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OGŁOSZENIE

Już w następnym świąteczno – noworocznym 
numerze, specjalnie dla naszych czytelników,  
gwiazdy na gwiazdkę. Jak spędzał święta 
kiedyś i dziś najlepszy bokser świata 
Dariusz Michalczewski? Jakie są jego plany 
na Nowy Rok? O swoich świętach opowie 
też  Apoloniusz Tajner. Poznamy polecane 
przez niego potrawy, o których mało kto 
słyszał. W naszym kolejnym numerze także 
specjalne życzenia dla gdynian od gwiazdy 
na gwiazdkę.

TYGRYS
w Expressie

Ideą konkursu organizo-
wanego przez warszaw-
ską Fundację Innowacji i 
Rozwoju jest promowanie 
przedsięwzięć i inicjatyw 
o charakterze innowacyj-
nym. Konkurs realizowa-
ny jest na poziomie ogól-
nokrajowym i ma charakter 
otwarty. Podczas tegorocz-
nej regionalnej edycji kon-
kursu o tytuły Krajowych 

Liderów Innowacji w 4 ka-
tegoriach ubiegały się fi r-
my, instytucje i gminy oraz 
uczestnicy indywidualni z 
Regionu Pomorskiego.
Gdynia została uhonorowa-
na za podejmowanie inicja-
tyw o charakterze innowa-
cyjnym i rozwojowym. 
Tytuł Innowacyjna Organi-
zacja otrzymało Gdyńskie 
Centrum Innowacji, jed-

nostka budżetowa realizu-
jąca inicjatywę samorządu 
gdyńskiego jaką jest dzia-
łający od 2001 roku Pomor-
ski Park Naukowo-Techno-
logiczny za podejmowanie 
oraz promowanie inicjatyw 
o charakterze innowacyj-
nym i rozwojowym. 
Nagrodę w kategorii Inno-
wacyjny Produkt otrzyma-
ła prowadząca działalność 

w PPNT od 2006 roku fi r-
ma TeleMobile Electronics 
- zespół doświadczonych 
inżynierów tworzących in-
nowacyjne rozwiązania, 
głównie w dziedzinie tech-
nologii bezprzewodowych 
i mikrofalowych za wpro-
wadzenie przez fi rmę no-
wego innowacyjnego pro-
duktu.          

(ZP UMG)

Gdyńskie innowacje
W edycji regionalnej konkursu Krajowi Liderzy Innowacji 2008 Gdynia została uznana Inno-
wacyjną Gminą, zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdyńskie 
Centrum Innowacji Innowacyjną Organizacją, a fi rma TeleMobile Electronics z PPNT otrzy-
mała nagrodę za Innowacyjny Produkt. 

O godz. 13.00:

Bolesława i Zdzisław Liciaho, 
Krystyna i Edmund Psuty, 
Maria i Czesław Szczukowscy, 
Teresa i Roman Wilczyńscy, 
Danuta i Bronisław Szymczak, 

Irena i Jan Semerling, 
Maria i Stanisław Jurczykowie, 
Krystyna i Ignacy Utkiewicz, 
Stanisława i Jerzy Rygiel, 
Joanna i Jan Wyskielscy, 
Janina i Ireneusz Duda (para 
obchodzi 62. rocznicę ślubu)

O godz. 15.00 

 Barbara i Władysław Maćkow-
scy, 
Janina i Stanisław Majda, 
Olga i Mikołaj Nieścier, 
Urszula i Edmund Plichta, 

Henryka i Włodzimierz Trza-
skała, 
Barbara i Mieczysław Mietliccy, 
Hanna i Jan Mielczarscy, 
Barbara i Henryk Chruszcz, 
Gabriela i Kazimierz Plebańscy,
Teresa i Czesław Kurzawa.

Jubilaci otrzymają albumy, kwiaty i dyplomy
W czwartek 11 grudnia o godz. 13.00 i 15.00 w gdyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego z udziałem Prezy-
denta Miasta Wojciecha Szczurka odbędą się dwie uroczystości wręczenia medali za długoletnie po-
życie małżeńskie "złotym" parom jubilatów...                                                                             (ZP UMG)
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Koszt inwestycji to blisko 
24 mln. Złotych. Inwesto-
rem jest Gmina Gdynia, a 
wykonawcą wyłoniona w 
drodze przetargu nieogra-
niczonego fi rma PPHU 
„MARBUD” Ryszard 
Marcinkiewicz z Gdyni
Obiekt zlokalizowany bę-
dzie na działce o powierzch-

Stadion narodowy w Gdyni
PIERWSZA ŁOPATA POD 
BUDOWĘ NOWEGO 
STADIONU RUGBY W GDYNI 
WYKOPANA! 2 GRUDNIA 
PRZEKAZANO PLAC BUDOWY, 
A ZAKOŃCZENIE PLANOWANE 
JEST NA 1 PAŹDZIERNIKA 
2009. BĘDZIE TO PIERWSZY 
TAKI OBIEKT W POLSCE. 
POMIEŚCI 2,5 TYS. WIDZÓW. 
PROJEKT  KONSULTOWANY 
BYŁ M. IN. Z FACHOWCAMI 
Z MIĘDZYNARODOWEJ 
FEDERACJI RUGBY 
(IRB)  TAK, ABY STADION 
BYŁ JAK NAJBARDZIEJ 
FUNKCJONALNY. 

Jerzy Zając 
– prezes Rugby 
Club Arka Gdynia

- Trybuny 
usytuowane 
będą na tyle 
blisko mu-
rawy, by wi-
dzowie mo-
gli w pełni 

poczuć smak sportowe-
go widowiska, być niemal 
jego uczestnikami - mówi 
Jerzy Zając, dyrektor Rug-
by Club Arka Gdynia. - W 
projekcie nie przewidzia-
no płotów czy zasieków 
oddzielających widzów 
od boiska. Trybuna bę-
dzie tylko z jednej strony 
boiska. Sam stadion, choć 
przeznaczony głównie dla 
rugbistów, służyć będzie 
mógł także choćby do tre-
ningów piłkarskich. No-
watorska, jak na polskie 
warunki, będzie murawa. 
Pokryta zostanie sztuczną 
trawą, specjalnie atesto-
waną do potrzeb meczów 
rugby. Pozwoli ona nie 
tylko na rozgrywanie me-
czy przez 10 miesięcy w 
roku, ale również znacz-
nie zmniejszy z pewno-
ści ilość mikro – urazów 
jakich nierzadko doznają 
zawodnicy tej kontakto-
wej dyscypliny sportu.

ni 16. tys. m2 przy ul. Spor-
towej (w bezpośrednim są-
siedztwie wykańczanej 
właśnie Hali Sportowo Wi-
dowiskowej „Gdynia”. Na 
jego trybunie znajdzie się 
2.425 miejsc siedzących. 
Pod środkową częścią try-
bun znajdować się będzie 
budynek zaplecza w któ-
rym znajdą się pomiesz-
czenia sportowe, rekreacyj-
ne, gastronomiczne i biu-
rowe. Te ostatnie przewi-
dziano na piętrze budyn-
ku. Powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń to ponad 3. 
tys m2. Trybuny górowały 
będą nad poziomem boiska 
od ponad 2. m. do blisko 13. 
m. Ich długość to 104 m. a 
szerokość w najszerszym 
miejscu 22m. Przystosowa-
ne też będą do obsługi osób 
niepełnosprawnych.

Obiekt wyposażony będzie 
m.in. w instalacje sanitarne, 
grzewcze, wentylację me-
chaniczną i klimatyzację, 
monitoring wizyjny, system 
komentatora sportowego, 
instalację nagłośnienia im-
prez i stanowiska dla me-
diów.
- Uważam, że takich do-
brych warunków do gry w 
rugby nie zapewni żadne 
inne miasto w Polsce - po-
wiedział podczas ofi cjalnej 
inauguracji budowy stadio-
nu wiceprezydent Gdyni 
Marek Stępa. - Mamy więc 
prawo sądzić, że będzie do 
de facto narodowy stadion 
rugby, na którym możliwie 
często będą się odbywały 
spotkania reprezentacji na-
szego kraju.
Parametry boiska
Wymiary 120 x 74 m. z 

siatkami bezpieczeństwa 
na wys. 15. m. Przepusz-
czalna podbudowa wraz 
z bezpiecznymi obrze-
żami i warstwą elastycz-
ną „shock pad” o grubości 
13mm. spełniającymi.  wy-

mogi (IRB). Nawierzchnia 
ze sztucznej trawy o wy-
sokości 67 mm. z osnową. 
Oświetlenie płyty boiska 
zamontowane na masztach 
oraz projektory w koronie 
stadionu z możliwością 3. 

poziomów oświetlenia: 250 
luksów dla treningu, 550 
dla rozgrywek bez transmi-
sji telewizyjnej i 1.200 dla 
meczy transmitowanych 
przez telewizję.

(ANGO)

Trybuny pomieszczą blisko 2,5 tys. widzów, a pod ich środkową częścią znajdzie się budynek.

