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- Zgłosiliśmy do konkur-
su wniosek zatytułowany 
„Kompleksowe działania 
służące ochronie i popra-
wie stanu środowiska w re-

jonie Zatoki Gdańskiej” – 
mówi Aleksandra Bodnar, 
kierownik Działu Ochro-
ny Środowiska. - W przy-
gotowanej prezentacji po-

LIDER EKOLOGII
Podczas uroczystej gali w Warszawie Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” 
z siedzibą w Gdyni otrzymał honorowy tytuł „Lidera Ekologii Polskiej”. Nagroda została 
wręczona przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, a statuetkę odebrał Przewodniczący 
Zarządu Związku - Tadeusz Wiśniewski. 

kazaliśmy jak praktycznie 
realizowana jest wspól-
na polityka należących do 
Związku gmin, a przede 
wszystkim system zarzą-
dzania gospodarką odpa-
dami komunalnymi oraz 
działania inwestycyjne w 
ramach zaopatrzenia w 
wodę i oczyszczania ście-
ków. W naszym wniosku 
zawarliśmy również sposo-
by angażowania społeczno-
ści lokalnych zrzeszonych 
w Związku gmin w róż-
nego rodzaju projekty na 
rzecz ochrony środowiska. 
Była to 11. edycja Kon-
kursu Ministra Środowi-
ska „Lider Polskiej Eko-
logii”. Konkurs objęty jest 
pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP - Le-
cha Kaczyńskiego. Tytuł 
„Lidera Polskiej Ekologii” 
to niezwykle istotny ele-
mentem promocji, a także 
zachęta dla fi rm oraz sa-
morządów do działań na 

rzecz ochrony środowiska 
– unieszkodliwiania odpa-
dów, oszczędności ener-
gii i zmniejszenia zuży-
cia zasobów naturalnych
Do tegorocznej edycji kon-
kursu przystąpiło 79 po-
wiatów, gmin i związków 
gmin i 53 fi rmy. Komu-
nalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” po-
wstał w 1991 roku i zrze-
sza 8 gmin: Gdynię, Redę, 
Rumię, Sopot, Wejherowo, 
gminę Kosakowo, gminę 
Szemud i gminę Wejhero-
wo. Do zadań związku nale-
ży realizacja zadań publicz-
nych w zastępstwie gmin i 
koordynacja ich działań m. 
in. w dziadzienie gospodar-
ki wodnej, gospodarki od-
padami. Związek wspól-
nie z gminami jest właści-
cielem trzech fi rm: PEWIK 
w Gdyni, OPEC w Gdyni 
i EKO DOLINY w Łęży-
cach.
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ZGPomimo kłopotów i niepew-

ności praca w Stoczni Gdy-
nia idzie pełną parą. 24 paź-
dziernika w stoczni o godz. 
15.00  z suchego doku SD 

Kolejny samochodowiec
II spłynął na 
wodę kolejny Ro 
– Ro samocho-
dowiec.  Jest to 
dwudziesta trze-
cia jednostka z 
serii 8168 (na 
trzy  zakontrak-
towane). Statek 
o nazwie ,,SE-

RENITY ACE’’ ma nośność 
21 300 DWT i jest przysto-
sowany do przewozu 6600 
standardowych samocho-
dów japońskich. str. 5

Tak w drugiej połowie me-
czu pomiędzy Arką Polnor-
dem Gdynia a Polonia Bytom 
skandowali gdyńscy kibice. 

W meczu przyjaźni niespo-
dziewanie Arka przegrała z 
Polonią Bytom 3:1. 

Arkowcy, co wy robicie?

str. 12

str. 3

W mieście będzie ciszej

Wykonanie Programu ochro-
ny środowiska przed hała-
sem jest obligatoryjnym za-

daniem w przy-
padku stwierdze-
nia przekroczeń 
dopuszczalnych 
poziomów ha-
łasu w środowi-
sku. Takie prze-
kroczenia zosta-
ły stwierdzone 
w wyniku opra-

cowania strategicznej mapy 
akustycznej dla miasta.

Nagrodę z rąk ministra Macieja Nowickiego (z lewej) odebrali: Aleksandra Bodnar i Tadeusz Wiśniewski.



WYDAWCA
PPHU „DAKSS”

DRUK
AGORA SA
REKLAMA
0601-300-143

Redaktor naczelny: Piotr Ruszewski
Redaktor prowadzący: Łukasz Bieszke
Dziennikarze:
Andrzej J. Gojke
Tomasz Modzelewski
Jarosław Woliński
Skład i łamanie: Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania oraz nie odpowiada za tresć zamieszczanych ogłoszeń.

Nakład 10 000 egz.

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

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
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Niewątpliwą gwiazdą jest 
tutaj wielofunkcyjne boisko 
o wymiarach 32 x 18 me-
trów z bezpieczną, amorty-
zującą upadki nawierzchnią 
poliuretanową i ze sztucz-
nym oświetleniem, nie 
mniej ciekawe jest trawia-
ste boisko do piłki nożnej 
o wymiarach 40 x 25 me-
trów z podziemnym syste-
mem nawadniania i oświe-
tlone 8 lampami halogeno-
wymi. Teren rekreacyjny to 
również 200 metrowy ska-
tepark i 300 metrowy plac 
zabaw, gdzie obok wielu 
atrakcji największą chyba 
dla dużych i małych dzieci 
będzie zjazd na linie. Koszt 
budowy tak wysokiej jako-
ściowo i wielofunkcyjnej 
inwestycji liczącej łącznie 

około 7000 metrów kwa-
dratowych wyniósł 500 000 
zł. Dzięki niej mieszkańcy 
zamieszkujący pobliskie te-
reny z dziećmi i młodzieżą 
na czele, będą mogli upra-
wiać ulubione sporty, or-
ganizować zawody, zaba-
wy oraz lokalne imprezy. 
Projekt jest odpowiedzią na 
oczekiwania mieszkańców. 
Zgłaszały je fi rmy admini-
strujące budynkami znajdu-
jącymi się na terenie starej i 
nowej części osiedla Sokół-
ka w Gdyni. To właśnie w 
ich pobliżu znajduje się te-
ren rekreacyjny. Jednak sta-
nie się on miejscem integru-
jącym nie tylko obie Sokół-
ki, ale także całą dzielnicę 
Gdynia Zachód. 

(MR)

Nabór prowadzi Wydział 
Nauk Humanistycznych 
i Społecznych Akademii 
Marynarki Wojennej. Do-
kumenty należy złożyć w 
dziekanacie WNHiS (po-
kój 104 – 105). W ramach 
kierunku historia studia od-
bywać się będą w dwóch 
specjalnościach: Historia 
Europy oraz Historia Woj-
skowości. Wszelkie infor-

macje są dostępne w dzie-
kanacie Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Spo-
łecznych pod numerami te-
lefonów 0-58/626-25-85 i 
0-58/626-25-08.
Jednolity plan ramowy stu-
diów pierwszego stopnia 
na kierunku historia moż-
na znaleźć na stronie inter-
netowej AMW: www.amw.
gdynia.pl

Podczas spotkania odbyła 
się prezentacja multimedial-
na na temat 20-letniej dzia-
łalności placówki oraz wrę-
czenie dyplomów i upomin-
ków najstarszym i najak-
tywniejszym seniorom. Nie 
zabrakło słodkiego poczę-
stunku. Imprezę uświetnił 
występ kwartetu „Capric-
cio”. Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej działa w Gdyni 
w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i już od 1988 roku. Przy-
chodzą tu m. in. emeryci i 
renciści, którzy czują się sa-
motni, a chciałyby spędzać 
czas wśród przyjaciół. Star-
sze i niepełnosprawne oso-
by mogą w placówce zrobić 
coś dla siebie i dla innych, 
w miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Dom prowadzi dla swo-
ich podopiecznych terapię 

zajęciową, różne kółka za-
interesowań (np. plastycz-
ne, krawieckie, teatralne, 
ogrodnicze, karciane), za-
pewnia całodzienne wyży-
wienie, opiekę pielęgniar-
ską, opiekę socjalną, reha-
bilitację i wiele innych form 
aktywności. Podopieczni 
wspólnie oglądają telewi-
zję i fi lmy, czytają książki i 
codzienną prasę. Wychodzą 
razem do teatru, do kina, do 
muzeum i na wystawy. Bio-
rą udział  w pieszych i wy-
jazdowych wycieczkach. 
Placówka znana jest m.in. z 
organizowania corocznych 
wyborów Miss i Mistera Se-
niora (w tym roku odbyła się 
już 5 edycja – uczestniczyło 
w niej 200 seniorów z całe-
go woj. Pomorskiego) oraz 
Nocy Świętojańskiej Senio-
rów.                            (mgr)

20 lat placówki
Wczoraj odbyła się uroczystość 20-lecia 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gdy-
ni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pra-
cownicy, seniorzy i ich rodziny, a także przed-
stawiciele władz miasta, Rady Dzielnicy Wzgó-
rze św. Maksymiliana, parafi i św. Antoniego 
oraz  zaprzyjaźnieni sponsorzy.

Studiuj historię w AMW

Raj dla sportowców
U zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Staniszewskiego 
został otwarty wysokiej klasy teren rekreacyjny. 

Jeszcze tylko dwa dni (do piątku 31 października) 
potrwa wolny nabór na studia (stacjonarne i 
niestacjonarne) na kierunku - Historia w roku 
akademickim 2008/2009. 

72-letni mężczyzna, któ-
rzy „kolekcjonował” ptaki 
usłyszy zarzuty z Ustawy 
o Ochronie Zwierząt. Poli-
cjanci z Karwin dowiedzieli 
się, że na balkonie jednego 
z  bloków przy ul. Nałkow-
skiej  w klatkach przetrzy-
mywane są nielegalnie pta-
ki gatunków chronionych. 
Dzielnicowy tego rejonu  
potwierdził tą informację. 
W piątek 24 października 
w godzinach popołudnio-
wych inspektor wojewódz-
ki ds. ochrony przyrody, or-
nitolog  i policjanci ujaw-
nili na balkonie jednego z 
bloków  trzy klatki, w któ-
rych były 26 ptaków. –Ga-

tunki chronione były prze-
trzymywane w urągających 
warunkach. 3 czyżyki, 1 
czeczotka, 1makolągwa, 
2 kulczyki, 1 szczygieł 2 
zięby 1 sójka potrzebowa-
ły opieki – informuje Han-
na Kaszubowska, rzecznik 
prasowy komendanta poli-
cji w Gdyni. – 11 ptaków 
zostało  przetransportowa-
nych  do ośrodka rehabili-
tacji ptaków w Brodach Po-
morskich koło Gniewu. Po-
zostałe odzyskało wolność 
w rejonie Parku Krajobra-
zowego. 72-letniemu męż-
czyźnie zostaną przedsta-
wione zarzuty z Ustawy o 
Ochronie Zwierząt.   (MR)

Więził ptaki
Z takim przypadkiem policjanci z Gdyni jeszcze się 
nie spotkali. 26 dzikich ptaków  było przetrzymywa-
nych w klatkach na balkonie jednego z mieszkań na 
gdyńskich Karwinach. Ptaki przetrzymywane były 
w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie 
rażącego niechlujstwa, bez możliwości swobodne-
go latania. Niektóre z nich są bardzo ciężko chore. 

Ten Gołąb postanowił np. wysiadywać młode na sygnalizatorze 
świetlnym przy skrzyżowaniu ulic 10-lutego i Władysława IV

www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl   www.expressgdynski.pl
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Wykonanie Programu 
ochrony środowiska przed 
hałasem jest obligatoryj-
nym zadaniem w przy-
padku stwierdzenia prze-
kroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu w śro-
dowisku. Takie przekro-
czenia zostały stwierdzo-
ne w wyniku opracowania 
strategicznej mapy aku-
stycznej dla miasta Gdy-
ni. Przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów ha-
łasu są wynikiem ruchu 
drogowego, kolejowego 
oraz działalności przemy-
słowej. Niniejszy program 

identyfi kuje źródła po-
nadnormatywnego hałasu 
oraz prezentuje warianto-
we sposoby ograniczania 
(zmniejszania) uciążliwo-
ści hałasu. Ze względu na 
fakt, że  hałas powodowa-
ny jest przez źródła będą-
ce w zarządzie różnych 
podmiotów, Program ad-
resuje realizację poszcze-
gólnych jego elemen-
tów tym podmiotom. W 
przedmiotowym Progra-
mie są to Prezydent mia-
sta Gdyni, Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, PKP PLK, PKP 

SKM oraz Policja. Podję-
cie we wskazanym czasie 
i zakresie działań napraw-
czych przyniesie popra-
wę klimatu akustycznego 
mieszkańcom Gdyni.
Oprócz ekranów dla po-
prawy komfortu i zmniej-
szenia ilości decybeli w 
szkołach znajdujących się 
na „głośnych” terenach 
zostanie wymieniona sto-
larka okienna. Gdynia jest 
drugim miastem w Polsce 
po Poznaniu, która przy-
stąpiła do realizacji takie-
go programu.

