wyst.: Eric Roberts, Joe  
 Pantoliano, Tia Carrere, Tony  
 Curtis, Chris Rock, William  
 Forsythe; Thriller kryminalny.
00.00     Happy Hour 
01.00     mała Czarna 

05.00     V-max  
05.20     Dekoratornia 
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.3) ( Beverly  
 Hills 90210 )
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 64)
10.30     mała Carna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 65) 
12.30     Happy Hour 
13.30     Dekoratornia 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.4) ( Beverly  
 Hills 90210 ) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 66) 
 (Las tontas no van al cielo ), serial  
 meksykański
17.00     mała Czarna  
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 67) 
19.00     KŁAMCZUCH  – program Krzysz- 
 tofa Ibisza  program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
20.00     Telefon; USA, 2002; reż.: Joel  
 Schumacher; wyst.: Colin  
 Farrell, Kiefer Sutherland
21.40     KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza   program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
22.40     Geneza  (odc. 8), serial sensacyjny
23.50     mała Czarna 
00.50     mała Czarna 
01.50     Nieśmiertelni, USA, 1995; reż.: Brian 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.684
06:00     Żar młodości, odc.37
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.357
08:00     Dotyk anioła, odc.2
09:00     Miodowe Lata, odc.95
10:00     Rodzina zastępcza, odc.193
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.86
11:30     Samo życie, odc.1153
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.15
13:00     Fabryka gwiazd, odc.21
14:00     Pierwsza miłość, odc.772
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.87
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy   
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1200
16:40     Miodowe Lata, odc.96
17:30     Fabryka gwiazd, odc.22
18:00     Pierwsza miłość, odc.773
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1154
20:00     Aniołki Charliego: Zawrotna szyb-
 kość; USA, 2003; r. McG;  
 w. Cameron Diaz, Crispin  
 Glover, Demi Moore
22:00     Studio Lotto
22:20     Transameryka; USA, 2005; r. Duncan  
 Tucker; w. Felicity Huffman, An-
 drea James, Danny Burstein,  
 Elizabeth Pen~a, Kevin Zegers
00:30     Fala zbrodni, odc.48
01:20     Ale kasa, odc.93

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.685
06:00     Żar młodości, odc.38
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.358
08:00     Dotyk anioła, odc.3
09:00     Miodowe Lata, odc.96
10:00     Rodzina zastępcza, odc.194
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.87
11:30     Samo życie, odc.1154
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.16
13:00     Fabryka gwiazd, odc.22
14:00     Pierwsza miłość, odc.773
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.88
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1201
16:40     Miodowe Lata, odc.97
17:30     Fabryka gwiazd, odc.23
18:00     Pierwsza miłość, odc.774
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1155
20:00     Świat według Kiepskich, odc.296
20:30     AGENTKI, odc.4
21:30     Gorąca laska; USA, 2002; r. Tom  
 Brady; w. Rob Schneider, Ale 
 xandra Holden
22:00     Studio Lotto
23:50     Daleko od noszy, odc.157

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.686
06:00     Żar młodości, odc.39
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.359
08:00     Dotyk anioła, odc.4
09:00     Miodowe Lata, odc.97
10:00     Rodzina zastępcza, odc.195
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.88
11:30     Na kocią łapę, odc.14
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.17
13:00     Fabryka gwiazd, odc.23
14:00     Pierwsza miłość, odc.774
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.89
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1202
16:40     Miodowe Lata, odc.98
17:30     Fabryka gwiazd, odc.24
18:00     Pierwsza miłość, odc.775
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.15
20:00     Tylko miłość, odc.46
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.74
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje 
 odc.11
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.4; 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Na Wspólnej
  - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką
  - reality show
12:05     Brzydula 
 - serial, Polska
12:35     Milionerzy
  - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi
  - serial dokumnetalny
14:45     Agenci NCIS
  - serial, USA 
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokumnetalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumnetalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - ma. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumnetalny
21:30     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowy
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. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry 
11:00     Jak dobrze wygladac nago 
 - relaity show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi  - serial dokumnetalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku - talk shwo
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula - serial 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Droga bez powrotu - fi lm horror,  
 Niemcy `03Grupa młodych  
 ludzi utknęła w lasach Zachod- 
 niej Wirginii. W poszukiwaniu  
 drogi powrotnej i pomocy,  
 turyści natknęli się na rodzinę  
 genetycznie zniekształconych  
 ludzi, o których istnieniu  
 krążyły do tej pory tylko  
 krwawe legendy. 
01:00     Superwizjer - mag. reporterów
01:30     Uwaga! - magazyn
01:50     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:50     Telesklep
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