Ryszard Marcinkiewicz (z lewej) PPHU MARBUD – generalny wykonawca inwestycji z Jerzym Zającem, pre-
zesem Rugby Club Arka Gdynia podczas ofi cjalnej inauguracji budowy stadionu.
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Kupony z odpowiedziami należy dostarczyć  do redakcji Expressu, 
ul. Sobieskiego 225, Wejherowo 84-200

KUPON KONKURSOWY  nr  10

A                  B                  C

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

 imię i nazwisko

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

 adres zamieszkania

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 10:

Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1: 

A - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, 
B - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
C - przejeżdża pierwszy.

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

Śmiej się z „Expressem”
Świąteczny humor przedstawia Tadeusz Krotos
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Długość kawalka-
dy najlepiej zobrazuje 
fakt, że kiedy pierwsi 
zmotoryzowani miko-
łaje parkowali swe ma-
szyny na placu przed 

Mikołaje na niepogodę
NIESPRZYJAJĄCA 
AURA NIE BYŁA W 
STANIE ODSTRASZYĆ 
ZMOTORYZOWANYCH 
1.470!!! MIKOŁAJÓW, 
KTÓRZY W NIEDZIELĘ TUŻ 
PO GODZINIE 13. WJECHALI 
BLISKO KILOMETROWĄ 
KAWALKADĄ NA MOLO 
POŁUDNIOWE (DAWNY 
SKWER KOŚCIUSZKI) W 
GDYNI. NAJMŁODSZY 
MIKOŁAJ BARTEK MIAŁ 5. 
MIESIĘCY, NAJSTARSZY 
ADAM ZDANOWSKI 69 LAT.

Akwarium Gdyńskim, 
ci ostatni byli na ulicy 
10 Lutego. Sam prze-
jazd ulicą Władysława 
IV trwał blisko 25 mi-
nut. Podczas fi nału im-
prezy rozstrzygnięto 
kilka konkursów m.in. 
na Najpiękniejszą 
Śnieżynkę, którą obra-
no Ulę Graf. Naj-

większą jednorazową 
wpłatę na dzieło Mo-
tocyklowego Świętego 
Mikołaja – 1111,11 (to 
również dystans kilo-
metrów dzielący Wie-
deń i Gdynię) przeka-
zał motocyklista Mar-
kus z Austrii. Najdłuż-
szą trasę pokonał „Jeź-
dziec” z Zielonej Góry. 
- Według wstępnych 

szacunków – powie-
dział Piotr Krahu-
lec, pomysłodawca 

i jeden z głównych or-
ganizatorów imprezy, 
- suma pieniędzy wpła-
cona przez wszystkich 
uczestników tegorocz-
nego zlotu powinna 
wystarczyć na ufundo-
wanie 15 tys. obiadów 
dla uczniów dwóch 
trójmiejskich szkół. To 
najbardziej wymierny 
sukces 6. już edycji na-
szej imprezy. Dzięku-

jemy w imieniu dzie-
ciaków.
Co najważniejsze po-
mimo ulewnego desz-
czu nie zawiedli rów-
nież gdynianie, któ-
rych setki witały mi-
kołajów na całej tra-
sie przejazdu i przed 
Akwarium Gdyńskim. 
Jest to z pewnością 
najlepsza nagroda dla 
1470!!! mikołajów, 

którzy przybyli miasta 
na swych wspaniałych 
maszynach.
Mamy tez wiadomość 
z ostatniej chwili: W 
piątek w rekordowym 
czasie – 2 tygodni od 
złożenia wniosku, Sąd 
Rejonowy w Gdyni 
zarejestrował Stowa-
rzyszenie Mikołaje na 
Motocyklach.

(ANGO)
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Najbardziej zadowolony 
mógł być Marcin Bachle-
da, który  zajął 29 miejsce. 
Adam Małysz, po skokach 
na odległość 114.5 metra 
oraz 121,5, zajął 14 miej-
sce. W przypadku nasze-
go mistrza to miejsce nale-
ży uznać za mało satysfak-
cjonujące. Zawody wygrał 
Simon Ammann. Szwajcar 
oddał skoki na odległość 
131 i 126,5 metra, za co 
otrzymał notę 260,5 punk-

tu. Kolejne miejsca zaję-
li Wolfgang Loitzl, Gregor 
Schlierenzauer . W konkur-
sie drużynowym zwycię-
żyła reprezentacja Finlan-
dii ,pokonując reprezenta-
cję Austrii i Niemiec. Po-
lacy zajęli 7 miejsce, uda-
ło im się pokonać jedynie 
drużyny Japonii i Ukrainy. 
W naszej drużynie najle-
piej, jak zwykle, skakał 
Adam Małysz. O pozosta-
łych zawodnikach moż-

na napisać, że oddali skoki 
na swoim normalnym po-
ziomie.  Po tym konkursie 
wszyscy liczyli, że w Tron-
dheim Polacy spiszą się o 
wiele lepiej. Niestety, so-
botni konkurs rozczarował 
. Adam Małysz, po oddaniu 
skoków na odległość 130 i 
128, zajął dopiero 25 miej-
sce. Do konkursu zakwali-
fi kował się wprawdzie Ka-
mil Stoch, ale zajął odle-
głą 46 pozycję. Pierwszy 

dzień w Trondheim zakoń-
czył się sukcesem Gregora 
Schlierenzauera, który wy-
przedził młodego Fina Vil-
le Larinto i reprezentanta 
gospodarzy Andersa Jacob-
sena. W drugim dniu Pola-
cy spisali się jeszcze sabiej. 
Adam Małysz był jedynym 
z Polaków, który zakwalifi -
kował się do czołowej 30 i 
po bardzo słabych skokach 
zajął dopiero 27 pozycję. 
Zawody w pięknym sty-

31 urodziny
3 grudnia 31 urodziny obcho-
dził nasz najlepszy skoczek nar-
ciarski i jeden z najlepszych 
sportowców świata Adam Ma-
łysz. W imieniu naszej redakcji 
i wszystkich gdynian chcieliby-
śmy złożyć Adamowi  najlepsze 
życzenia - wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia i spełnienia marzeń. 
Życzymy mu,  aby jak najdłużej cieszył się skokami nar-
ciarskimi, a na co dzień zawsze był szczęśliwym czło-
wiekiem.

Redakcja Expressu Gdyńskiego

Pucharowa karuzela zaczęta
W śnieżnym Kuusamo rozpoczęto pucharo-
wą karuzelę. Wszyscy kibice podniebnych 
skoków od dawna czekali na rozpoczęcie se-
zonu. Polską reprezentację przygotowywał 
polski sztab szkoleniowy z trenerem Łuka-
szem Kruczkiem na czele. Inauguracja sezo-
nu dla Polaków była średnio udana.

lu wygrał Simon Ammann, 
który po wspaniałej walce 
pokonał Mattiego Hauta-
meki- trzecią pozycję za-
jął Gregor Schlierenzauer. 
. Liderem Pucharu Świata 
jest aktualnie Simon Am-
mann Podsumowując do-
tychczasowe zawody wi-
dać, że o Kryształową kulę 
powalczą najprawdopo-
dobniej Simon Ammann, 
Gregor Schlierenzaur, Tho-
mas Morgernstern i może 
któryś z Finów. Polacy, 

mimo zapowiadanego do-
brego przygotowania i gło-
du skoków na śniegu, na ra-
zie wypadają bardzo słabo. 
Kolejne zawody odbędą się 
we włoskim Pragelatto. Ze 
względu na prezentowa-
ną formę Polacy te zawo-
dy opuszczą. Wszyscy wie-
rzymy, że dzięki podjętym 
działaniom nie tylko Adam 
Małysz, ale i reszta druży-
ny sprawi dużo radości ki-
bicom.