(MR)

W MIEŚCIE BĘDZIE CISZEJ

Na ostatniej sesji rady miasta radni zaakceptowali Program Ochro-
ny Środowiska przed hałasem. Oznacza to,że w ciągu sześciu lat w 
miejscach najbardziej zagrożonych decybelami staną ekrany aku-
styczne, które ochronię mieszkańców przed szkodliwym hałasem. 
Projekt ma kosztować ponad 80 mln zł, a sfi nansuje go Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad, PKP i miasto Gdynia.
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Ekrany akustyczne przy zjeździe  Estakady Kwiatkowskiego

–Autobusy hybrydowe to 
przyszłość, ponieważ emi-
tują one do środowiska 
znacznie mniej substancji 
szkodliwych – mówi Mar-
cin Gromadzki, rzecznik 
prasowy Zarządu Komu-
nikacji Miejskiej.–  Są też 
zdecydowanie cichsze pod-
czas jazdy. Niewykluczo-
ne,że autobusy o napędzie 
hybrydowym będą stopnio-
wo wypierały te o napędzie 
spalinowym.
Za sprawą odzyskiwania 

energii hamowania, a tak-
że dzięki redukcji mocy sil-
nika spalinowego i ogra-
niczeniu jego wagi, udało 
się wypracować mniejsze 
zużycie paliwa. Właści-
ciele Solarisa p. Olszew-
scy liczą, że autobus będzie 
zużywać 20-30% paliwa 
mniej niż podobnej wielko-
ści pojazdy ze spalinowym 
silnikiem. Dotychczasowe 
badania przeprowadzone 
w Pradze, mające na celu 
porównanie zużycia pali-

Hybrydowy autobus
Gdynia stawia na ekologię. Kolejnym tego dowodem jest nowy autobus 
napędzany energię elektryczną. Solaris Urbino 18 obsługuje linię 
146 z Redy na Plac Kaszubski. Charakterystyczny zielony autobus z 
napisem „hybrio” jest jak na razie testowany przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Autobusowej. 

wa w Solarisie Urbino 18 
Hybrid oraz Solarisie Urbi-
no 18 z tradycyjnym silni-
kiem Diesla, potwierdziły 
redukcję zużycia paliwa o 
ok 23%. Państwo Olszew-
scy zapewniają, że kolej-
ne optymalizacje pracy ele-
mentów napędu umożliwią 
dalsze ograniczenia zużycia 
paliwa. Testowany w Gdy-
ni Solaris Urbino 18 posia-
da dwa silniki: spalinowy i 
elektryczny.Części systemu 
hybrydowego, takie jak ba-
terie oraz dwa moduły prze-
twornic znajdują się na da-
chu pojazdu. Dla fi rm prze-
wozowych oznacza to brak 
ograniczeń w kształtowa-
niu wnętrza autobusu, a dla 
pasażerów ten sam wystrój 
wnętrza, który znają na co-
dzień korzystając z Solari-
sów z tradycyjnym napę-
dem.                           (MR)
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OGŁOSZENIE
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Kupony z odpowiedziami należy dostarczyć  do redakcji Expressu, 
ul. Sobieskiego 225, Wejherowo 84-200

KUPON KONKURSOWY  nr  7

A                  B                  C

............................................................

 imię i nazwisko

.............................................................

 adres zamieszkania

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 30 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. 

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 7:

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: 

Księgarnia Chimera oferuje bogaty 
wybór podręczników szkolnych 

do wszystkich szkół.

A - powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych, 
B - może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowa-
niem szczególnej ostrożności,
C - może przejechać przez przejście dla pieszych, jeśli pojazd 2  
zaczyna ruszać
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Samochodowiec został zwo-
dowany w wysokim stopniu 
gotowości technicznej wy-
noszącej około 85%. Było 
to w Stoczni Gdynia S.A. 
piąte wodowanie statku w 
bieżącym roku. 
–,,SERENITY ACE’’ to Ro-
Ro samochodowiec wiel-
kogabarytowy i wielopo-
kładowy (ma 13 pokładów 
wewnętrznych) – informuje 
Janusz Wikowski, doradca 
zarządu stoczni Gdynia. – 
Załadunek i wyładunek od-
bywa się za pośrednictwem 
dwóch ramp: skośnej rampy 
rufowej o nośności 150 ton 
i rampy burtowej o nośno-
ści 22 ton. Nadbudówka na 
tym statku jest jednopozio-
mowa i znajduje się na wy-
sokości 33 metrów (licząc 
od dna statku). Jego dłu-
gość wynosi 199,9 m, sze-
rokość 32 m, zanurzenie 10 
m. Statek posiadać będzie 
w pełni sterowany elektro-
nicznie silnik dwusuwowy 
wolnoobrotowy MAN Die-
sel typu 7S60ME-C7 wy-
produkowany w zakładach 
H. Cegielski z Poznania. W 

silniku sterowanym elek-
tronicznie wszystkie pro-
cesy tzn. od przygotowania 
do rozruchu, rozruch, pra-
ca w pełnym obciążeniu, a 
także w stanach awaryjnych 
będą kontrolowane i stero-
wane elektronicznie. Osią-
gać będzie prędkość ponad 
20 węzłów. Statek będzie 
wyposażony w najnowo-
cześniejszy system nawiga-
cyjny wraz z automatycz-
nym sterowaniem wszyst-
kich funkcji technicznych i 
eksploatacyjnych. Jednost-
ka spełniać będzie wymo-
gi najnowszych przepisów 
Międzynarodowej Organi-
zacji Morskiej IMO.  
Budowa tego statku odbywa 
się pod nadzorem i według 
przepisów towarzystwa kla-
syfi kacyjnego DET NOR-
SKE VERITAS (DNV). Sta-
tek fi nansowany jest przez 
armatora.  Statek został za-
projektowany w Stocznio-
wym Biurze Projektowym 
pod kierownictwem gene-
ralnego projektanta Wojcie-
cha Żychskiego i głównego 
projektanta Cezarego Kacz-

marskiego.              
Kierownikiem projektu jest 
Wacław Frączek, a kierow-
nikiem biura budowy Da-
niel Pietruszka. Głównym 
technologiem budowy stat-
ku jest Bolesław Tarnacki. 
Jakość wykonania nadzo-
ruje inspektor biura jakości 
Sławomir Kreft. Aktualnie 
Stocznia Gdynia S.A. budu-
je cztery statki: jeden kon-
tenerowiec o pojemności 
2700 TEU oraz 
trzy  Ro – Ro 
samochodowce. 
Stocznia Gdynia 
S.A. ma 
uprawo-
mocnio-
ne kon-
t r a k t y 
na zbu-
dowanie 
(w  la-
tach  2008 – 
2009) 12 stat-
ków o wartości 
650 mln. dola-
rów i 15 mln. 
euro. W poło-
wie listopada 
Komisja Euro-

pejska ma podjąć decyzję 
co do przyszłości polskich 
stoczni. jeżeli komisarze 
zgodzą się na przyjęcie pla-
nu opracowanego przez mi-
nisterstwo fi nansów, wów-
czas stocznie przejmie fi r-
ma ISD. Jeżeli plany nie zo-
staną zaakceptowane, wów-
czas Unia Europejska na-
każe stoczni zwrot pomocy 
publicznej.

(MR)

Okręt działa w składzie eli-
tarnego zespołu okrętowego 
SNMG-1 – awangardy sił 
morskich Sojuszu Północ-
noatlantyckiego.
100 dni, od kiedy okręt wy-
szedł z portu wojennego w 
Gdyni minęło dokładnie w 
piątek, 24 października, o 
godzinie 11:00.
ORP „Gen. K. Pułaski” opu-
ścił macierzystą bazę mor-
ską w Gdyni 16 lipca br. 
Po przejściu przez Bałtyk, 
Morze Północne i Atlantyk 
wszedł na Morze Śródziem-
ne, gdzie w hiszpańskim 
porcie Kartagena rozpoczął 
służbę w składzie SNMG-1 
(ang. Standing NATO Mari-
time Group One) – Stałego 
Morskiego Zespołu NATO. 
Od 28 lipca „Pułaski” 
wspólnie z pozostałymi jed-
nostkami Zespołu uczestni-
czył w NATO-wskiej ope-
racji antyterrorystycznej 
ACTIVE ENDEAVOUR. 
Polska fregata monitorowa-
ła morskie szlaki komuni-
kacyjne oraz inne akweny 
istotne dla bezpieczeństwa 
transportu morskiego w 
akwenie Morza Śródziem-
nego. –Głównym zadaniem 
Zespołu było przeciwdzia-
łanie wszelkim aktom ter-
roryzmu na morzu oraz pró-
bom przemytu ludzi i za-
kazanych substancji, które 
drogą morską, poprzez Mo-
rze Śródziemne, mogłyby 
trafi ć do Europy. W ramach 
tej operacji polski okręt zi-
dentyfi kował około 200 jed-
nostek przepływających 
przez akwen Morza Śród-
ziemnego monitorując ob-
szary o powierzchni tysię-
cy mil kwadratowych – po-
informował Bartosz Zajda, 
rzecznik prasowy dowódcy 

marynarki wojennej.
Po zakończeniu udziału w 
operacji ACTIVE ENDE-
AVOUR (na M. Śródziem-
nym), w ramach zaplanowa-
nych przez NATO na wiele 
miesięcy wcześniej ćwiczeń 
z siłami morskimi Rumunii 
i Bułgarii, Zespół SNMG-1 
spędził blisko trzy tygodnie 
w zachodniej części Mo-
rza Czarnego. Po powrocie 
na Morze Śródziemne ORP 
„Gen. K. Pułaski” wspólnie 
z całym zespołem SNMG-1 
wziął udział w największym 
w tym roku morskim ćwi-
czeniu NATO pod krypto-
nimem NOBLE MIDAS 08. 
Był to najważniejszy egza-
min dla kolejnej zmiany Sił 
Odpowiedzi NATO. Pol-
ska fregata była jednym z 
okrętów – egzaminatorów, 
sprawdzała więc przygoto-
wanie swoich następców do 
praktycznych działań.
Bardzo ważnym elementem 
działań polskiego okrętu są 
również zadania lotnicze re-
alizowane przez śmigłowiec 
pokładowy SH-2G Kaman. 
Załoga tego śmigłowca, 
operując z pokładu okrętu 
spędziła w powietrzu ponad 
110 godzin (starty i lądowa-
nia na pokładzie okrętu pod-
czas działań na morzu, przy 
falowaniu i wietrze, to jeden 
z najtrudniejszych elemen-
tów sztuki pilotażu).
Do tej pory polski okręt 
wspólnie z pozostałymi jed-
nostkami zespołu SNMG-1 
odwiedził porty w Hiszpa-
nii, Grecji, Rumunii, Buł-
garii, Turcji, Chorwacji i we 
Włoszech reprezentując bia-
ło - czerwoną banderę. „Pu-
łaski” wraca do kraju w po-
łowie listopada.

(MR)

KOLEJNYKOLEJNY
SAMOCHODOWIEC SAMOCHODOWIEC 
Pomimo kłopotów i niepewności praca w Stoczni Gdynia idzie pełną parą. 24 października w stoczni o 
godz. 15.00  z suchego doku SD II spłynął na wodę kolejny Ro – Ro samochodowiec.  Jest to dwudziesta 
trzecia jednostka z serii 8168 (na trzy jeszcze zakontraktowanych). Statek o nazwie ,,SERENITY ACE’’ 
ma nośność 21 300 DWT i jest przystosowany do przewozu 6600 standardowych samochodów japoń-
skich. Budowany jest na zamówienie fi rmy żeglugowej „RAY CAR CARRIERS LIMITED“ z Wyspy Man. 

Nasz „Pułaski” 
wśród elity
19 tysięcy mil morskich żeglugi, ponad 70 dni w 
morzu w ramach 8 ćwiczeń i operacji międzynaro-
dowych – to dotychczasowy bilans ostatnich 100 
dni misji polskiej fregaty rakietowej ORP „Gen. K. 
Pułaski” na Morzu Śródziemnym i Czarnym.
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Franciszka Cegielska 
urodziła się we Fran-
cji. W 1970 ukończyła 
Wydział Mechaniczny Po-
litechniki Szczecińskiej, a 
w 1975 studia podyplomo-
we na Politechnice Gdań-
skiej. Wykładała w Wyż-
szej Szkole Morskiej w 
Gdyni (zwolniono ją 
z powodów politycz-
nych w 1987). W 
1989 zorganizowa-
ła Komitet Obywa-
telski NSZZ „Soli-
darność”, obejmując 
jego przewodnictwo. 
W latach 1990-1998 
była prezydentem Gdy-
ni, jedną z najbardziej 
wyrazistych posta-
ci w samorządach. Pełniła 
też obowiązki wicepreze-
sa Związku Miast Polskich. 
W 1997 została posłem na 
Sejm z listy AWS. Rok póź-
niej w wyborach samorzą-
dowych uzyskała najwięcej 
głosów w regionie i obję-
ła funkcję przewodniczącej 
rady sejmiku województwa 
pomorskiego. W 1999 zo-
stała szefową Ruchu Stu.
W rządzie Jerzego Buz-
ka pełniła funkcję mini-
stra zdrowia. W lutym 2000 
Rada Miasta Gdyni przyzna-
ła jej najwyższe odznacze-
nie - Medal imienia Euge-
niusza Kwiatkowskiego - za 
wybitne zasługi dla Gdyni. 

Minęło już 8. lat
W 8. rocznicę śmierci Franciszki Cegielskiej – 
prezydent Gdyni w latach 1990 – 1998 przedsta-
wiciele samorządu z prezydentem Wojciechem 
Szczurkiem złożyły 22 października kwiaty na 
jej grobie na witomińskim cmentarzu. W ostat-
nią drogę „Żelazną Frankę” jak nazywano prezy-
dent Cegielską odprowadzało wówczas blisko 10. 
tys ludzi i nic w tym dziwnego,  gdyż była samo-
rządowcem z krwi i kości. Bardzo odważna, upar-
ta i niezwykle konsekwentna w podejmowaniu de-
cyzji. 

Franciszka Cegielska gdy-
nianką została z wyboru. 
Miasto zawdzięcza jej bar-
dzo wiele. Czyste plaże, roz-
wój komunikacji miejskiej, 
wznowienie budowy Esta-
kady Kwiatkowskiego. Dro-
gę jej życia wytyczały obo-
wiązki i zadaniami, które 
sobie wyznaczała. Bardzo 
skromna, nie oczekiwała ni-
gdy w zamian zaszczytów. 
Jedynym odznaczenie jakim 
za życia została uhonorowa-
na  był przyznany w 2000 
roku medal im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybit-
ne zasługi dla Gdyni”.

We wrześniu 2000 otrzyma-
ła Medal Honorowy Związ-
ku Miast Polskich. Zmarła 
w 2000.                 (ANGO)

Grób Franciszki Cegielskiej na cmentarzu witomińskim.
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UŁATWIENIA KOMUNIKACYJNE 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
W okresie Wszystkich Świętych, od 30 października do 2 listopada 2008 r., komunikacja miejska 
organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze Gdyni, Rumi i Sopotu oraz 
gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo i Żukowo, funkcjonować będzie według zmienionych zasad. 

Czwartek, 30 października 2008 r. 

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni po-
wszednie nauki szkolnej. W godzinach 9-17 zwiększo-
na zostanie częstotliwość kursowania autobusów na li-
nii 190 do Cmentarza Witomińskiego (kursy co 7-8 mi-
nut). Na linii 86 wybrane kursy w godzinach 9-17 będą 
przedłużone do Cmentarza Komunalnego w Rumi. 

Piątek, 31 października 2008 r. 

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powsze-
dnie nauki szkolnej. 
Zmiany tras – Gdynia, Sopot: Ze względu na wprowadze-
nie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej 
w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) i przewidy-
wane w ciągu dnia utrudnienia w kursowaniu na tym od-
cinku pojazdów komunikacji miejskiej, autobusy linii 103, 
137, 141 i 190 w obie strony kursować będą ul. Kielec-
ką, przy czym kursy tych linii w kierunku Witomina do 
godz. 8 i po godz. 18 będą wykonywane ul. Witomińską.  
Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na 
ulicy Malczewskiego w Sopocie, na odcinku od al. Niepod-
ległości do Brodwina, zmianie ulegną trasy linii 181 i 187.  
Trasa linii 181 – w kursach w kierunku pętli przy ul. Reja 
od przystanku „Brodwino – Szkoła” do przystanku „Mal-
czewskiego” prowadzić będzie ul. Kolberga, Obodrzyców, 
Wejherowską i al. Niepodległości.  Autobusy linii 187 – w 
kursach z Kamiennego Potoku – od przystanku „Brodwi-
no” do „Malczewskiego” kursować będą ul. Cieszyńskie-
go, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości. W kie-
runku powrotnym trasy linii 181 i 187 nie ulegają zmianie. 

Dodatkowe linie 
Do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 8–18 uru-
chomiona zostanie linia 390 – na trasie: Gdynia Dwo-
rzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 Lutego (powrót Wła-
dysława IV - Jana z Kolna) - Władysława IV – al. Pił-
sudskiego - Śląska - Witomińska - Cmentarz Wito-
miński. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą 
na wszystkich przystankach linii 190 na jej trasie. 
Autobusy będą kursować z częstotliwością na bie-
żąco dostosowywaną do liczby pasażerów. 
W godzinach 9-17 zwiększona zostanie częstotli-
wość kursowania autobusów na linii 105 do Cmenta-
rza Komunalnego w Kosakowie (kursy co 15 minut). 
Na linii 86 wybrane kursy w godzinach 9–17 będą 
przedłużone do Cmentarza Komunalnego w Rumi. 

Sobota, 1 listopada 2008 r.

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. 
Zmiany tras - Gdynia, Sopot: tak jak w piątek 31 października
Kosakowo: Ze względu na wprowadzenie jednego kie-
runku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, od ul. 
Rumskiej do Chrzanowskiego, zmianie ulegnie trasa li-
nii 105. W kierunku Cmentarza Komunalnego w Kosako-
wie autobusy będą kursować przez Pierwoszyno: ul. Że-
romskiego w Kosakowie, Kaszubską i Rumską w Pier-
woszynie, Rumską i Rzemieślniczą w Kosakowie. W 
kierunku powrotnym trasa linii 105 nie ulega zmianie. 
Ze względu na utrudnienia w przejeździe, kursy linii 86 odby-
wać się będą bez zajazdu na Cmentarz Komunalny w Rumi. 

Dodatkowe linie
Do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 6.30–21.30 
uruchomiona zostanie linia 390 – na trasie: Gdynia Dwo-
rzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 Lutego (powrót Włady-
sława IV - Jana z Kolna) - Władysława IV – al. Piłsud-
skiego - Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. 
Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą na wszystkich 
przystankach linii 190 na jej trasie. Autobusy będą kur-
sować z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do 
liczby pasażerów. Do Cmentarza Komunalnego w Ko-

sakowie dłużej, w godzinach 7–19.30, i częściej (kur-
sy co 10-15 minut) będzie funkcjonować linia 105. 
W godzinach 8.15–17 uruchomiona zostanie dodatko-
wa linia autobusowa 305 – na trasie: Gdynia pl. Ka-
szubski –  Kosakowo Cmentarz Komunalny. Autobu-
sy linii 305 zatrzymywać się będą na wszystkich przy-
stankach linii 105 na jej trasie, za wyjątkiem przystan-
ków przy ul. Gołębiej i Terminalu Promowym. Będą 
kursować co 10-15 minut. Opłata za przejazd – wg tary-
fy zwykłej, bez granicy taryfowej na Pogórzu Górnym. 
W godzinach 8.15-17.30 także linia dodatkowa 273 – na tra-
sie: Gdynia Chylonia Dw. PKP - Kosakowo Cmentarz Ko-
munalny. Powrót do Chyloni odbywać się będzie trasą linii 
173, przez Dębogórze. Autobusy linii 273 zatrzymywać się 
będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie i 
kursować będą co 20-40 minut. Opłata za przejazd – wg tary-
fy zwykłej, z granicami taryfowymi w Cisowej i Kazimierzu. 
Do obsługi cmentarzy w Rumi, w godzinach 7–19 uru-
chomiona zostanie linia autobusowa 386 – na trasie: 
Rumia, pl. Kaszubski (Cmentarz Katolicki) – Ru-
mia Cmentarz Komunalny. Autobusy linii 386 będą 
się zatrzymywać na wszystkich przystankach innych li-
nii na jej trasie i  kursować z częstotliwością na bie-
żąco dostosowywaną do liczby pasażerów. Opłata za 
przejazd – wg taryfy zwykłej, obowiązującej w Rumi. 
Ponadto, w godzinach 10–17, na fragmencie trasy linii 173: 
Gdynia Chylonia Dworzec PKP – Rumia Cmentarz Komu-
nalny uruchomiona zostanie linia autobusowa 373. Autobusy 
linii 373 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach 
innych linii na jej trasie i kursować co 10-20 minut. Opłata za 
przejazd – wg taryfy zwykłej, z granicą taryfową w Cisowej. 
Funkcjonować będą także linie:
 88 – na podstawie rozkładu specjalnego (zbliżonego do po-
wszedniego) w godzinach 8–16, 165 – zgodnie z niedzielnym 
rozkładem jazdy, 203 – zgodnie z niedzielnym rozkładem 
jazdy. Poza linią 105, zwiększona częstotliwość, w godzi-
nach 9–17, obowiązywać będzie na liniach autobusowych: 
187 (kursy co 10 minut); 197 (kursy co 20 mi-
nut); oraz trolejbusowych: 26 i 27 (na obu li-
niach kursy co 10 minut). Dłużej funkcjonować 
będą linie: 30 – do godz. 16.30, 86 – do godz. 18.30. 

UWAGA! 
Nie będą funkcjonować linie bezpłatne (hiper-
marketowe): 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 i 012. 
Z uwagi na dodatkową ofertę połączeń Pogórza Dolnego 
ze śródmieściem Gdyni (liniami 105 i 305), w godzinach 
9–16.30 rzadziej kursować będą autobusy linii 170 (kursy co 
30 minut), przy czym zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy 
zostaną wykonane wszystkie kursy do/z pętli przy ul. Złotej. 
Niedziela, 2 listopada 2008 r. - Dzień Zaduszny
Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i 
święta.
Zmiany  tras 
 -  Gdynia, S opot: tak jak w piątek   31 października

Dodatkowe linie
W godzinach 8–18 uruchomiona zostanie linia 390, 105 i 
273 – tak jak w sobotę 1 listopada.
W przypadku linii 273 autobu-
sy kursować będą w niedzielę co 60 minut.
W godzinach 9.30–17 linia autobusowa 386 – na tra-
sie: Rumia, pl. Kaszubski (Cmentarz Katolicki) – Ru-
mia Cmentarz Komunalny. Autobusy linii 386 będą 
się zatrzymywać na wszystkich przystankach in-
nych linii na jej trasie i będą kursować co 10-20 minut. 
Poza linią 105, zwiększona częstotliwość, w go-
dzinach 9–17, obowiązywać będzie na liniach: 
- 27 (kursy co 10-20 minut); - 187 (kursy co 15 minut). 
Wcześniej zaczną funkcjonować linie: - 27 – od 
godz. 9.30 z Cisowy i od godz. 10 z Kaczych Bu-
ków, - 197 – od godz. 8 z Obłuża i od godz. 9 z Cisowy. 
W godzinach 9–17 funkcjonować będzie także li-
nia trolejbusowa 30 (kursy co 20-30 minut). (opr. ag)
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
U NAS I NA ŚWIECIE
Najsmutniejsze święto w roku - dzień w którym szczególnie wspominamy i opłakujemy  
tych których wśród nas już niema. Na grobach pojawiają się kwiaty, płoną zapalone znicze, 
nad mogiłami stoją zamyślone postacie. Dzień ten jednak w różnych regionach świata 
obchodzony jest w różnoraki sposób.