Jarosław Woliński

Zawody w pięknym stylu wygrał Simon Ammann.
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 KULTURA

Ważniejsze role teatralne:

Teatr Miejski w Gdyni
Kniaziewicz - „Pan Tadeusz” 
A. Mickiewicz, reż.: Adam Ha-
nuszkiewicz, Kleont- „Miesz-
czanin szlachcicem” Moliere, 
reżyseria: Waldemar Śmiga-
siewicz,  Kapitan,Bosmanop – 
„Przygody Sindbada Żeglarza” 
B. Leśmian, reżyseria: Jaro-
sław Kilian,  Kapitan – „Księ-
ga Krzysztofa Kolumba” wg P. 
Claudel, Pan Bóg, Szlachcic, 
Korydon,Kacp – „Pastorałka” 
L. Schiller, reżyseria: Jarosław 
Kilian, Śmigalski – „Zemsta” 
A. Fredro, reżyseria: Zbigniew 
Bogdański,  Kopyrda – „Fer-
dydurke” W. Gombrowicz , re-
żyseria: Waldemar Śmigasie-
wicz, Wieśniak,Chłopak,Woj-
skowy -  „Śpiewnik domowy” 
S. Moniuszko, reżyseria: Ma-
ria Fołtyn, Lokaj Azdrubot – 
„Sonata Belzebuba” S. I. Wit-
kiewicz, reżyseria: Julia Wer-
nio, Kleont –„Mizantrop” Mo-
liere,  reżyseria: Julia Wernio, 
Boles - „Chrystus z Betowa 

czyli Zabijanie Starego Roku”, 
reżyseria: Jarosław Ostaszkie-
wicz, Gralon – „Balladyna” J. 
Słowacki, reżyseria: Robert 
Czechowski, Cieśla Piotr Kloc 
– „Sen nocy letniej” Shakespe-
are,  reżyseria: Julia Wernio, 
Samuraj, Władca mórz – „Ba-
śnie japońskie”, reżyseria: Ma-
rzena Tokarska-Paludan, Cho-
ry - „Dżuma” A. Camus, re-
żyseria: Julia Wernio, Alonzo 
– „Burza” Shakespeare, reży-
seria: Julia Wernio, Generał – 
„Operetka” W. Gombrowicz, 
reżyseria: Waldemar Ś m i g a -
siewicz,  Mulberry – „Kariera 
Artura Ui” B. Brecht, reżyse-
ria: Wojciech Adamczyk,  Lo-
kaj – „Uczta u hrabiny K.” 
wg W. Gombrowicza, reżyse-
ria: Tadeusz Gogolewski,  Oj-
ciec – „Zbrodnia z premedy-
tacją” W. Gombrowicz,  reży-
seria: Paweł Passini, Komor-
nik – „Wizyta starszej pani” F. 
Durrenmatt, reżyseria: Jacek 
Bunsch,  Książę, Don Fernan-
do – „Don Kichote” Cervan-
tes, reżyseria: Jacek Bunsch, 

Majordomus – „Niebezpiecz-
ne związki” Ch. Hampton, re-
żyseria: Jacek Bunsch,  Fi-
vos – „Zorba” J. Kander,  reży-
seria: Jan Szurmiej, Foto-
graf, Kelner -  „Plotka” F. Ve-
ber, reżyseria: Tomasz Man, 
Ofi cer, Lokaj 1, Aktor 2 (Ro-
meo) -  „Casanova”, reżyseria: 
Jacek Bunsch, Terkowski, 
Hrabia Koniecpolski -  „Dyz-
ma” W.  Korcz, reżyseria: 
Jan Szurmiej, Towarzysz X – 
„Szewcy” S. I. Witkiewicz, re-
żyseria: Jacek Bunsch. Stwo-
rzył też szereg niezapomnia-
nych kreacji  w programach 
kabaretowych Marka Pacuły.
 
Role fi lmowe i telewizyjne:
Wilk – Czerwony kapturek, 
J. Brzechwa, Teatr Telewizji, 
1992.
Radio Romans – serial TV, 
1994.
Ojciec Hani -  Lokatorzy 
– serial TV, 2005,
Letnik - Miasto z morza 
– najnowszy fi lm Andrzeja 
Kotkowskiego

Najczęściej pobrzmiewa 
w nich chodzony, prawzór 
poloneza, potem krako-
wiak, oberek, kujawiak, ma-
zur, mazurek. Nawet Cho-
pin wplótł kolędy do swej 
twórczości. W jego scherzu 
h-mol op. 20, w centralnej 
części utworu słychać ko-
lędę-kołysankę „Lulajże, 
Jezuniu”. Teksty kolęd nio-
sły często obok treści reli-
gijnych także patriotyczne 
- powstał ich szczególny ro-
dzaj, charakterystyczny dla 
czasów niepokojów i walk o 
wyzwolenie Ojczyzny. Taka 
jest „kolęda patriotyczna”, 
napisana przez Józefa Te-
slara w 1914 r. To wielkie 
oczekiwanie na Narodzenie 
Pańskie szczególnie wyraź-
nie dostrzegane było wła-
śnie w Polsce pośród mro-
ków przeróżnych okupacji. 
Tryumfalne „Bóg się rodzi, 
moc truchleje!” nadawało 
potem właściwą perspekty-
wę dręczącej nas codzien-
ności, pozwalając dostrzec 
prawdziwe wartości w ota-
czającym nas chaosie. Wiel-
ki śpiew wybuchał przez 
wieki z polskich piersi i 
niósł się nadzieją nad cier-
piącą ziemią. Trudno się 
dziwić, że ślady wielkiego 

wydarzenia znajdujemy w 
polskiej literaturze wyraża-
jącej nasze przywiązanie do 
Boga i Ojczyzny. Przykła-
dem niech będzie „Kolęda” 
Jana Lechonia:
Tę adaptację cudownej hi-
storii do polskiej rzeczy-
wistości odnajdujemy tak-
że w malarstwie i rytow-
nictwie. Warto tu przypo-
mnieć wspaniałe rysunki 
Elwira Andriollego, według 
których wykonywano po-
tem sztychy przedstawiają-
ce stół wigilijny, dzielenie 
się opłatkiem, chodzenie z 
gwiazdą lub polskie jaseł-
ka (w literaturze najpełniej 
wyrażone przez Lucjana 
Rydla), czy „Szopki” Kazi-
mierza Sichulskiego, a także 
„Polskę” Michała Boruciń-
skiego, przedstawiającą na-
szą przydrożną kapliczkę, w 
której właśnie dokonało się 
Boże Narodzenie. Kaplicz-
ką jest właściwie bróg ze 
słomianym dachem wspar-
tym na brzozowych kołach 
i pokrytym ośnieżoną strze-
chą, zaś Święta Rodzina to: 
bosa Chłopka w łowickim 
stroju i Chłop w kożuchu 
troskliwie nachylający się 
nad Dzieciątkiem. Przed 
nimi zatrzymał się właśnie 

Ludzie Gdyńskiego TeatruLeon Krzycki
JUBILEUSZ 30-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ obchodził 3 lipca 2007. Aktor Teatru Miej-
skiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Urodził się roku 1953.  Jest absolwentem Liceum 
Plastycznego w Supraślu. 

Ukończył Wydział Lalkar-
ski PWST w Warszawie. W 
1978 roku został wyróżnio-
ny Złotą Odznaką Primus 
Interpares dla najlepszego 

studenta w środowisku aka-
demickim. W tym samym 
roku otrzymał Nagrodę 
Specjalną Ministra Kultu-
ry i Sztuki. Po ukończeniu 

szkoły działał poza teatrem. 
Od czasów studenckich 
głównie na niwie muzyki. 
W latach 70. i 80.  był czoło-
wym wokalistą i gitarzystą 
wielu zespołów. W duecie 
Klapa zdobywał nagrody 
na festiwalach piosenki stu-
denckiej, m.in. na Festiwa-
lu w Zielonej Górze w 1979 
roku otrzymał Brązowy Sa-
mowar, Nagrodę Dziennika-
rzy i Nagrodę Publiczności. 
Grał w Teatrze Lalki i Akto-
ra „Miniatura” w Gdańsku. 
Od 1991 roku jest aktorem 
Teatru Miejskiego im. W. 
Gombrowicza w Gdyni. Od 
2002 roku jest współzałoży-
cielem, reżyserem, autorem 
scenariuszy, scenografem i 
kompozytorem  prywatne-
go Teatru Klapa, który z po-
wodzeniem działa do dziś. 
Uważa, że najważniejsze 
role ciągle są przed nim. 

Jarosław Woliński

Boże Narodzenie w sztuce
Święta Bożego Narodzenia to nie tylko prezenty, biesiada, zakupy, ale też prawdziwa muzyka i sztuka, które towarzyszą tym świętom od zarania dziejów. 
Polskie kolędy, bez których nie sposób sobie wyobrazić Świąt Bożego Narodzenia, zwykle były układane do melodii popularnych tańców.

korowód królów polskich 
niosących Maleństwu naj-
większe z ziemskich da-
rów - insygnia władzy mo-
narszej. Za nimi kroczą do-
stojnicy i husarzy. Motyw 
Świąt Bożego Narodzenia 
bardzo często pojawiały 
się  na świątecznych kart-
kach pocztowych, które po-
dobnie jak kolędy tworzone 
były najczęściej przez mniej 
znanych artystów, chociaż 
trafi ali się wśród nich tak-
że tak znani, jak Tetmajer, 
Stryjeńska, Stachiewicz czy 