1 listopada w Uroczystość 
Wszystkich Świętych, od-
dajemy cześć tym wszyst-
kim, którzy cieszą się już 
chwałą nieba, a wiec świę-
tym, o których mówi Bi-
blia (św. Piotr, św. Paweł), 
świętym uznanym przez 
Kościół (np. św. Maksy-
milian Kolbe, św. Fausty-
na Kowalska) oraz tym 
wszystkim świętym, któ-
rych nie znamy (może to 
być nawet nasza babcia lub 
dziadek). Podczas Mszy 
św. w tym dniu kapłani 

używają szat liturgicznych 
w kolorze białym. Popo-
łudniowe nabożeństwo na 
cmentarzu złączone jest już 
tym, co przezywamy 2 li-
stopada, z modlitwa za na-
szych zmarłych i dlatego 
używa się szat fi oletowych. 
Tradycja obchodów Dnia 
Wszystkich Świętych sięga 
pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa. Gdy oddawano 
cześć męczennikom, w III 
wieku, rozpowszechnił się 
zwyczaj przenoszenia reli-

kwii świętych z miasta do 
miasta. W ten sposób chcia-
no podkreślić, ze święci są 
„własnością” całego Ko-
ścioła. Odwiedzanie gro-
bów jest zwyczajem znanym 
niemal wszystkim ludom, 
przekazywanym z pokole-
nia na pokolenia. Chrze-
ścijanie podjęli te tradycje 
i nadali jej własny sens.
2 Listopada, we Wspo-
mnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych (Dzień 
Zaduszny), wspominamy 
wszystkich zmarłych z na-
szych rodzin i tych, o któ-
rych być może ludzie zu-
pełnie zapomnieli. Jest to 
dzień, kiedy modlimy się 
o wieczne zbawienie dla 
tych, którzy wciąż jeszcze 
czekają na radość spotkania 
z Bogiem, a wiec za dusze 
ludzi w czyśćcu, wierzymy, 
bowiem, ze ta modlitwa po-
może im szybciej cieszyć 
się szczęściem przebywa-
nia z Bogiem. Tego dnia 
podczas liturgii używa się 
szat w kolorze fi oletowym.
Święto to zapoczątkował 
św. Odilon (zm. 1048) - 
czwarty z kolei opat be-
nedyktyńskiego klasztoru 
w Cluny we Francji, któ-
ry w 998 roku polecił, by 
we wszystkich klasztorach 
tej reguły Dniem Zadusz-
nym był 1 listopada. Stad 
wywodzi się tradycja ob-
chodzenia w Kościele ka-

tolickim Święta Zmarłych. 
Z czasem władze kościelne 
przeniosły je na dzień 2 li-
stopada.
Papież Benedykt XV ze-
zwolił w 1915 roku, aby każ-
dy kapłan mógł odprawiać 
tego dnia trzy msze święte 
w intencji zmarłych. Jed-
na w intencjach własnych, 
druga w intencji wszyst-

kich zmarłych, a trzecia 
w intencji Ojca Świętego.
W kościołach odczytuje się 
tego dnia z ambony lub od 
ołtarza tzw. wypominki za 
zmarłych. Jest to wymie-
nianie imion wskazanych 
na kartkach, połączone z 
odmawianiem zwyczajo-
wych pacierzy.         

Jarosław Woliński

Różnice kulturowe

„Tradycja
Dnia 

Wszystkich 
Świętych sięga 
pierwszych wie-
ków chrześci-
jaństwa.

w uroczystościach wszystkich świętych:
U LUTERANÓW

U luteranów nie ma kultu zmarłych, lecz kultywowana jest stała 
pamięć i troska o groby zmarłych. Przy wielu luterańskich nekro-
poliach znajduje się dom, w którym mieszka gospodarz opieku-
jący się cmentarzem.

U KALWINÓW

Kalwini polscy dostosowali pamięć o zmarłych do polskiej tra-
dycji, gromadząc się w Dzień Zaduszny w cmentarnej kaplicy na 
okolicznościowym nabożeństwie.

U ŻYDÓW

Żydzi wspominają zmarłych w rocznice śmierci, kiedy zapalają 
specjalna świece jorcajtowa i odmawiają modlitwę: „Boże pe-
łen miłosierdzia” lub tradycyjny kadisz. W rocznice śmierci słyn-
nych rabinów i cadyków umieszcza się na ich grobach karteczki 
z prośbami o wstawiennictwo.

W WIELKIEJ BRYTANII

Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, orzechy 
by odgonić złe duchy. Ludzie robili tez zagłębienia w rzepie i 
dyni i wstawiali świece by odgonić złe duchy z domu.

W JAPONII

13 sierpnia, rozpoczyna się w Japonii święto bon (o-bon matsu-
ri), obchodzone ku czci duchów zmarłych, które przybywają do 
swoich rodzin, witane latarniami zapalanymi u progów domów 
(tzw. mukaebi - „ognie powitalne”). Na domowych ołtarzykach 
buddyjskich czekają na zmarłych ofi ary. Duchy przebywają z ro-
dzinami do 15 sierpnia, po czym są odprowadzane za pomocą 
„ogni pożegnalnych” - okuribi. W niektórych rejonach Japonii 
okuribi przyjmują formę łódeczek z ofi arami i latarenkami, pusz-
czanymi nocą na rzekę - efekt jest podobny do polskiego pusz-
czania wianków. Dla uczczenia zmarłych na dziedzińcach świą-
tyń, czasem także na ulicach miast, odbywają się rytualne tańce 
zwane bon-odori. Na okres święta bon Japończycy biorą zazwy-
czaj urlopy i wyjeżdżają do swoich rodzinnych stron, by odwie-
dzić groby przodków, co powoduje wprost niewyobrażalne korki 
na autostradach.

WE FRANCJI

We Francji nie ma tradycji palenia zniczy na grobach. W tym cza-
sie np. grupy młodzieży z niemal całego świata pielgrzymują do 
grobu legendarnej gwiazdy rocka - Jima Morrisona. Ci przybysze 
czuwają nad grobem swego idola cały dzień i pól nocy, śpiewając 
i grając na gitarach najpopularniejsze przeboje Morrisona.

NA FILIPINACH

Na Filipinach w tym dniu cmentarze zapełniają się całymi rodzina-
mi, ustawia się namioty, w których urządzane są huczne biesiady.
HALLOWEEN - wspomnienie zmarłych czy zabawa

W AMERYCE, AUSTRALII I KRAJACH 
ANGLOSASKICH - HALLOWEEN

Nazwa Halloween pochodzi od „All Hallows’ Eve”, jak okre-
ślano wieczór 31 października, kiedy to ludzie modlili się 
za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych 1 listopada.
W IX wieku postanowiono włączyć to święto do świąt obo-
wiązujących nadając mu jednak charakter pobożny. Wiąza-
ło się to ze wspomnieniem „wszystkich wiernych zmarłych” 
oraz z modlitwą za cierpiących w czyśćcu. Na wsiach wie-
rzono, że dusze przybierają postać dziadów, stąd gościnność 
dla żebraków. Zakazane były prace domowe, aby przypad-
kiem nie skrzywdzić odwiedzającej swój dawny dom duszy.
Halloween wywodzi się od celtyckiego obyczaju Allhallow 
Even - w wigilię 1 listopada palono ogniska dla dusz zmar-
łych. W XIX wieku przywędrowało wraz z irlandzkimi emi-
grantami do Ameryki i tam zmieniło nazwę na Halloween. 
W drugiej połowie XX wieku święto trafi ło znowu do Europy. W 
Irlandii za czasów pogańskich ludzie przebrani w kolorowe ko-
stiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Niezamożni pro-
ponowali bogatym interes, który polegał na tym, że mieli od-
prawiać modły za dusze zmarłych w zamian za chleb. Dzisiaj 
tradycja ta uległa przekształceniu, a jej symbolem jest dawanie 
słodyczy dzieciom chodzącym od domu do domu. Wydrążona 
dynia ze światełkiem w środku dla irlandzkich chłopców ozna-
czała błędne ogniki uważane za dusze zmarłych. W czasie ta-
jemniczych celtyckich obrzędów uwalniano ludzkie dusze z ciał 
czarnych kotów, sów i nietoperzy. Pewnie teraz błądzą gdzieś po 
świecie...                                     Opracował Jarosław Woliński

W tym roku swój udział 
w akcji zadeklarowali: Sła-
womir Kitowski - wydaw-
ca, fotografi k i miłośnik sta-
rej Gdyni, Jola Słoma i Mi-

rek Trymbulak - projektan-
ci mody, Dariusz Siastacz 
- aktor Teatru Miejskiego, 
Michał Adamczyk -  kore-
spondent TVP w Brukseli,  

Kwesta na cmentarzach
Już ósmy rok wolontariusze Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca w dniach 31 października, 1 i 2 
listopada będą kwestować na cmentarzach: na Witominie, w Pierwoszynie (Kosakowo) oraz w Wielkim 
Kacku przy ul. Spokojnej. Od kilku lat w tej szlachetnej akcji biorą również udział przedstawiciele 
władz miasta, artyści, dziennikarze, biznesmeni, sportowcy.

Od kilku lat do  kwestujących 1 listopada dołącza prezydent Wojciech Szczurek.

Marek Kański – dzienni-
karz TVP3, Katarzyna Fryc 
– dziennikarka Gazety Wy-
borczej,  Grażyna Bojarska 
- Dreher - dyrektor marke-
tingu klubu muzycznego 
POKŁAD, Anna  Białek – 
szefowa Biura Prezyden-
ta Miasta, Joanna Grajter - 
rzeczniczka prasowa Urzę-
du Miasta Gdyni i rugbyści 
drużyny RC ARKA Gdy-
nia. Lista jest jednak ciągle 
otwarta i organizatorzy cze-
kają na kolejne zgłoszenia! 
W tym roku dla kwestarzy 
przygotowano 150 puszek.
Zbiórka wolontariuszy na 

cmentarzu Witomino - w 
sobotę 1 listopada, o godz. 
12.00 w hallu Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych, 
przy ul. Witomińskiej. 
Kwesta rozpocznie się o 
godz. 13.00.
Warto przypomnieć, że 
podczas zeszłorocznej ak-
cji ponad 100 wolontariu-
szy zebrało blisko 60 tys. 
złotych. Więcej informa-
cji o akcji Gdyńskiego Ho-
spicjum można uzyskać na 
stronie: www.hospicjum.
gdynia.pl oraz pod nume-
rem tel.: 058 661 55 52

(mgr)
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Tadeusz Buraczewski pi-
sał o niej w „Igielniku”. 
Jej wiersze to aromatyczny 
dym snujący się z mistycz-
nej cygarniczki secesyjnej 

damy...”
„Jej poezja to efemeryczne 
i  oniryczne kompozycje 
sacrum & profanum”

 Jarosław Woliński

LUDZIE KULTURY - IZABELA ŁASKOWSKA
IZABELA 
ŁASKAWSKA, 
GDYNIANKA Z 
URODZENIA 
I ZAMIŁOWANIA. 
POETKA
 I ŚPIEWACZKA, 
KOCHA 
JOGGING, 
KONIE I SWOJĄ 
RODZINĘ

zasypiam czasem w okularach
nie zdejmuj ich gdy śpię

muszę dobrze widzieć sny

Jest gdynianką, organicznie złączoną z dzielnicami 
Chylonia, Grabówek, Pustki Cisowskie. Zdecydowanie 
zaznacza ten alians w swoich niektórych wierszach.

POWROTY DO DZIECIŃSTWA (Dawnej Chyloni)
zimny magiel publiczny, ciastkarnia  na rogu, 

dom z czerwonej cegły, 
zgarbiona babulinka z ,,Meksyku”, 

popycha wózek córki z wodogłowiem, 
ażurowa serwetka na oparciu wehikułu

Północna  Południowa wpadają 
w rozrzucone objęcia  Chylońskiej 

Zwijają się z nagła przytulając 
biegające samopas dzieciaki

ścieżka w poprzek szerokiej dróżki, pięty koleżanki przeskakuje 
z klasy do klasy

szkiełko, sekret pod kupką piasku schowany, pogrzeb 
znalezionego pod drzewem wróbla
dziewczynka, ma mysie warkoczyki

 kryje bawiąc się w szukanego
 znajdzie mnie, klepnie w ramię

powie
,,raz, dwa, trzy, teraz szukasz ty”

Jest bardzo otwarta . Wy-
starczy jakiś bodziec wzro-
kowy, dotykowy, przelotna 
myśl, słowo, wspomnienie 
i już układają się w niej 
strofy, wersy... Naturalnie, 

czerpie inspiracje z innych 
poetów, tych Wielkich jak 
Borowski, Stachura, Paw-
likowska – Jasnorzewska,  
Leśmian, Asnyk,  Yets, 
Eliot, Brodski...

wiersze śnią mi się każdej bezgwiezdnej nocy
kładą się na wargach

dożywiam je
ucinam pukiel ich gorączkowy

ściskam w kieszeni
Werbalizuje najczęściej 
obrazy, które budzą się 
gdzieś w niej. Rezultatem 
jest zgłoskowy zapis tych 
widoków. Jakkolwiek do-
robek jej zawiera różnorod-
ne wątki, treści, kategorie, 

to najlepiej odnajduje się w 
twórczości  stricte lirycznej 
i  miłosnej. Co zawiera ta 
poezja? Jest w niej powab 
i dobitność. 
Bywa delikatna, subtelna, 
aluzyjna, półprzeźroczysta.

Nie stroni jednakże od 
motywów ekspresyjnych, 

dosadnych, sugestywnych, 
odartych  z niedomówień. 

Pragnę aby piersi moje odbiły ci się na ciele koralową pastelą
Po lunchu ich negatyw zliżesz w męskiej toalecie

na deser...
Nie wyobraża sobie żyć z 
dala od tych miejsc wple-
cionych  w kanwę swojego 
ja. Zachłystuje  się  popie-
latością  brzasków, kradnie 
opiłki słoneczne. Podsłu-
chuje miejski gwar  zagłu-
szany skargą mew. Rani 
twarz o kanty północnego 
wiatru gdy  morska sól kry-
stalizuje się na powiekach. 
 Nie wyobraża sobie żyć z 
dala od Grabówka, Chylo-
ni... Swojego Miasta.
Śpiewa, bo uwielbia to. 
Lubi śpiewać własne  tek-
sty, nie z braku  pokory do 
świata. Uważa, że jako au-
torka , najwłaściwiej potra-
fi  dokonać ich interpretacji. 
Jej niedościgłym ideałem 

jest Ewa Demarczyk. Dla-
tego w jej dorobku pojawi-
ła się płyta „Westchnienie”, 
wydana we współpracy z 
Januszem Pierzakiem. Nie 
wydała tomiku, ponieważ 
najbardziej ceni sobie bez-
pośredni  kontakt z publicz-
nością ( nawet nieliczną). 
Może kiedyś to uczyni, 
choć wolałaby scedować 
to swoje dzieci,  gdy przyj-
dzie jej podążyć na druga 
stronę. Oprócz błogosła-
wionego  związku z litera-
turą, obcowanie z malar-
stwem przynosi jej radość 
i dziękczynienie stwórcy za 
posiadanie zmysłu wzroku. 
Uwielbia van Gogha, Klim-
ta...

Wpadniemy do Van Gogha żółciami rozświetlić ciała
Kroplami wina będę gasić pragnienie
Kupisz mi mały diamencik w pierścionku ze złotym sercem 
Będę wiedziała, że kochasz mnie...

(Spotkanie w Amsterdamie)

www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl   www.expressgdynski.pl
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W październiku 1998 r. 
gminy i miasta: m. Gdynia, 
m. Wejherowo, m. Sopot, 
m. Rumia, m. Reda, gm. 
Wejherowo, gm. Kosako-
wo oraz Komunalny Zwią-
zek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” powołały Spół-
kę z ograniczoną odpowie-
dzialnością pod nazwą Za-
kład Unieszkodliwiania Od-
padów – dzisiaj Eko Dolina, 
której ww. gminy są współ-
właścicielami. Spółka ta zo-
stała stworzona w celu wy-
budowania i eksploatacji 
nowoczesnego zakładu za-
gospodarowania odpadów, 
który jest podstawowym 
elementem systemu MIX. W 
2001 roku podpisane zosta-
ło Memorandum Finansowe 
uzgodnione pomiędzy Ko-
misją Europejską a Rzecz-
pospolitą Polską, odnośnie 
przyznania środków pomo-
cowych w ramach Przedak-

cesyjnego Instrumentu Po-
lityki Strukturalnej (ISPA) 
na przedsięwzięcie pn. „Go-
spodarka odpadami dla 
Doliny Redy i Chylonki”. 
Instytucją odpowiedzialną 
za realizacje został: Zakład 
EKO DOLINA Sp. z o.o. 
Jeden z zapisów mówił, że 
Benefi cjentem Końcowym 
został Zakład EKO DOLI-
NA Sp. z o. o.  Udział pomo-
cy przyznanej przez wspól-
notę na sfi nansowanie I eta-
pu przedsięwzięcia ustalono 
na 72% cało-
ści nakładów 
ze środków 
publicznych. 
15 lutego 
2002 r. w Łę-
życach odby-
ła się uroczy-
stość wkopa-
nia kamienia 
węgielnego,  
rozpoczyna-

KONTRAKTY NA JUBILEUSZ
Obchody jubileuszu dziesięciolecia istnienia spółki Eko Dolina odbyły się w ubiegłym tygodniu w siedzibie fi rmy w Łężycach. Na 
uroczystości przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miast i gmin, które dziesięć lat wcześniej w ramach Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołały spółkę do życia. Były kwiaty życzenia i prezenty. Goście zwiedzili też teren i obiekty spółki.

jąca proces budowy zakładu. 
2 stycznia 2003 r. zaczę-
ła się eksploatacja kwate-
ry składowej wybudowanej 
ze środków własnych. W 
czerwcu 2003 r. zaczęła się 
budowa I etapu inwestycji 
„Budowa zakładu uniesz-
kodliwiania odpadów”, 
podczas której wybudowa-
no główne obiekty zakła-
du. Realizacja I etapu inwe-
stycji została zakończona w 
kwietniu 2005 r. i zakład za-
czął funkcjonować jako ca-
łość. 
17 października br. w Łężyc-
ach zostały podpisa
ne kolejne kontrakty:  na 
roboty i dostawy obejmu-
jące budowę kompostow-
ni i rozbudowę sortowni. 
Jest to kolejna faza inwesty-
cji i rozbudowa zakładu za-
gospodarowania odpadów 
Eko Dolina w Łężycach – 
projektu prowadzonego w 
ramach „Gospodarka Od-
padami dla Doliny Redy i 
Chylonki”.
Kompostowania będzie bu-
dynkiem zamkniętym, z 
systemem zraszania, napo-
wietrzania i oczyszczania 
powietrza procesowego w 
biofi ltrach. Przepustowość 
kompostowni to 30 tys. ton/
rok odpadów biodegrado-
walnych wydzielonych z 
sortowni. Dzięki budowie 
kompostowni zostanie osią-
gnięty docelowy poziom re-
dukcji odpadów biode-
gradowalnych, wyma-
gany dla roku 2020 – 

65%.
Kolejne zadanie to rozbu-
dowa sortowni, która jest 
ściśle związana z planowa-
ną kompostownią. W celu 
wydzielenia frakcji biode-
gradowalnej w ilości ok. 30 
tys. ton/rok, konieczne jest 
zwiększenie przepustowo-
ści sortowni do 100 tys. ton/
rok. Obecna przepustowość 
sortowni to 50 tys. ton/rok. 
- Wymagania związane z 
ochroną środowiska natu-
ralnego z roku na rok rosną 
– mówi Sabina Kowalska, 
prezes Eko Doliny. - Dzięki 
inwestycjom na których re-
alizację podpisaliśmy ostat-
nio kontrakty, będziemy w 
stanie odzyskać znacznie 
większe ilości surowców 
wtórnych. Nowe obiekty 
zostaną wybudowane zgod-
nie z najnowszymi techno-
logiami
Zakończenie robót plano-
wane jest nba przełomie 
2009 i 2010 roku. Ich łącz-
ny koszt to kwota 36,2 mln 
zł. Budowa I etapu zakładu 
oraz jego obecna rozbudo-
wa zostały dofi nansowane 
ze środków Unii Europej-
skiej – funduszu ISPA oraz 
Funduszu Spójności w wy-
sokości 15,01 mln Euro. Za-
kład Eko dolina obsługuje 
ponad 400 tys. mieszkań-
ców Gdyni, Rumi, Wejhe-
rowa, Kosakowa, Sopotu i 
Redy. 

(mEd, jot)

www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl   www.expressgdynski.pl

Prezes Zarzadu Ekodoliny Sabina Kowalska przyjmuje życzenia od Danutay Grodzickiej Kozak - prezes Woj. Funduszu Ochrony Środowiska.

17 października w Łężycach zostały podpisane kolejne kontrakty (od lewej) Beata 
Sulewska Dyrektor Zarządu PBR-MEGARON i Sabina Kowalska.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 po-
koje, 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 dwor-
cu 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 Wejherowa) 
tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością kuchni i 
łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w bloku, 
tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny układ, 
przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 (os. 
1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno kuchnia, ła-
zienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 886 507 605
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice Przywidza 
....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra lokaliza-
cja, 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 pomieszczeń 
sanitarnych. Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo os.kaszub-
skie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus wszystkie opła-
ty; 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 całodo-
bową 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 hi-
poteczna, 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 Wzgórze 
Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze piętro, 
blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno kuchnia, 
łazienka, umeblowane 33m2  160 tys., cenę można negocjować 
tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- 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
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w Wejhe-
rowie, 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 - 46,5 m2  trzecie piętro, os. 
Kaszubskie, Wejherowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy pokojowe, 60m2 w Rumi, tel. 
058 679 36 56, kom 510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 3 pokoje, 67 m, spółdzielcze 
własnościowe na Karwinach, tel. 058 624 51 41

- 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, zmoto-
ryzowanego 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 cierpniące-
go na samotność tel. 507 261 330
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejherowa, pozna 
pana, ciepłego serdecznego mężczyznę  tel.696 175 202
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka partnerki na złe i 
dobre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana kulturalnego, 
zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego mężczy-
zny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 60-tki, 
chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę w podobnym 
wieku może być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nałogów, szuka pani do 
wspólnego zamieszkania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z Redy i okolic. 
Tel.691294898 odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, lubiąca spokojny tryb 
życia, ceniąca szczerość i uczciwość. Szukam pana w wieku 
40-45 lat wierzącego i praktykującego, bez nałogów kawaler bez 
zobowiązań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, mieszkaniowo niezależny, 
z nad morza, pozna panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
KAWALER, 34 lata, pozna panią 40 lat na stałe z Wejherowa 
lub okolic, proszę o smsy tel. 722 158 571
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna samotną wolną, nr 
788565792

- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebieski 
metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 12.01.09 r., 
3700 zł tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instalacja 
gazowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne lusterka,elektryczny 
szyberdach,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek, ABS, alufelgi, sedan granato-
wy,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
- 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, wyrejestrowanych, 
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 zarejestrowa-
ny 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna +gaz,1989r 
,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i przegląd aktualne,in-
stalacja gazowa od 2004r,CZ,gotowy do użytkowania,cena 2700 
zł OKAZJA!!!Rumia tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 2/3drzwi-
,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne 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 - auto-
alarm, centralny zamek, elektryczne szyby, regulacja kierownicy, 
radiomagnetofon, szyberdach,- pierwsza rejestracja w kraju 
2004r. zadbany, stan bdb, zarejestrowany z kartą pojazdu, OC 
do lutego 2009r., przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do 
uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, klima, 
ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 18.000 
zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprzedam, 
058 672 19 69
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan bdb. 
cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 

NIERUCHOMOŚCI

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 telesko-
py, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, el.szyby, klima-
tyzacja, skórzane fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, radio, 
kolor czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 500zł do negocjacji, 
Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów kompute-
rowych, 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
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego biura lub opieka nad 
dzieckiem po godz. 15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- EMERYTKA poszukuje pracy jako stróż dozorca, na terenie 
Wejherowa i okolic, tel. 058 738 95 75

- 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, moskitiera, 
przekładana rączka. Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę (Jun-
kers) 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 szaf-
kę 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
- 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
- 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 programów, 
podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z wytrzymałe-
go materiału tel. 0503 857 934
- 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. Wejhero-

wo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie tylko „AL-
CATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z transportem 
tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z oponami z 
szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” 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 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 Wejhero-
wo, 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 drukar-
kę 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 elektrycz-
ne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor poma-
rańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- 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
- 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 UBRANKA dla dziewcz. różne, buciki db i bdb 
1-4 lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 80 zł i ekspres do 
kawy nowy tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy stan bdb bordowo beżowy 
+ łóżeczko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-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 telefonicz-
ne-stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki zaszczepione, odrobaczone, 
maść czarna-pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w bardzo dobrym stanie, 150 
zł, tel. kom. 694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 poziomowe 60*120 z 
materacem białe, huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy tacko, 2 
foteliki samochodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena 
do uzgodnienia. Tel.508-553-893

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce

Zatrudnimy 
pracowników 

produkcyjnych 
przetwórstwo rybne, zapewniamy dojazd, 
potrzebna książeczka zdrowia (Gniewino)

tel. 058 670 69 61

Zatrudnimy 
kreatywną osobę 
do biura – sekretariat, kadry, płace, 
płatnik, miejsce pracy - Gniewino

tel. 058 670 69 61

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1200 zł.