Uniechowski. Kartki te wła-
ściwie były (i są jeszcze) 
pierwszymi zwiastunami 
świąt. Przedstawiały ośnie-
żoną wieś, przez którą idzie 
Najświętsza Panna z Dziec-
kiem otulonym żebraczą 
chustą, aniołów z kolędą na 
ustach wznoszących się nad 
uśpioną i biedną ziemią, ko-
lędników idących w zawie-
ję, by przynieść radość do 
naszego domu, szopki, ko-
ścioła tuż przed Pasterką, a 
także wigilijny stół.
Powróćmy do starych kar-

tek pocztowych; są na nich 
sanie, śnieg, serdeczne cie-
pło świateł domowych 
okien i symbole narodo-
we. Wiele z tych obrazków 
to skondensowana historia, 
snuta na tle wielkiego wy-
darzenia. Oto na kartce ma-
lowanej przez nieznanego 
artystę dzieląca się właśnie 
opłatkiem rodzina zastygła 
w bezruchu, bo w drzwiach 
stanął nieoczekiwany gość. 
Trudno rozeznać kto to, 
gdyż blask świec płoną-
cych na stole nie docierał do 

drzwi... Być może to samot-
ny człowiek, którego odrzu-
cili nawet najbliżsi albo ten, 
na którego powrót wyczeki-
wano przez wiele lat i który 
właśnie powrócił z tureckiej 
niewoli, jak w opowiadaniu 
A. Świrszczyńskiej „Wigilia 
w modrzewiowym dworku”, 
albo może brat przyszedł się 
pogodzić wreszcie z bratem 
jak „W starych gawędach i 
obrazach” Kazimierza Wój-
cickiego. Baśniowy  świat 
Świąt jest natchnieniem wie-
lu artystów, jest to magicz-
ny okres, w którym zdarza-
ją się cuda, gdzie zwierzęta 
rozmawiają ludzkim głosem 
a stół wigilijny jest stołem 
zgody porozumienia, miło-
ści. Każdy z nas może nama-
lować swój świąteczny ob-
raz czy to zatrzymując go  w 
kadrze, czy biorąc do rąk ko-
lorowe pastele. Nie mijajmy 
obojętnie klęczących dziew-
czynek z zapałkami, nie za-
pominajmy o starszych lu-
dziach, którzy są siłą naszej 
tradycji. Bądźmy świętymi 
Mikołajami  w ten dzień, ale 
także przez cały następny 
rok, przez całe życie i o je-
den dzień dłużej.

Jarosław Woliński
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Już w 1964 r. podczas wi-
zytacji dekanatu zakopiań-
skiego ówczesny biskup, 
a późniejszy papież Karol 
Wojtyła wypowiedział zna-
czące słowa: „Jest to jedy-
ne w swoim rodzaju społe-
czeństwo, które nosi na so-
bie znamiona wielkiej pol-
skiej tradycji, tak wielkiej, 
że musi ona trwać nadal, 
ażeby żaden obyczaj i ża-
den styl i moda współcze-
sności tej wielkiej podha-
lańskiej tradycji nie znisz-
czyła i nie wyparła”. Okres 
Świąt  poprzedza Adwent, 
w którym w ogóle nie spo-
żywa się mięsa i tłuszczu. 
Dwanaście dni przed Bo-
żym Narodzeniem przypa-
da dzień Św. Łucji, ma on 
wróżebny charakter prze-
powiadania pogody na po-
szczególne miesiące. W 
dzień Wigilii obowiązuje 
ścisły post.  W niektórych 
domach nie jada się  nicze-
go przez cały dzień do wie-
czora. W innych owsiany 
moskol, ziemniaki opieka-
ne na blasze i surową kiszo-
ną kapustę. W dzień Wigi-
lii nie odwiedza się niko-
go, a jeżeli ktoś przyszedł, 
to mężczyzna oznaczał po-
myślność, a kobieta nie-
powodzenia w przyszłym 
roku . Święta Bożego Na-
rodzenia obchodzi się bar-
dzo uroczyście. Dzieci w 
tym dniu muszą być bardzo 
grzeczne, gdyby zasłuży-
ły na bicie to cały rok będą 
karane. Wiele praktyk ma 
na celu zapewnienie sobie 
pomyślności w gospodar-

stwie. Dobrym zbiorom w 
polu mają zapewnić czyn-
ności gospodarzy, którzy 
w tym dniu młócili zbo-
że cepami i zsypywali je 
do sąsieka, jeżeli czynno-
ści te ukończyli przed wie-
czorem, wróżyły szczęście. 
Wieczerza wigilijna powin-
na składać się z dwunastu 
potraw, jednak w biedniej-
szych domach tak nie jest. 
Tradycyjnie wszędzie jest 
żurek z mąki jęczmiennej, 
barszcz zabielany, kapusta 
z grochem i grzybami oraz 
kluski ze śliwkami, czasem 
z makiem. W domach boga-
tych gazdów na wigilijnym 
stole pojawia się pstrąg 
smażony na lnianym oleju. 
Wieczerza rozpoczyna się  
kiedy na niebie zaświeci 
pierwsza gwiazdka. Staro-
dawny zwyczaj nakazywał 
wraz z pojawieniem się wi-
gilijnej gwiazdy, aby gazda 
wnosił do izby snopek owsa 
i stawał w kącie izby obok 
stołu. Po Trzech Królach 
młócono go, a ziarno służy-
ło do pierwszego siewuaby 
plony były obfi tsze. Nad 
stołem zawieszano podłaź-
nik tzn. jodełkę przystrojo-
ną kolorowymi papierkami, 
opłatkami i ozdobami ze 
słomy. Pod obrus kładzio-
no pachnące siano na pa-
miątkę, że w stajence betle-
jemskiej, właśnie na sianie 
Matka Najświętsza położy-
ła narodzonego Jezuska. Na 
stole pośrodku ustawiano 
miseczki, jedną z poświę-
conymi opłatkami, a drugą 
z miodem. Gazda brał jedli-

Święta u Górali
Święta bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań i zadumy a przede wszystkim 
święto narodzenia Chrystusa, niestety bardzo zdeptane prze hardcorową reklamę. Jedną 
z nielicznych krain, która opiera się komercjalizacji  Świąt jest Podhale. 

nowe gałązki - podłaźniczki, 
szedł do szopy i złożonymi 
na krzyż błogosławił i czy-
nił święty znak nad zwie-
rzętami, następnie zatykał 
podłaźnik nad wejściem do 
szopy. Powracając do domu 
wypowiadał głośno: - Niek 
pokwolony będzie Jezus 
Krystus - na co wszyscy 
domownicy zgodnie odpo-
wiadali: - Na wieki wieków, 
amen. W obecności najbliż-
szych zatykał nad wejściem 
do izby podłaźnik, co było 
sygnałem, że czas siadać do 

wigilijnej wieczerzy. Przed 
rozpoczęciem wspólnego 
posiłku wszyscy odmawia-
li modlitwę, w której pro-
stymi słowami dziękowali 
Bogu za szczęśliwie prze-
żyty rok, prosząc o opiekę 
Bożą w roku następnym. 
Wtedy gospodarz domu brał 
opłatek i rozpoczynał skła-
danie życzeń dzieląc się nim 
najpierw z żoną, następnie z 
całą rodziną. Kiedy ceremo-
nia składania życzeń świą-
tecznych została zakończo-
na, zasiadano do wieczerzy. 
Resztki potraw wigilijnych 
składano do jednego garn-
ka by po wieczerzy rozdać 
je domowym zwierzętom. 
Siano spod obrusa dokład-
nie zbierano i w dzień Św. 
Szczepana podawano z co-
dzienną karmą bydłu, żeby 
zdrowo się chowało. Po zje-
dzeniu wieczerzy śpiewano 
kolędy. Zwyczaj ten istnieje 
po dzień dzisiejszy. Te same 
kolędy na góralską nutę śpie-
wa się w wigilijny wieczór.
Przed północą idzie się na 
uroczystą Pasterkę. W rzęsi-
ście oświetlonym kościele, 
pachnącym kadzidlanymi 
dymami, na wielce ceremo-
nialnym nabożeństwie, na 
którym pełną piersią śpie-
wa się kolędy. W pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia 
nikogo się nie odwiedza-

ło, obecnie ten zwyczaj 
zanika. Gospodarz w tym 
dniu nie mógł się położyć, 
boby mu się w polu zbo-
że kładło. Pamiętajmy że 
w tym dniu nie sprzątało 
się i nie zamiatało podło-
gi, nie gotowało się obiadu, 
jadło się potrawy pozosta-
łe z wieczerzy wigilijnej.
W drugi dzień świąt, na Św. 
Szczepana w kościele świę-
ci się ziarno zboża, które 
na wiosnę wysiewa w polu, 

aby zebrać lepszy plon. W 
tym dniu kawalerzy „cho-
dząią na podłazy, podsie-
wać panny”. Praktyka ta jest 
znakiem matrymonialnych 
zamiarów. Współcześnie 
sąsiedzi chodzą do siebie, 
aby nawzajem „podsuć” się 
owsem, jednak zwyczaj ten 
zanika, gospodynie często 
obrażają się, gdyż to powo-
duje potrzebę gruntownego 
sprzątania domu.

Jarosław Woliński
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- Pierwszy raz na zaku-
pach byłem tu z mamą w... 
1937 roku – mówi Witold 
Eibich, którego na hali re-
porter Expressu spotkał na 
zakupach. - Miałem wów-
czas siedem lat. To może 
wydawać się niesamowite, 
ale choć od tamtego czasu 
minęło tak wiele lat, cią-
gle stąpamy po tej samej 
posadzce, z żółtej kostki. 
Robienie zakupów na hali 
to od lat prawdziwy rytuał. 
Nie ma tu pośpiechu wła-
ściwego dla wielkich mar-
ketów, hałasujących wóz-
ków i klientów wpadają-
cych wpadających jak po 
ogień z rozbieganym wzro-
kiem łowiącym promocje, 
obniżki, przeceny. Tu na 
hali klient nie jest podda-
wany żadnej presji. A han-
del to po pierwsze dobra 
jakość towaru i konkuren-
cja cenowa, którą w dużej 
mierze kształtuje klient.