Uwaga! Czysta karta transferowa.
CV wraz z kartą przebiegu kariery

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5
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Następie w  lidze na bo-
isku MUKS Poznań koszy-
karki pokonały gospodynie 

84:75. Najwięcej punktów 
dla zawodniczek z Gdyni 
zdobyły : Beard 19, Ma-

tović 18 oraz Leciejewska 
11. Wracając do spotkania 
Euroligi po trzech latach 

przerwy, po raz pierwszy 
na parkiecie w Gdyni po-
jawiła się podpora i naj-

ZMIENNY TYDZIEŃ KOSZYKAREK

Cała drużyna przystąpiła 
do meczu będąc myślami 
na popołudniowej zabawie 
kończącej sezon. Sezon ten 
można zaliczyć udanych, 
Bałtyk  skończył go  na 4 
pozycji. Przypomnijmy, że 
występ w ligowych potycz-
kach jest występem debiu-
tanckim, a wyniki uzyskane 
w sezonie napełniają opty-
mizmem. Gra zawodników 
nie raz zachwycała kibiców 
i patrząc na tę drużynę mo-

żemy  być spokojni o ich 
przyszłość. Zajęcie czwar-
tego miejsca na półmetku 
jest naprawdę dużym suk-
cesem. Drużyna zapowia-
da, że w rundzie rewanżo-
wej na pewno powalczy o 
miejsce na podium.
W następnym numerze 
przedstawimy państwu re-
portaż z zakończenia sezo-
nu, na który nasza redakcja 
została zaproszona.

 Jarosław Woliński

Myślami na ognisku
Nie wyszedł ostatni mecz drużynie gdyńskie-
go Bałtyku w derbowym pojedynku z gdyń-
ską Arką (Bałtyk przegrał 1 – 3). 

Nie było niespodzianki w Gdyni. Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia przegrały 
z faworytem Euroligi UMMC Ekaterinburg 71:82. 

większa gwiazda Lotosu 
PKO BP Gdynia sprzed kil-
ku lat, Agnieszka Bibrzyc-
ka. „Biba” nie miała sen-
tymentów i w znacznym 
stopniu przyczyniła się do 
wygranej UMMC Eka-
terinburg. Początek me-
czu był wyrównany. Akcją 
2+1 zaczęła Alana Beard, 
potem nie do zatrzymania 
była Emilija Podrug, z dru-
giej zaś strony szalała De-
anna Nolan. W efekcie po 
5 minutach gry było 10:9 
dla gospodyń. Walka kosz 
za kosz, głównie za spra-
wą niesamowitej tego dnia 
Podrug, trwała prawie do 
końca kwarty. W samej 
końcówce chwila dekon-
centracji wicemistrzyń Pol-
ski spowodowała, że rywal-
ki odskoczyły na 5 punk-
tów. O początku drugiej 
kwarty gdynianki chciałyby 
jak najszybciej zapomnieć. 
W pięć minut dały sobie 
rzucić 12 punktów, a po 
swojej stronie zapisały 

„zero”. Co ciekawe wszyst-
kie punkty w tym okre-
sie UMMC zdobył po cel-
nych rzutach za trzy punk-
ty. Trzecia odsłona zaczęła 
się od dwóch „trójek” No-
lan, która w obu przypad-
kach była zupełnie niepil-
nowana. Dwoma celny-
mi rzutami odpowiedzia-
ła Masłowski, a potem na-
stąpił show Alany Beard - 
dwie „trójki”, raz za 2 pkt.,
dwa efektowne przechwy-
ty i przewaga UMMC za-
częła topnieć w oczach. Na 
początku 4 kwarty dwie 
udane akcje Ivany Mato-
vic zmniejszyły stratę do 
7 punktów i wtedy trener 
Laurent Buffard zobaczył, 
ze to nie są żarty. Do gry 
powróciły Deanna Nolan i 
Sandrine Gruda i gdynian-
kom szło coraz trudniej. 
Ostatecznie UMMC wygrał 
w Gdyni 82:71 i objął pro-
wadzenie w grupie C Euro-
ligi.

Jakub Jakubowski
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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
09:15     ZOO bez tajemnic - cykl
09:25     Ranczo pod Zieloną 7 
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Psi psycholog - telenowela
11:15     Celownik - magazyn
11:25     Zapytaj prawnika -magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość przeszło- 
 ści czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Franka - fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Indeks ‘68 - koncert galowy
16:05     Moda na sukces - serial
16:55     MŚ w rajdach terenowych 
 - Rajd Dubaju
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     Wiadomośc
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:10     Słowo Prymasa Polski
20:20     Rzym - serial USA `05)
21:20     Resident Evil II - fi lm S-F
23:05     Inwazja barbarzyńców

06:00     Złotopolscy 
 - telenowela
07:10     Niezwykły świat natury
07:40     Pomocnik św. Mikołaja 
 - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie
10:10     M jak miłość - serial 
11:00     Witaj, siostrzyczko 
 - fi lm, USA `06)
12:30     Dolina Kreatywna 
12:35     Parodia jest dobra na wszystko 
13:00     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:30     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
14:05     Everwood 
 - serial obyczajowy 
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru
15:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:50     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
17:20     Przygody psa Cywila 
 - serial h
17:55     Magazyn Ekstraklasy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:35     Roxanne 
 - komedia, USA `87
00:15     Program rozrywkowy
00:30     Panorama
00:50     Zimowi ludzie 
 - fi lm, USA `89
02:35     Dzięki Bogu już piątek! 
03:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     cruZer-Sport:ex
05.20     Gram.Tv
05.45     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Lalola
  – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210
  – serial USA 
16.00     Być jak ona – reality show 
17.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch –  program rozrywkowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
20.30     Selekcja 2008 
 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
22.15     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.20     Zapis pożądania 
 – fi lm USA
01.10     Selekcja 2008 – survival show
01.40     Lalola – serial komediowy
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda   
03.20     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
04.10     Sztukateria – magazyn 
04.35     UB40 – live at Montreux (1) – koncert 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.694
06:00     Żar młodości, odc.45
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.365
08:00     Dotyk anioła, odc.10
09:00     Ranking Gwiazd, odc.15
09:30     Ranking Gwiazd, odc.16
10:00     Rodzina zastępcza, odc.201
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.94
11:30     Na kocią łapę, odc.17
12:00     Serial
13:00     Fabryka gwiazd, odc.29
14:00     Pierwsza miłość, odc.780
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.95
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.47
17:30     Fabryka gwiazd, odc.30
18:00     Pierwsza miłość, odc.781
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.18
20:00     Fabryka Gwiazd Gala, odc.7
22:00     Studio Lotto
22:05     Koszmar minionego lata; USA,  
 1997; r. Jim Gillespie; w. Jen-
 nifer Love Hewitt, Sarah  
 Michelle Gellar, Phillippe Ryan,  
 Freddie Prinze Jr., Anne Heche  
 Horror. Czwórka lekkomyśl- 
 nych nastolatków wracając z  
 balu potrąca przechodnia. 
00:15     Kosiarz Umysłów 2: Ponad   
 cyberprzestrzenią; USA, 1995; r. 
 Farhad Mann; w. Patrick Bergin 

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Na Wspólnej
 - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów
  - serial, USA
12:05     Brzydula
12:35     Szymon Majewski Show 
 - talk show 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:15     Detektywi 
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:00     Podwójne ryzyko - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `99
 Mąż i żona udają się na  
 wyprawę żeglarską na własnym 
 jachcie. W środku nocy żona 
 stwierdza, że męża nie   
 ma na pokładzie, są za to ślady  
 krwi i domniemane narzędzie 
 zbrodni. Pojawia się straż  
 graniczna, żona zostaje   
 oskarżona o morderstwo.
22:10     Matrix Rewolucje 
 - fi lm S-F, USA `03
00:45     Kuba Wojewódzki
01:45     Uwaga!
02:05     Wrzuć na luz

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Dla drużyny trenera Cze-
sława Michniewicza była 
to czwarta porażka z rzędu. 
W pierwszej połowie me-
czu wyraźną przewagę po-
siadała Arka. Już w 10 min 
gry jedenastkę na bramkę 
dla gospodarzy zamienił 
Dariusz Żuraw. Do końca 
pierwszej odsłony spotka-
nia Arka powinna prowa-
dzić 3:0. W 24 min głów-
kę Andersona bez proble-
mu obronił Pestkovic, a w 
38 min Marcin Wachowicz 
mógł podwyższyć wynik 
tego spotkania. Drugą po-
łowę meczu Polonia rozpo-
częła od bramki w 47 min 
a  po upływie następnych 
7 min Polonia prowadziła. 
Bohaterem drużyny przy-

jezdnej został niechciany 
w Gdyni Grzegorz Podsta-
wek, strzelec 2 pierwszych 
bramek dla zespołu z By-
tomia. 
- W drugiej połowie za-
częliśmy grać to, co chcie-
liśmy i cieszymy się, że 
przyniosło nam to korzyść 
w postaci trzech punktów – 
powiedział strzelec dwóch 
bramek dla Polonii, Grze-
gorz Podstawek
W 62 min po golu Owczar-
ka było już po meczu. Polo-
nia prowadziła 3:1 i kontro-
lowała przebieg spotkania. 
W doliczonym czasie gry 
Arka próbowała doprowa-
dzić do remisu, najpierw 
Krzysztof Przytuła a na-
stępnie Damian Nawrocik 

ARKOWCY CO WY ROBICIE? 
Tak w drugiej połowie meczu pomiędzy Arką Polnordem Gdynia a Polonia Bytom skandowali gdyńscy kibice. 
W meczu przyjaźni niespodziewanie Arka przegrała z Polonią Bytom 3:1. 

zmarnowali doskonałe 
sytuacje. 
- Przyjeżdża lider i ska-
la jest inna niż z Polonią 
Bytom, tu przyjeżdża 
zespół, który będzie 
walczył o mistrzostwa. 
My jesteśmy zespołem 
który ma inne cele. Po-
trafi liśmy wygrać z Le-
chem i wierzę w to, 
że uda mi się przeko-
nać zawodników 
do tego, żeby oni 
również wierzy-
li, że po ciężkim boju 
można wygrać z Polo-

nią Warszawa – powiedzał 
Czesław Michniewicz, tre-
ner Arki.
31 października Arka
 o 17:30 zagra w Gdyni
 z Polonią Warszawa.
Arka Gdynia - Polonia By-
tom 1:3 (1:0) 
Bramki: 1:0 Żuraw (10 
karny), 1:1 Podstawek 
(47), 1:2 Podstawek (54), 
1:3 Owczarek (62). 
Arka: Witkowski - Soko-
łowski Ż, Żuraw, Łabędzki 
(59 Nawrocik), Anderson - 
Ulanowski Ż - Karwan (34 
Wachowicz), Ława Ż (56. 
Bułka), Przytuła, Pietroń - 
Niciński. 
Polonia: Pesković - Hricko 
Ż, Owczarek Ż, Klepczyń-
ski Ż, Komorowski - Trze-
ciak, Przybylski Ż, Bazik , 
Jaromin Ż (73 Sokolenko) 
- Podstawek (83 Dziółka), 

Zabłocki (86 
Grzyb).