Jako jeden z przykładów 
tego, co sprawia, że nasz 
rozmówca nie zamienił hali 
na hipermarkety są stoiska 
mięsne, w których wie-
lu na bieżąco i na oczach 
klientów rzeźnicy rozbie-
rają półtusze. Nie ma więc 

wątpliwości, że towar jest 
świeży. Na hali jest wiele 
stoisk spożywczych, przy 
których o każdej porze 
dnia jest kolejka. To „ogo-
nek” klientów jest najlep-
szym papierkiem lakmuso-

wym jakości sprzedawane-
go towaru.
Powróćmy jednak jeszcze 
na chwilę do wcześniej-
szych czasów. Hala przez 
dziesiątki lat ściągała ama-
torów defi cytowych to-
warów zwożonych przez 
polskich i zagranicznych 
marynarzy, ale nie tylko. 
W dni targowe zjeżdżali 
tu zakopiańscy górale ze 
swoimi baranimi skórami, 
futrami, czapami, kierpca-
mi, czy rozchwytywany-
mi - jak ciepłe bułeczki – 
oscypkami. W czasach ko-
muny można tu było kupić 
dosłownie wszystko – to 
czasy kiedy po towar przy-
jeżdżali tu kupcy z całego 
kraju. Na początku lat 90 
zaczęły zachodzić zmiany. 
Zlikwidowano tzw „szaber-
place” po obu stronach bu-
dynku hali rybnej. Brzyd-
kie pordzewiałe ławy za-
stąpiono wygodnymi stoła-

Kultowy hipermarket

To jedyne takie miejsce w Gdyni, niemalże magiczne. Trudno by 
znaleźć mieszkańca naszego miasta, który choć raz w życiu nie 
zrobiłby zakupów na gdyńskiej Hali Targowej. To już ponad 70. lat 
handlowej tradycji na najwyższym poziomie i nie tylko sklepiki i 
stragany prowadzone przez kolejne pokolenia, ale kolejne pokolenia 
klientów. Wnuki, które przed ponad półwiekiem na halę zabierały na 
zakupy babcie, dzisiaj przychodzą tu ze swoimi... wnukami.

Gdyńska Hala Targowa to kom-
pleks targowy, na który składa 
się: hala łukowa, hala płaska, hala 
rybna i zadaszony plac targowy. 
Przez pokolenia było to ulubione 
miejsce zakupów gdynian i przy-
jezdnych. Obecny kształt kom-
pleksu to efekt uzgodnień mię-
dzy kupcami i władzami samo-
rządowymi. Już od początku lat 
30. władze Gdyni dostrzegały 
palącą potrzebę posiadania hali 
targowej - nowoczesnej i o wiele 
większej niż stragany z ul. Bato-
rego (gdzie było drugie, pl. Ka-
szubskim targowisko gdyńskie). 
Rozwój miasta, napływ ludności, 
letników i konieczność zwoże-
nia towarów do Gdyni powodo-

wały windowanie cen na niebo-
tyczne poziomy. Prace projekto-
we ruszyły w 1935 roku. Projekt 
Jerzego Mullera i Stefana Reych-
mana przewidział handlowy trój-
podział: na części rybną (w od-
dzielnym budynku), mięsną (pod 
dachem płaskim) oraz centralną 
warzywno - drobiową, umiesz-
czoną pod dachem łukowym. Za-
projektowano obszerne magazy-
ny, dwukondygnacyjne piwni-
ce, chłodnie, windy, wentylację 
i nowoczesny system przeciwpo-
żarowy. Uroczyste otwarcie na-
stąpiło 11 listopada 1937 roku. 
Od tamtego dnia każdy gdynia-
nin pod hasłem, zrobić zakupy 
na hali” rozumie tylko jedno... 

Po wojennej przerwie (hale były 
m. in. magazynem sprzętu woj-
skowego) handlowanie wzno-
wiono już w maju 1945 roku. 
Niedobory rynkowe PRL i ob-
rotność marynarzy sprawiły, że 
od lat 70. rozkwitła hala jako 
miejsce nabywania towarów de-
fi cytowych - zagranicznych ra-
rytasów spożywczych i odzie-
żowych. W dni targowe - wtor-
ki i piątki (podział taki utrzymał 
się do 1989 r.) na halę ciągnęły 
pielgrzymki nie tylko gdynian. 
W 1983 uznana została za zaby-
tek. Od połowy lat dziewięćdzie-
siątych hala przeszła kilkakrotne 
modernizacje.
(na podstawie www.sni.edu.pl)

Krótka historia hali targowej

mi ze skrzyniami na towar. 
Wykonano nowoczesne za-
daszenie odkrytych dotąd 
części od strony ul. Wójta 
Radtkego. Od strony ulic 
Jana z Kolna i 3-maja  ławy 
wymieniono na lady przy-
stosowane do sprzedaży 
owoców i warzyw (od kil-
ku lat to miejsce gdzie ku-
pić można tanio sprzęt go-
spodarstwa domowego, na-
rzędzia, sprzęt wędkarski, 
optyczny itp. Stoiska owo-
cowo - warzywne usytu-
owane są obecnie od strony 
wspomnianej już ul. Wójta 
Radtkego. Hala musiała się 
też otworzyć na zupełnie 
nowe branże. Jak się do-
wiedzieliśmy w najnowszej 
ofercie są nawet... wróżbi-
ci przepowiadający, a wła-
ściwie umiejący wyczytać z 
kart naszą przyszłość.
- Hala Targowa w Gdy-
ni to pierwszy przecież su-
permarket międzywojen-
nej Europy – mówi Ma-
rek Litwin, właściciel sto-
iska owocowo warzywnego 
(handluje na hali od 1983r). 
- Eugeniusz Kwiatkowski 
planując rozwój miasta nie 
zapomniał o niczym i chwa-
ła mu za to. Jak by nie pa-
trzeć hala się stale rozwija. 
Powstające jak grzyby po 
deszczu od początku lat 90. 
hipermarkety zabrały nam 
trochę klientów, ale wielu z 
nich wraca. Wielki ruch jest 
tu zawsze na święta. Co się 
dziwić, to czas kiedy każdy 
chce mieć towar najwyż-
szej jakości. 
Na szczęście hipermarkety 
i centra handlowe które w 
dalszym ciągu powstają jak 
grzyby po deszczu nie zdo-
łały odebrać klientów i hala 
wciąż pozostaje najczęściej 
odwiedzanym obiektem 
handlowym w mieście. Tęt-
nić życiem zaczyna już we 
wczesnych godzinach ran-

„Gdyńska 
Hala 

Targowa to 
prawdziwie 
kultowe miejsce 
handlu w skali 
całego kraju..” 

nych, a swe podwoje za-
myka o godz. 18. To praw-
dziwie kultowe miejsce 
handlu w skali całego kra-
ju. Miejsce, w którym przy 
odrobinie wyobraźni moż-

na na czas zakupów prze-
nieść się do Gdyni połowy 
lat 30. Miejsce tradycyjnie 
nowoczesne.

Tekst i zdjęcia 
Andrzej J. Gojke
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wyna-
jęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka osobno, 
Bolszewo i okolice (lub za opiekę) tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE 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 1 pokój 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 Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w 
Kębłowie koło Wejherowa. Przylegający 
bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze 200 m/
kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o 
łacznej powierzchni 140 m/kw plus po-
mieszczenie typu biuro/sklep 42m/kw plus 
pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszcze-
nia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona 
, utwardzona o łacznej powierzchni 800m/
kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki zabu-
dowy. 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 zamieszka-
nia, 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 – Sprze-
dam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 spółdziel-
cze własnościowe na Karwinach tel. 058 
624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wejhero-
wie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 797 223, 
ul. 1000 lecia, po generalnym remoncie

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i oko-
lic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolne-
go bez nałogów chętnie zmotoryzowanego 
telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202

- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowane-
go, 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 szcze-
rość 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, mieszka-
niowo 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
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna miłą 
sympatyczną panią, 517 329 930

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D 
sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnienia) 
tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 
zł, 1,6; 2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, silnik 
dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - 
nowe, lampa H4 teleskopy, felgi stalowe 13 
i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane 
Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierowni-
cy, el.szyby, klimatyzacja, skórzane fotele, 
alufelgi, centralny zamek, ABS, radio, kolor 
czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 500zł 
do negocjacji, Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzyna, 1994 
r., przebieg 185 tys, garażowany, szyber-
dach, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, stan 
dobry, cena 6000, tel. 693 826 410