(PiR)
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06:10     Złotopolscy - telenowela
07:00     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Dwójka Dzieciom - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:05     Anna Dymna - spotkajmy się
12:30     Znaki czasu - magazyn
13:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:50     Fort Boyard - reality show
16:50     Bulionerzy 
17:20     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Na wyłączność - wywiad
20:00     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
22:45     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:50     Stanisław Lem 
 - fi lm dokumentalny
01:35     Pejzaż Horyzontalny 
 - koncert piosenek
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.50     Muzyczne listy – program muzyczny
07.05     TV Market
07.40     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.40     Saint Tropez – serial Francja
10.55     Być jak ona 
11.25     Skrzydła – serial komediowy 
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
21.00     Discovery “Pogromcy mitów”
  - fi lm dokumentalny 
22.05     Galileo 
 – program popularno-naukowy  
23.05     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Lalola – serial komediowy 
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy – program muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Nigella ekspresowo
12:05     Brzydula
12:35     Taniec z gwiazdami 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     Szymon Majewski Show 
22:35     Teraz my!
23:20     Tischner - życie w opowieściach
 „Historia fi lozofi i po góralsku”  
 ks. Tischnera to pełna ciepła  
 i humoru pochwała myślenia,  
 wolności i radości życia. 
00:20     Nie z tego świata -
  serial S-F, USA
01:20     Wydanie drugie poprawione
01:50     Co za tydzień 
02:15     Uwaga! 
02:35     Wrzuć na luz
03:35     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
09:00     Budzik - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:05     Indeks ‘68 - koncert 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:35     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela TVP
13:30     Faceci do wzięcia - serial
14:00     Zwierzęta świata - dok.
14:30     Errata do biografi i
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym, co jesz
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:25     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Teatr-Golgota Wrocławska
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Świat według błazna - fi lm
23:10     Armia wilków - horror, 2002

07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Wiadomości
08:15     Zaczarowane baletki 
 - fi lm, `07
09:45     Ziarno - magazyn;
10:15     Siódme niebo - serial, USA 
11:05     Stawka większa niż życie  
 - serial 
12:05     Koncert, jakiego nie  
 będzie...
13:00     Wiadomości
13:10     Piosenki Jonasza Kofty 
 - koncert
13:40     Niepokonany Seabiscuit 
 - fi lm, USA `03
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Miłość z marzeń - dramat
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:05     Zielona mila 
 - fi lm psych.,  
 USA `99 Film  
 psychologiczny.  
 Strażnik więzienny  
 wspomina swe  
 przeżycia z czasów,  
 gdy pracował w  
 zakładzie karnym na  
 południu Stanów  
 Zjednoczonych.  
 Kontrolował wtedy  
 sekcję budynku,  
 w której przebywali  
 mordercy skazani na  
 karę śmierci.
23:15     Dotyk przeznaczenia 
 - dramat, USA `00
01:05     Ogień 

06:45     Kadra 2012 - magazyn
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:55     Teleranek - magazyn 
09:25     Wszystkie psy idą do Nieba  
 - fi lm animowany
10:50     Hannah Montana - serial 
11:20     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Świry - serial kryminalny
13:55     Winnetou 
 - serial przygodowy 
15:45     BBC w Jedynce - serial  
 dokumentalny
17:00     Teleexpress 
17:20     Mój pierwszy ślub
  - komedia romantyczna,  
 Kanada `04
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial obyczajowy
21:05     Ranczo - serial obyczajowy
23:05     Smażone zielone pomidory 
 - fi lm, USA `91
01:15     Porozmawiaj z nią - dramat
03:05     Wokół wielkiej sceny
03:35     Zakończenie dnia

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód - serial, Polska
06:30     Spróbujmy razem - mag. dla   
 niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:25     Poezja łączy ludzi 
 - Wisława Szymborska
07:35     M jak miłość - serial
08:25     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:25     Na dobre i na złe - serial
10:20     Tom i Huck - fi lm, USA `95
11:55     Stambuł
 - fi lm przygodowy, USA `57
13:25     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
14:55     Czas honoru - felieton
15:00     E. T. - fi lm S-F, USA `82
17:05     Pejzaż bez Ciebie 
 - koncert
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Pejzaż bez Ciebie 
 - widowisko muzyczne
20:05     U Pana Boga w ogródku
 - serial komediowy 
20:45     Pejzaż bez Ciebie - widowisko
21:20     Arsene Lupin
  - fi lm sensacyjny, Francja `04
23:25     Słowo na niedzielę
23:35     Rzym - serial 
00:30     Panorama
00:50     Historia Roxanne 
 - dramat, USA `89
02:25     Na własne ryzyko 
 - fi lm, USA `97
03:55     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących
  - Słowo na niedzielę
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans
06:00     Złotopolscy - telenowela
07:00     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny
07:30     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:25     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny 
10:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Rodzinne oglądanie
  - fi lm dokumentalny
11:40     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:15     Vera Cruz - western, USA `54
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces - Wspomnienie
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial 
21:00     Lot skazańców - dramat, USA `97
22:50     Magazyn Ekstraklasy
23:40     EUROexpress - magazyn
23:50     Msza za ojczyznę 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     W. A. Mozart - Requiem - koncert
02:00     Epicentrum 
 - fi lm fabularny, USA `02
03:35     Zakończenie dnia

05.35     Dekoratornia – magazyn
05.55     cruZer Sport:eX
06.25     Neverending Story, (1) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001
08.20     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny   
08.55     Neverending Story, (2) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001  
11.00     Galileo
  – program popularno-naukowy 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
13.55     Być jak ona
14.25     Cały ten zgiełk – fi lm USA Bob  
 Fosse; wyst: Ann Reinking, Lange  
 Jessica, Leland Palmer
17.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
18.00     Istne Szalenstwo
  – program rozrywkowy
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Moja macocha jest kosmitką – ko 
 media sci-fi  USA, 1988; reż.  
 Richard Benjamin
22.45     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.45     Pakt z diabłem – horror Wielka Bry- 
 tania/Kanada, 2001; reż. Allan A. 
 Goldstein; wyst. Malcolm McDo- 
 well, Erickson Ethan, Sanchez  
 Victoria, Ron Lea, Nitsch Jennifer
01.40     Skrzydła – serial komediowy  

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.30     VIP – magazyn kulturalny 
07.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.30     Gram.Tv 
08.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.00     Neverending Story, (1) – baśń  
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001 
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna – talk show
14.50     Neverending Story, (2) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001
16.55     Kłamczuch –  program rozrywkowy
17.55     Discovery “Pogromcy mitów”
  - fi lm dokumentalny USA, 2005r.
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Stalowe Magnolie – dramat USA,  
 1989; reż. Herbert Ross; wyst.  
 MacLaine Shirley, Dukakis  
 Olimpia, Dolly Parton, Field  
 Sally, Hannah Deryl, Julia  
 Roberts 
22.30     Istne Szalenstwo 
 - program rozrywkowy
23.30     Nocne plemię – horror USA, 1990;  
 reż. Clive Barker; wyst. Craig  
 Sheffer, Anne Bobby
01.40     Skrzydła – serial komediowy
02.10     Pakt z diabłem – horror Wielka Bryta- 
 nia/Kanada, 2001; reż. Allan A. 
 Goldstein; wyst. Malcolm  
 McDowell, Erickson Ethan
03.45     UB40 – live at Montreux – koncert  
04.45     Wydarzenia 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.695
06:15     Kapitan Flamingo, odc.9
06:40     Yin! Yang! Yo!, odc.8
07:10     Action Man A.T.O.M., odc.1
07:35     Action Man A.T.O.M., odc.2
08:05     Hugo, odc.175
08:35     Franklin i skarb jeziora
10:15     102 dalmatyńczyki; USA, 2000; r.  
 Kevin Lima; w. Glenn Close, 
 Alice Evans, Ben Crompton,  
 Eric Idle, Gérard Depardieu, Ioan  
 Gruffudd, Tim McInnerny 
 Komedia familijna. “102   
 Dalmatyńczyki” to pełna humoru 
 i niesamowitych gagów  
 świetna kontynuacja przebojowej  
 komedii “101 Dalmatyńczyków”. 
12:20     Ostatnie wakacje; USA, 2006;  
 r. Wayne Wang; w. Queen Latifah,  
 Alicia Witt, Gérard Depardieu,  
 Giancarlo Esposito, Timothy  
 Hutton, LL Cool J Premiera.
14:40     Za wcześnie umierać; USA, 1991; r.  
 Joel Schumacher; w. Julia Roberts
17:00     AGENTKI, odc.5
18:00     Formuła 1 - Kwalifi kacje - GP  
 Brazylii
19:15     Wydarzenia
19:40     Sport
19:45     Pogoda 
20:00     Przyczajony tygrys, ukryty smok; 
 Hong Kong/USA, 2000; r.  
 Ang Lee; w. Yun-Fat Chow,  
 Chen Chang
22:00     Studio Lotto
22:45     Spacer w chmurach; USA, 1995; r.  
 Alfonso Arau; w. Keanu Reeves,  
 Anthony Quinn, Aitana Sanchez
00:50     Oczy ognia; USA, 1983

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.696
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.4
06:45     Power Rangers, odc.27
07:15     Power Rangers, odc.28
07:45     Spongebob Kanciastoporty; USA,  
 2004; r. Stephen Hillenburg
09:35     Rodzina zastępcza, odc.297
10:35     Superdzieciaki.Geniusze w pieluchach  
 2; Niemcy/Wielka Brytania/USA
12:20     Zaklęta w sokoła; USA, 1985; r. 
 Richard Donner; w. Matthew  
 Broderick, Michelle Pfeiffer,  
 Rutger Hauer, John Woo,  
 Leo McKern Baśń fantasy.  
 Pospolity złodziejaszek Phillipe  
 Gaston (Broderick) ucieka z  
 więzienia. Ścigany przez 
 rycerzy biskupa zostaje  
 uratowany przez tajemniczego  
 rycerza (Hauer) odzianego w  
 czarny strój z sokołem na  
 ramieniu. W nocy rycerz znika,  
 a pojawia się piękna kobieta.
14:55     Kuloodporny; USA, 2003; 
 r. Paul Hunter
17:00     Wydarzenia
17:30     Sport
17:35     Pogoda
17:45     Studio F1 - GP Brazylii
18:00     Formuła 1 - GP Brazylii
20:00     Studio F1
20:30     Skazany na śmierć, odc.53
21:30     CSI: Kryminalne zagadki Miami
22:00     Studio Lotto
22:35     Kości, odc.33

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej 
13:20     Maverick - fi lm western, USA `94
 Akcja toczy się zarówno przy 
 stoliku pokera jak i w   
 kanionach Dzikiego Zachodu.  
 Celem wszystkich szulerów jest 
 `turniej pokerowy, w którym 
 do wygrania jest pół miliona  
 dolarów. Na udział w   
 mistrzostwach decyduje się: 
 Maverick - uroczy szuler  
 i romantyczny poszukiwacz  
 przygód, Annabelle -   
 atrakcyjna i sprytna   
 entuzjastka pokerowych  
 emocji i Zane Cooper - stróż  
 prawa o trochę dziwnych  
 zasadach. 
15:50     Córka prezydenta - fi lm komedia,  
 Wlk. Bryt. `04
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Egzekutor - fi lm sensacyjny, USA 
 John Kruger to najlepszy  
 agent specjalny z elitarnej grupy  
 ofi cerów pracujących dla  
 Programu Ochrony Świadków.  
 Kiedy zawodzi wszystko i ni-  
 ema już nadziei, wtedy wkracza 
 do akcji Kruger. Ocala   
 świadków, niszcząc wszelkie  
 dowody ich istnienia. 
00:30     Rodzina w potrzasku - fi lm 

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Proste zycie - serial, USA
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy
12:45     Agent Cody Banks - fi lm   
 przygodowy, Kanada `03
 James Bond dla dzieci.   
 Bohaterem obrazu jest Cody  
 Banks, agent rządowy, który  
 wchodzi w skład specjalnego  
 oddziału dziecięcego   
 przewidzianego do specjalnych  
 misji.
14:50     You can dance - Po prostu tańcz!
16:30     Co za tydzień 
17:00     Superniania 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 
21:50     Teraz albo nigdy
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Tischner - życie w opowieściach
00:25     Szalony Jackson - fi lm sensacyjny,  
 USA `88. Jerycho Jackson,  
 zwany Action, jest sierżantem  
 policji w Detroit. Seria  
 morderstw na drobnych  
 biznesmenach doprowadza go  
 do powtórnej konfrontacji  
 z Dellaplane, pozbawionym  
 skrupułów fabrykantem  
 samochodów. 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.697
06:00     Żar młodości, odc.46
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.366
08:00     Dotyk anioła, odc.11
09:00     Miodowe Lata, odc.102
09:50     Rodzina zastępcza, odc.202
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.95
11:30     Samo życie, odc.1158
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.1
13:00     Fabryka gwiazd, odc.30
14:00     Pierwsza miłość, odc.781
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.96
15:15     Świat według Bundych, odc.230
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.103
17:30     Fabryka gwiazd, odc.31
18:00     Pierwsza miłość, odc.782
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1159
20:00     Dzień niepodległości; USA, 1996; 
 r. Roland Emmerich
22:00     Studio Lotto
23:15     Snajper 3; USA, 2004; r. P.J. Pesce; 
 w. Tom Berenger, 
01:10     Fala zbrodni, odc.51
02:00     Rajska plaża