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, 
Wejherowo, tel. 058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr tele-
fonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospo-
darstwa rolnego, wymagane prawo jazdy 
kategorii T, możliwość zamieszkania, tel. 
606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzi-
nach popołudniowych, weekendy z możli-
wością zakwaterowania. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 
058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, do-
świadczenie 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.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na pół 
etatu w obsłudze lub administracji, najchęt-
niej w budżetówce, tel. 692 82 30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki w Niem-
czech, 1200 euro+zwrot kosztów podróży, 
legalnie, tel. 058 572 33 82
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732

- 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 rodowodo-
wych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szczepie-
niu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 części, 
3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, 
stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompute-
ra 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 MASA-
ŻU uniwersalną, kręgosłup, stopy, uda 370 
zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 
1968-1976 KPL 300.00 oraz bloczki czyste 
różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacero-
wy Chicco Enjoy z fotelikiem samochodo-
wym,mało używany,kolor pomarańczowo-
szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwu-
komorowy -stan dobry mało używany cena 
70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z matera-
cem, 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 - Mate-
rac 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
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na 
materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wanien-

ka 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 matera-
cem, 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 motocyklo-
we, 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 telefoniczne-stacjo-
narne. 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
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 62 
cm wzrostu, na polarze, mało noszony, cena 
55 zł, czapeczka i szalik gratis, Luzino tel. 
512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do uzgodnienia, 
Luzino tel. 058 678 04 17 lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 zł, 
tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składane 
schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, nowy, 
120 zł, tel. 058 622 01 54

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

PRZYJAZNE WNĘTRZE
ARANŻACJE, REMONTY

PODŁOGI, DEKORACJE

tel. 698 468 470

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, tynki 
szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

Mieszkania
na sprzedaż

(Gościcino koło Wejherowa)

50m, 65m, 100m
503 060 925

058 672 81 38

DOM
na sprzedaż

(Gościcino koło Wejherowa)
503 060 925

058 672 81 38

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

CZYSZCZENIE
WYKŁADZIN, DYWANÓW, TAPICERERK

meblowych i samochodowych
odkurzaczem piorącym

„KARCHER”
TEL. 728 339 187; 604 916 290

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060
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- Mieliśmy taki plan aby 
wygrać ten mecz i skończyć 
rundę na 7 miejscu – po-
wiedział po meczu strzelec 
drugiej bramki Zbigniew 
Zakrzewski.
Pierwsza połowa meczu 
toczyła się w środku i nie 
zapowiadało się na tzry 
punkty dla gdynian. Je-
dynie sytuacje ze stałych 
fragmentów gry wyko-
nywane przez Nawrocika 

stwarzały zagrożenie pod 
bramką Cabaja. W drugiej 
odsłonie meczu w 55 min 
powinno być 1:0 dla Cra-
covi. W sytuacje sam na 
sam z Witkowskim zmar-
nował Bartłomiej Dudzic. 
Pierwszą bramkę pięknym 
strzałem pod pod poprzecz-
kę w 71 min zdobył Marcin 
Wachowicz. Po niecałym 
kwadransie gry Zbigniew 
Zakrzewski dołożył dru-

gą bramkę dla Arki. Gdy 
wszyscy myślami byli już 
w szatni piłkarze z Krako-
wa zdobyli swoją hono-
rową bramkę. W ostatniej 
minucie już doliczonego 
czasu gry w zamieszaniu 
podbramkowym Tupalski 
pokonał Witkowskiego.
Bramki: Wachowicz 71, Za-
krzewski 85 - Tupalski 90. 
ARKA: Witkowski - Ko-
walski, Żuraw, Łabędz-

ki, Płotka - Zakrzewski 
(86 Budziński), Ulanow-
ski, Ława, Pietroń - Na-
wrocik (46 Trytko), Wa-
chowicz (79 Niciński). 
CRACOVIA: Cabaj - 
Kulig, Karwan, Tupalski, 
Wasiluk (76 Klich) - Paw-
lusiński, Kłus, Szeliga (82 
Radwański), Nowak - Mo-
skała, Dudzic (66 Witkow-
ski). Widzów: 6000.

Reda była organizatorem 
jednego z najlepszych tur-
niejów piłkarskich na  Wy-
brzeżu rocznika 1999. W 
turnieju udział  wzięły dru-
żyny Arki Gdynia, Lechii 
Gdańsk, Bałtyku Gdynia, 
Gedanii, Santosu Gdańsk, 
Olivii Gdańsk, Jedynki 
Reda, Czarnych Pruszcz 
Gdański. Drużyny wystę-
pujące w turnieju prezen-
towały bardzo wysoki po-

ziom i zaangażowanie. 
W fi nale turnieju gdańska 
Lechia pokonała gdyńską 
Arkę 1-0. Fantastycznie 
na turnieju zaprezentowa-
ła się drużyna gdyńskiego 
Bałtyku. Trener młodych 
gdynian wystawił w tur-
nieju najsilniejszy skład i 
ta decyzja przyniosła efek-
ty. W fazie grupowej Bał-
tyk pokonał kolejno Jedyn-
kę Reda 2-0, zremisował z 

gdyńską Arką 0-0, następ-
nie pokonał drużynę Czar-
nych Pruszcz Gdański 2-0 i 
Gdańską Gedanię, również 
2-0. W spotkaniu półfi na-
łowym Bałtyk uległ Arce 0 
- 1. W meczu  o 3 miejsce 
pokonał Gedanię Gdańsk 
2-1. Jest to, jak dotąd, naj-
wyższe miejsce drużyny w 
tego typu rozgrywkach.

Jarosław Woliński

Jedynka Reda Cup
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Udane zakończenie roku
Na zakończenie roku piłkarze Gdyńskiej Arki sprawili sobie jak i kibicom świąteczny prezent wygrywając 
w meczu przyjaźni a Crakovią 2:1. 
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06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:35 
Małgosia i buciki09:05 Moliki książ-
kowe 09:15 ZOO bez tajemnic
09:30     Ranczo pod 
 Zieloną Siódemką
10:00     Moda na sukces
10:50     Psi psycholog - telenowela 
11:20     Zapytaj prawnika -magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Kulisy serialu 
 „Londyńczycy”
14:10     Książęta i księżniczki 
 - cykl dokum.
15:00     Wiadomości,  Pogoda
15:15     Mamy MAMY - show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Pompeje - serial 
21:20     Agent Cody Banks 
 - fi lm, USA 2004
23:10     Kierowca dla Wiery 
 - dramat, 2004
01:05     Kojak - serial kryminalny
02:40     Notacje 

 
 
 06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:15 Niezłomni - cykl reportaży 07:25 Co 
ludzie powiedzą? - serial komediowy
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość 
11:05     Wariackie święta
  - komedia, USA `94
12:40     Dolina Kreatywna 
12:50     Solo w mieście 
 - magazyn
13:15     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
13:50     Tak to leciało! 
 - teleturniej
14:40     Dla niesłyszących - Droga 
15:50     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przygodowy
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial przygodowy
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
20:00     Gwiazdy tańczą na lodzie
22:50     Za głosem serca 
 - fi lm, USA `99
 Jest to opowieść o   
 wyjątkowym romansie miedzy  
 kosmopolityczną kobietą  
 sukcesu a rybakiem z małego  
 miasteczka.
00:30     Panorama
00:50     Masz na imię Justine 
 - dramat, 2005
02:25     Dzięki Bogu już piątek! 
02:50     Noc Zagadek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55 Kinomaniak 05.15 Gram.Tv
05.40 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Kasa Na Bank – program interaktywny
08.25 Beverly Hills 90210 – serial 09.25 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial 10.25 mała Czarna
11.25     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.25     Lalola – serial 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Modne gwiazdy
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 – s uvival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
 Serial „Geneza” opowiada o 
 elitarnej brygadzie madryckiej  
 policji powołanej do przeprowa- 
 dzania śledztw w przypadkach  
 ekstremalnie skomplikowanych  
 zbrodni. Kierowana przez Ma- 
 teo grupa składa się z inspekto- 
 rów policji, techników i  specjali-
 stów medycyny sądowej. Nie ma 
 znaczenia, czy jest to „tradycyj- 
 ny” motyw taki jak zazdrość  
 lub chciwość czy łańcuch  
 zawiłych zbrodni  z seryjnymi  
 mordercami i psychopatami. 
22.20     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.20     Mąż do wynajęcia 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.20     Selekcja – survival show
01.55     Delta Force 3: Zabójcza gra 
 – fi lm akcji USA, 1991

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 
11:00     Milionerzy - teleturniej
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument. 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Madagaskar - fi lm komedia, USA,  
 2005
21:50     V jak Vendetta - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `05. Film przedstawia  
 totalitarną wizję przyszłości  
 Zjednoczonego Królestwa.  
 Społeczeństwo, które przeżyło  
 kataklizm śmiertelnej epidemii  
 oddało swą wolność w ręce  
 tyrana na rzecz ochrony przed  
 anarchią i unicestwieniem.  
 Władze skutecznie podtrzymują  
 u obywateli psychozę strachu  
 i nieustannego zagrożenia  
 (propaganda medialna,  
 prześladowania, godzina   
 policyjna, całkowita inwigilacja).  
 Ludzie zamknięci w kleszczach  
 totalitaryzmu zdają się już nie  
 pamiętać co znaczy wolność i  
 demokracja. 
00:30     Kuba Wojewódzki - talk show
01:35     Uwaga! - magayzn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.735 06:00 Żar 
młodości, odc.73 07:15 Wielka Wygrana, 
odc.394 07:30 TV Market 08:00 Dotyk anioła, 
odc.39 09:00 Daleko od noszy, odc.164 09:30 
Świat według Kiepskich, odc.303
10:00     Rodzina zastępcza, odc.230
11:30     Samo życie, odc.1179
12:00     Czarodziejki, odc.10
13:00     Czarodziejki, odc.11
14:00     Pierwsza miłość, odc.811
15:15     Świat według Bundych, odc.258
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.53
17:30     Świat według Kiepskich, odc.182
18:00     Pierwsza miłość, odc.812
18:50     Wydarzenia
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1180
20:00     Titanic; USA, 1997; r. James  
 Cameron; w. Leonardo   
 DiCaprio, Kate Winslet,  
 Billy Zane, Kathy Bates,  
 Frances Fisher, Gloria Stuart,  
 Bill Paxton Melodramat w  
 reżyserii Jamesa Camerona.  
 Nagrodzona 11 Oscarami, w  
 tym dla najlepszego fi lmu, 
 historia miłosna, która została  
 najbardziej kasowym fi lmem  
 wszech czasów. 
22:00     Studio Lotto
22:10     Człowiek widmo; USA/Niemcy,  
 2000; r. Paul Verhoeven; w. 
 Elisabeth Shue, Dickens Kim, 
 Thriller sci-fi  
02:05     Ale kasa, odc.107
03:05     Tajemnice losu

REKLAMAPieniądze uzyskane ze 
sprzedaży plakatów zosta-
ną przekazane na prezen-
ty gwiazdkowe dla dzieci 
z Domu Dziecka w Gdy-
ni Demptowie. Zarząd 
Basketball Investments 
i zawodniczki dziękują 
wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy zdecydo-
wali się wesprzeć akcję. 
Jednocześnie klub infor-
muje, że akcja będzie kon-
tynuowana i plakaty - ce-
giełki będą dostępne tak-
że na najbliższym meczu 
Ford Germaz Ekstraklasy, 
13 grudnia z MUKS Po-
znań. Zachęcamy do za-
kupu. Dla każdego kibi-
ca będzie to świetna pa-
miątka i świadomość, że 
dzięki temu pomogło się 
potrzebującym dzieciom, 
dla których święta Bożego 
Narodzenia, niestety nie 
zawsze są radosne. Dzięki 
wszystkim ludziom dobrej 
woli może być inaczej.     

Jakub Jakubowski

Kibice Lotosu 
PKO BP Gdynia 
charytatywnie
Kibice Lotosu PKO BP Gdynia nie po raz pierwszy pokazali, że mają 
wielkie serca. W czasie ostatniego meczu Euroligi z Union Hainaut 
Basket kibice mieli możliwość zakupu okolicznościowego plakatu – 
cegiełki z wizerunkiem swojej ukochanej drużyny.
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06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 07:10 Przystanek praca 07:25 Co 
ludzie powiedzą? - serial 08:00 Pytanie na 
śniadanie 10:15 M jak miłość - serial
11:05 Codzienna 2 m. 3 11:35 Bulionerzy
12:10     Magnum - serial, USA
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:00     I Ty możesz zostać św. Mikołajem  
 - koncert
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:00     Podróż za jeden uśmiech - serial 
16:35     Zdolne bestie - serial dokumentalny
17:05     Na wariackich papierach - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Na wyłączność - wywiad
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
00:20     Z kabaretowego archiwum
00:30     Panorama
00:45     Ogród Barbarzyńcy 
 - fi lm dokumentalny
01:20     Maleńczuk śpiewa songi...
 - koncert;
01:35     Towarzystwo 
 - fi lm dokumentalny
02:40     Noc Zagadek - teleturniej
03:40     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Wielkie Happy Hour 05.50 Muzyczne 
listy 07.00 TV Market 07.35 Kasa na bank
08.40 Saint Tropez 09.45 Saint Tropez 10.55 
Być jak ona 11.25 Skrzydła – serial 
11.55     Skrzydła – serial 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     V-max – magazyn motoyzacyjny 
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     Jazda Figurowa –  program Michała  
 Figurskiego. 
21.00     Discovery„Kosmiczny przyczółek”  
 - fi lm dokumentalny  USA, 2007  
 r.; reż. Mark Marabella, Robert  
 Goldberg, Kate Youngdahl;  
 narrator: Harry Prichet
 Dotychczasowe wyprawy na 
 księżyć dostarczyły naukow- 
 com niezwykle cennych infor- 
 macji, które przyczyniły się  
 do postępu w tak różnych dzie- 
 dzinach jak biologia, geologia,  
 astrofi zyka i chemia. 
22.10     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.10     Galileo – program popularno
 -naukowy 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Co za tydzień - magazyn 08:30 
Dzień dobry TVN  11:00 Pascal: po prostu 
gotuj 11:30 Nigella ekspresowo - reality show
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi 
 - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula 
 - serail komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
20:45     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Detektyw Monk 
 - serial kryminalny
22:30     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     Kapitalny pomysł - teleturniej
00:50     Co za tydzień 
 - magazyn
01:15     Uwaga! - mag.
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:35     Telesklep

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Sekretny świat misia Beniamina
08:55 Buli -serial anim.09:05 Budzik 
09:35     Atlantis High - serial kom.
10:05     Moda na sukces
10:55     Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:10     Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:35     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:30     Palce lizać - serial
14:00     Zwierzęta świata  - serial
14:30     Errata do biografi i
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
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?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Powtórka - spektakl  
 teatralny, 2003
21:25     Żyje się tylko dwa razy 
 - fi lm akcji, 1967
23:30     Candyman II - horror, USA 

06:35 Schudnij 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Ziarno - 
magazyn 09:25 Siódme niebo -serial 
10:15     Śmiechu warte
10:40     Stawka większa niż życie  
 - serial 
11:40     Jaka to melodia?
12:10     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
12:35     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:10     Od słów do głów 
 - magazyn
13:30     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy
14:20     Cudowna przemiana 
 - fi lm obyczajowy
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Pragelato 
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Bruce Wszechmogący 
 - komedia, USA `03
reżyseria: Tom Shadyac scenariusz: 
Steve Koren, Steve Oedekerk zdjęcia 
Dean Semler, muzyka: John Debney
22:05     Jedyne wyjście 
 - dramat, Niemcy `06
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:35     Ostatni prom - Polska `89
02:05     Instynktowna decyzja 
 - fi lm, USA `00
03:35     Zakończenie dnia

06:05 Zaopiekuj się mną 06:45 
Kadra 2012 07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 08:00 Domisie 08:30 Klub 
przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Teleranek - magazyn 09:25 Trzy dni 
- fi lm, USA 
11:00     Hannah Montana - serial 
11:20     Tydzień
11:50     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
12:20     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Pragelato
14:40     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej - Serbia-Polska
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Szminka w wielkim mieście  
 - serial
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
23:10     Spustoszenie - fi lm, USA;
 Film opowiada historię  
 dwóch bogatych  
 dziewczyn, które  
 po zetknieciu sie z  
 kultura hip-hopową  
 postanawiają 
 poudawać gangstrerów
00:40     Stacja - fi lm, Polska 2001
02:20     Wokół wielkiej sceny
02:50     Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy 07:00 Opowieść o koniach 
i ludziach 07:30 M jak miłość 08:20 Barwy 
szczęścia 09:30 Zacisze gwiazd 10:00 
Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic
11:30     Makłowicz w podróży
12:10     Sam Whiskey 
 - fi lm, USA `69
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:10     Szansa na Sukces - Kasia Sobczyk
16:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:10     Orzeł czy reszta 
 - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:00     Kabaretowa Noc Listopadowa 
21:00     Firma - fi lm sensacyjny, Niemcy 2007
22:45     Jacky od zadań specjalnych 
 - fi lm dokum.
23:15     Depresja mon amour 
 - fi lm dokumentalny
00:15     EUROexpress 
 - magazyn
00:30     Panorama
00:45     XXV Przegląd Piosenki Aktorskiej  
 we Wrocławiu 2004
01:45     Pokuszenie 
 - dramat, Polska `95
03:25     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:25     Zakończenie dnia

05.00 Montreux Years 2005 – koncert 05.55 
V Max 06.25 Dekoratornia 06.30 Przygody w 
siodle: Wielkie wydarzenie – fi lm 08.30 Nie-
poskromiona Australia – serial  09.05 Historia 
z domku na prerii – fi lm  11.00 Galileo 
12.00     Kinomaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga  – Delecta Bydgoszcz - AZS  
 Olsztyn- Centrostal Bydgoszcz-  
 Na żywo!
17.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
18.00     Modne gwiazdy
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Jumpin’ Jack Flash – komedia sen-
 sacyjna  USA, 1986; reż.:  
 Penny Marshall; wyst.: Who- 
 opie Goldberg, Stephen Collins,  
 John Wood, Carol Kane, Annie  
 Potts, Roscoe Lee Browne; 
 Terry (Whoopi Goldberg)  
 jest znudzona monotonną pracą  
 w banku, jednak pewnego dnia, 
 na monitorze jej komputera  
 ukazuje się wezwanie o pomoc  
 od brytyjskiego agenta zatrzy 
 manego w Rosji. 
22.45     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego. 
23.45     Younggary pogromca – horror/sci- 
 fi  Korea Płd., 1999