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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Ostatecznie po rzucie 
karnym autorstwa Moni-
ki Stachowskiej gdynianki 
zapewniły sobie 1 punkt. 
Wynik jest tym bardziej 
zaskakujący, gdyż chor-
zowianki do tej pory w sied-
miu kolejkach przegrywały, 
aż sześciokrotnie. Ten fakt 
chyba nieco uśpił zawod-
niczki Łączpolu, ponieważ 
w przekroju całego spotka-
nia lepsze wrażenie zrobiły 
rywalki. Początek mec-
zu jednak nie wskazywał 
na taki rozwój wydarzeń. 
Gdynianki grały dobrze w 
obronie, a po efektownych 
kontrach na kwadrans 
przed końcem pierwszej 
połowy prowadziły 9:5. 
Jak się okazało było to 

najwyższe prowadzenie 
Łączpolu w meczu. Rywal-
ki przeczekały wzmożone 
ataki gospodyń i w miarę 
upływu czasu przejęły 
inicjatywę. W konsek-
wencji 4. bramkowa prze-
waga Łączpolu stopniała 

do 1.trafi enia. Obrona w 
naszym wykonaniu nie 
wyglądała dobrze, była dz-
iurawa. Nie dawaliśmy so-
bie rady w tych elementach, 

w których wcześniej sobie 
radziliśmy, co powodowało, 
że zespół przeciwny 
zdobywał bramki i grał lep-
iej w obronie-mówi tren-
er Gościński. Do przer-
wy był już remis (13:13)
Drugą odsłonę gdynianki 
rozpoczęły podobnie jak 
pierwszą ,czyli od szyb-
kiego ataku, po którym 
wyszły na 2.bramkowe 
prowadzenie. Wkradająca 
się regularnie tego dnia 
w szeregi gospodyń 
nieskuteczność oraz 
nerwowość nie pozwoliły 
utrzymać skromnego prow-
adzenia i znów mieliśmy 
remis. Następnie żadna ze 
stron nie potrafi ła uzyskać 
bezpiecznej przewagi. W 

końcówce Ruch był bliższy 
wywiezienia z Rumi 2. 
punktów. Na minutę przed 
końcem meczu przyjezdne 
prowadziły 1. bramką i to 
one stwarzały sobie kole-
jne dogodne sytuacje 
strzeleckie. W ostatnich 
sekundach gospodynie 
jeszcze zdołały wykrzesać 
z siebie resztki sił. Po 
ich składnej akcji sędzia 
podyktował rzut karny, 
który na gola zamieniła 
Monika Stachowska. Tren-
er Łaczpolu Grzegorz 
Gościński: Zespół zagrał 
słabe spotkanie, trzeba 
przełknąć gorzką pigułkę. 
Musimy popracować 
aby takie mecze się nie 
powtórzyły. Na szczęście 

SZCZĘŚLIWY REMIS W RUMI

Łączpol Gdynia zaledwie zremisował z trzecim od końca w tabeli Ruchem Chorzów 22:22. Losy spot-
kania ważyły się do ostatniej minuty. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem zapachniało sensacją, 
gdyż podopieczne trenera Gościńskiego przegrywały 1. bramką.

pozostajemy w grze 
ponieważ Zgoda przegrała 
z Elblągiem. Przed nami 
jednak trudne mecze z 
Piotrcovią i Lublinem, a 
grając tak jak z Ruchem 
trudno marzyć, że gdzieś 
się zdobędzie 2 punkty.
Łączpol: Jurkowska, Szy-
wierska,- Aleksandrow-

icz 6, Musiał 4, Stachows-
ka3, Szott 3, Wasak 3,An-
drzejewska 2,Waldows-
ka1, Całużyńska, Sulżycka.
Ruch: Wasiuk- Radoszews-
ka 6,Grudka 3,Rzeszutek 
3,Lanuszy 2,Maroń 2, Rol 2, 
Samsel 2 ,Kopala 1,Lesik1.

Michał Gapski

„W końcówce 
Ruch był 

bliższy wywiezie-
nia z Rumi 2. 
punktów”
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05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula
12:35     Superniania 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
21:30     Lepiej późno niż później - fi lm  
 komedia, USA `03
 Keanu Reeves gra młodego  
 doktora opiekującego się  
 Harrym Langerem (Jack Ni
 cholson). Przeszedł on zawał  
 serca w domu matki swojej  
 młodej dziewczyny. Podczas  
 kuracji Harry zakochuje się w  
 jej mamie. 
00:05     Twarzą w twarz 
01:05     Multikino 
01:30     Uwaga! 

06:00     Złotopolscy - telenowela
06:55     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury
07:40     Pomocnik św. Mikołaja - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Święta wojna - serial
11:45     Rezerwat namiętności - serial
12:45     Koło fortuny - teleturniej
13:15     Jean-Michel Cousteau 
 - serial dokumentalny
14:20     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Kabaret Ani Mru Mru 
15:15     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:10     Gwiazdy Festiwalu Kabaretu 
 w Koszalinie
17:30     Nie ma to jak hotel - serial komediowy
18:00     Puchar UEFA - Lech Poznań 
 - AS Nancy 
18:15     Puchar UEFA - Lech Poznań
 - AS Nancy 
 w przerwie, ok. 19.05 - Panorama
20:10     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:45     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:45     Dr House - serial obyczajowy
22:40     Warto rozmawiać
23:35     Magazyn kryminalny 997 
24:00     Grzechy po polsku 
 - program Kamili Dreckiej
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
02:35     Europa da się lubić
03:25     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Vipo i przyjaciele - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Owocowe ludki - serial
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     29. Lidzbarskie Wieczory  
 Humoru i Satyry 
11:20     Celownik
12:00     Wiadomości
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 - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą - mag. 
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
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     Terminator: Kroniki Sary  
 Connor - serial 
21:10     Londyńczycy - serial 
22:05     Sprawa dla reportera
22:35     Kulisy serialu Londyńczycy

06:00     Kawa czy herbata?
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
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy
11:20     Celownik - magazyn
11:30     W-skersi 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes- magazyn
12:25     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia? 
14:10     Podróżnik
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Śmiertelne przewinienie 
 - thriller, USA `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Misja specjalna 
 - magazyn śledczy
23:05     Z krwi i ciała mego 
 - fi lm dokumentalny 
00:35     Instynktowna decyzja 

 

06:10     Złotopolscy - telenowela
07:00     Telezakupy
07:20     Akcja burzenia cerkwi 
 - fi lm dokumentalny
07:40     Pomocnik św. Mikołaja 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
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
13:10     Dobre duchy gór 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
16:55     Bulionerzy 
 - serial
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Magazyn Kocham Kino
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50     Liga Mistrzów 
 - skróty
23:35     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama
00:50     Dziecko innej kobiety
  - fi lm obyczajowy, USA `82
02:25     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial 
08:55     Świnka Peppa - serial 
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Zagubieni z Lotu 29 odc.8 
10:00     Moda na sukces -serial
10:50     44. Studencki Festiwal  
 Piosenki 
11:25     Celownik
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 dokumentalny
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok.
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Księga Rut - dramat, USA 
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Bronisław Wildstein
23:30     Henryk VIII - fi lm 

06:00     Złotopolscy - telenowela
06:50     Telezakupy
07:10     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Pomocnik św. Mikołaja - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy 
11:45     Rezerwat namiętności - serial 
12:45     Koło fortuny - teleturniej
13:20     Austin Stevens - serial dok.
14:15     Everwood 
 - serial obyczajowy
15:10     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:10     Pejzaż bez Ciebie - widowisko muz.
17:00     Bulionerzy - serial
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:30     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30     Sport - LM - studio
20:45     Sport - mecz LM 
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:30     Kleeberg odszedł... kleeberczycy  
 zostali - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Sekcja Alfa - fi lm, USA 1998
02:25     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny
03:10     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
10.30     mała Czarna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.30     Happy Hour – informacyjny
 program rozrywkowy
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała czarna – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Titanic (cz.1) – fi lm katastrofi cznyKa- 
 nada/USA 1996; reż. Robert  
 Lieberman; wyst. Catherine Zeta  
 Jones, Eva Marie Saint, George  
 C. Scott, Marilu Henner, Mike  
 Doyle, Peter Gallagher, Roger  
 Rees, Tim Curry
21.55     Miłość, prozak oraz inne dziwne  
 rzeczy – komedia Hiszpania  
 2001; reż. Miguel Santesmases;  
 wyst. Pilar Punzano, Rosa  
 Mariscal, Silvia Marsó, Guill- 
 aume Depardieu, Guillermo  
 Toledo, Marta Belenguer, Nan- 
 cho Novo
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show

04.55     Saint Tropez
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     mała Czarna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Titanic (cz.2) – fi lm katastrofi czny  
 Kanada/USA 1996; reż. Robert  
 Lieberman; wyst. Catherine Zeta  
 Jones, Eva Marie Saint
21.55     Prześladowca - thriller USA, 2001;  
 reż. John Dahl; wyst. Steve  
 Zahn, Paul Walker, Leelee  
 Sobieski, Jessica Bowman,  
 Stuart Stone
00.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Japonii
01.00     Happy Hour – informacyjny program 

05.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
05.20     Dekoratornia – magazyn
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     mała Carna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
13.30     Dekoratornia – magazyn
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Ryzykanci – fi lm akcj USA 1997;  
 reż. Hark Tsui; wyst. Jean- 
 Claude Van Damme, Dennis  
 Rodman, Mickey Rourke, Paul  
 Freeman, Natacha Lindinger
22.00     Kłamczuch – program program  
 rozrywkowy
23.00     Geneza – serial sensacyjny 
00.20     mała Czarna – talk show
01.20     mała Czarna – talk show

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.698
06:00     Żar młodości, odc.47
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.367
08:00     Dotyk anioła, odc.12
09:00     Miodowe Lata, odc.103
09:50     Rodzina zastępcza, odc.203
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.96
11:20     Samo życie, odc.1159
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.2
13:00     Fabryka gwiazd, odc.31
14:00     Pierwsza miłość, odc.782
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.97
15:15     Świat według Bundych, odc.231
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.104
17:30     Fabryka gwiazd, odc.32
18:00     Pierwsza miłość, odc.783
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1160
20:00     Speed - niebezpieczna szybkość;  
 USA, 1994; r. Jan De Bont; w.  
 Keanu Reeves, Alan Ruck, San- 
 dra Bullock, Dennis Hopper,  
 Jeff Daniels, Joe Morton 
22:00     Studio Lotto
22:40     Nikomu ani słowa; Jennifer Esposito,  
 Sean Bean, Brittany Murphy,  
 Skye McCole Bartusiak, Guy  
 Torry. Thriller kryminalny
01:05     Fala zbrodni, odc.52
02:00     Rajska plaża

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.699
06:00     Żar młodości, odc.48
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.368
08:00     Dotyk anioła, odc.13
09:00     Miodowe Lata, odc.104
09:50     Rodzina zastępcza, odc.204
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.97
11:20     Samo życie, odc.1160
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.3
13:00     Fabryka gwiazd, odc.32
14:00     Pierwsza miłość, odc.783
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.98
15:15     Świat według Bundych, odc.232
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.105
17:30     Fabryka gwiazd, odc.33
18:00     Pierwsza miłość, odc.784
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1161
20:00     Świat według Kiepskich, odc.298
20:30     AGENTKI, odc.6
21:30     Wieczny student; USA/Niemcy,  
 2002; r. Walter Becker; w. Ryan  
 Reynolds 
22:00     Studio Lotto
23:35     Daleko od noszy, odc.159
00:05     Ranking gwiazd

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.700
06:00     Żar młodości, odc.49
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.369
08:00     Dotyk anioła, odc.14
09:00     Miodowe Lata, odc.105
09:50     Rodzina zastępcza, odc.205
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.98
11:30     Na kocią łapę, odc.18
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.4
13:00     Fabryka gwiazd, odc.33
14:00     Pierwsza miłość, odc.784
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.99
15:15     Świat według Bundych, odc.233
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.106
17:30     Fabryka gwiazd, odc.34
18:00     Pierwsza miłość, odc.785
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.19
20:00     Tylko miłość, odc.48
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.6
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.76
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.13
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.6

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Zostań top modelką 
12:05     Brzydula
12:35     Milionerzy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     Twarzą w twarz 
22:30     Kuba Wojewódzki 
23:30     Dexter - serial kryminalny 
 Dexter, tytułowy bohater 
 serialu, jest... seryjnym mor- 
 dercą. Jednak nie zabija on  
 przypadkowych i niewinnych  
 ofi ar. W dzieciństwie został  
 przygarnięty przez policjanta  
 Harry’ego, który nauczył  
 go zaspokajać swoje chore  
 pragnienia - nazwał to „ko- 
 deksem”...
00:45     Szkoła Auto 
01:05     Uwaga! 
01:25     Wrzuć na luz
02:25     Telesklep

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Podróż w nieznane 
 - serial, Nowa Zelandia
12:05     Brzydula
12:35     Milionerzy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Piła - fi lm horror, USA `04
 „Piła” to nie tylko trzymający 
 w napięciu thriller, ale także  
 wnikliwa analiza ludzkiego  
 lęku. Dwaj mężczyźni budzą 
 się przykuci do rur w piw- 
 nicy. Pomiędzy nimi znajduje  
 się trup samobójcy. O co w tym 
 wszystkim chodzi? Wyjaśnie-
 nia znajdują się na kasecie  
 magnetofonowej. 
01:15     Uwaga!
01:35     Wrzuć na luz
02:35     Telesklep

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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