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.736 06:15 Ka-
pitan Flamingo, odc.15 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.15 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.13 
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.14 08:15 
Hugo, odc.181 08:45 Pasjonaci, odc.130
09:15     Ewa gotuje, odc.41
09:45     Magiczny duet
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.94
12:45     Czarodziejki, odc.125
13:45     Dom nie do poznania, odc.129
14:35     Foto Models - fi anał konkursu 2008
15:30     Bal Fundacji Polsat 2008
16:00     Finał Wyborów Miss Świata 2008
18:00     W pustyni i w puszczy, odc.1
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.303
22:00     Studio Lotto
22:05     Gala Boksu Zawodowego (m.in. 
 Krzysztof “Diablo” Wlodarczyk)
00:05     Straceni; USA, 2001; r. J.S. Car- 
 done; w. Kerr Smith, Simon  
 Rex, Brendan Fehr, Izabella  
 Miko, Johnathon Schaech,  
 Phina Oruche Horror. Sean  
 dorabia w warsztacie samo- 
 chodowym. Właśnie dostał  
 odpowiedzialne zadanie: ma  
 dostarczyć limuzynę klientce,  
 która mieszka w Miami. Rusza  
 więc w drogę, choć już na star- 
 cie pęka mu opona, dlatego musi  
 nocować w podejrzanym mote 
 lu. 
02:05     Ale kasa
03:05     Tajemnice losu, odc.62
04:05     Zakazana kamera, odc.248
05:05     Nocne randki, odc.503

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.737 06:15 Szalo-
ny Jack, pirat, odc.9 06:45 Miejskie szkodniki, 
odc.24 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.1
07:45 Power Rangers, odc.9 08:15 Power 
Rangers, odc.10
08:45     Czerwony Kapturek; USA/Izrael,  
 1989; r. Adam Brooks; w. Amelia  
 Shankley, Isabella Rossellini,  
 Craig T. Nelson, Rocco Sisto,  
 Helen Glazary Familijny/Fan- 
 tasy/Przygodowy. Ekranizacja  
 bajki znanej na całym świecie.  
 Marzeniem Linet jest poznanie  
 elfa, bądź dobrej wróżki. 
10:30     Eloise z hotelu Plaza; USA, 2003; r. 
 Kevin Lima; w. Julie Andrews 
12:15     Kieszonkowe; USA, 1994; r. Richard  
 Benjamin; w. Melanie Griffi th
14:15     I kto tu rządzi, odc.49
14:45     I kto tu rządzi, odc.50
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.11
16:45     Strzał w 10, odc.24
17:45     Rodzina zastępcza, odc.303
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.5
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.126
21:00     Wzór, odc.10
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.39
23:05     Kameleon: 2001
00:45     Sport retransmisje
02:45     Tajemnice losu, odc.63

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring - mag. motoryzacyjny 08:30 Dzień 
dobry TVN 10:55 Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej - serial
13:10     Sopot Festival 2008 
 - Gwiazdy lat 80 - tych - fi ller
14:55     Siłacze 
 - Strongman - Superseria 
15:55     Brzydula 
 - serial komedia
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
20:35     Monachium - fi lm sensacyjny, USA  
 `05. reżyseria: Steven Spielberg 
 scenariusz: Tony Kushner, 
 Eric Roth, zdjęcia: Janusz  
 Kamiński. 
 Film opowiada historię   
 izraelskiego agenta, który  
 dostał zadanie zgładzenia pale- 
 styńskich terrorystów odpowie 
 dzialnych za zamach na  
 sportowców z Izraela podczas  
 Olimpiady w 1972 roku w  
 Monachium. 
23:50     Tik-tak - fi lm sensacyjny, USA 2000
 reżyseria: Kevin Tenney, scena- 
 riusz: Kevin Tenney, zdjęcia:  
 Jack Conroy, muzyka: Dennis  
 Michael Tenney
01:40     Uwaga! 
 - magazyn
02:00     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy

05:35 Uwaga! - magazyn 05:55 Telesklep
08:00 Niania - serial 08:30 Dzień dobry TVN
10:55 Kawa na ławę 11:45 Superniania - 
reality show
12:45     Klan urwisów - fi lm rodzinny, USA  
 1994. Grupa chłopców z jednego  
 podwórka przyjmuje za główną  
 zasadę zakaz przyjaźnienia się z  
 dziewczynami. Na czele klubu 
 stoją Spanky i Alfalfa. Gdy  
 koledzy przygotowują się do  
 bardzo ważnego wyścigu  
 gokartów, Alfalfa zakochuje się 
 w uroczej Darli. Może to zmniej- 
 szyć szanse chłopców na  
 wygraną więc przyjaciele za  
 złamanie zasady wymierzają mu 
 karę. Wkrótce potem zostaje spa- 
 lony lokal, w którym koledzy  
 się spotykają. 
14:20     Mam talent - reality show
16:00     Niania - serial komedia
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Tornado- miniserial katastrofi czny,  
 Niemcy `06
21:50     39 i pół - serial, Polska
22:50     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:10     Wbrew pozorom - fi lm sensacyjny,  
 USA 1999
02:00     Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.737 06:00 Żar 
młodości, odc.74 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.395 08:00 Dotyk anioła, 
odc.40 09:00 Miodowe Lata, odc.125 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.231
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.123
11:30     Samo życie, odc.1180
12:00     Czarodziejki, odc.12
13:00     Czarodziejki, odc.13
14:00     Pierwsza miłość, odc.812
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.124
15:15     Świat według Bundych, odc.259
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1238
16:40     Miodowe Lata, odc.126
17:30     Świat według Kiepskich, odc.183
18:00     Pierwsza miłość, odc.813
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1181
20:00     MEGA HIT - Skarb narodów; USA,  
 2004; r. Jon Turteltaub; w.  
 Nicolas Cage, Harvey Keitel,  
 Jon Voight, Diane Kruger,  
 Justin Bartha, Sean Bean Film  
 akcji/przygodowy. 
22:00     Studio Lotto
22:55     Delta Force 2; USA, 1990; r. Aaron  
 Norris; w. Chuck Norris, Begonya  
 Plaza, Paul Perri, Billy Drago
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05:40 Dla niesłyszących - Echa Panoramy;
06:10 WOW - serial 06:40 Spróbujmy razem
07:05 Magazyn Ligi Mistrzów 07:40 Poezja 
łączy ludzi 07:50 M jak miłość - serial
08:40     Barwy szczęścia 
09:40     Na dobre i na złe - serial 
10:40     Nie tylko dla pań - fi lm dokum.
11:35     Romanow i Julia - komedia, USA `61
13:25     Święta wojna - serial komediowy
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie
17:05     I Ty możesz zostać Św. Mikołajem 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Kabaret pod Egidą 
20:05     Dublerzy - serial 
21:00     Kabaret Neo-Nówka 
 - pr. rozrywkowy
21:55     Podwójny blef - dramat, Francja  
 `02. Remake klasycznego  
 francuskiego obrazu z 1955 r.  
 pt. „Bob le fl ambeur”, który  
 w 1955 r. został nakręcony przez 
 Jean-Pierre’a Melville’a.  
 Bohaterem fi lmu jest Bob,  
 weteran wśród hazardzistów,  
 który swoją ‘karierę’ chce  
 zakończyć rabunkiem   
 znajdujacego się na południu  
 Francji kasyna.
23:40     Słowo na niedzielę
23:55     Wideoteka dorosłego człowieka
00:30     Panorama
00:50     Psy - fi lm sensacyjny, Polska `92
02:35     Hity na czasie 2008
03:20     Noc Zagadek - teleturniej 
04:25     Zakończenie dnia

05.10 Gram.tv 05.35 Lalola 06.30 Historia z 
domku na prerii – fi lm 08.25 Beverly Hills 
90210 – serial 09.25 Przygody w siodle: Wiel-
kie wydarzenie – fi lm 11.00 Galileo 
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny a
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd  
 Wielkiej Brutanii/ Walii
14.30     PlusLiga – ZAK Kędzierzyn-Koźle 
 - Jastrzębski Węgiel - Na żywo!
16.50     Kłamczuch – program rozrywkowy
17.50     Discovery Kosmiczny przyczółek 
 – fi lm dokumentalny 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Niespotykane męstwo – fi lm wo- 
 jenny USA, 1983; reż.: Ted 
 Kotcheff; wyst.: Gene Hack- 
 man, Robert Stack, Fred Ward,  
 Reb Brown, Patrick Swayze,  
 Randall Cobb; Film w reżyserii  
 twórcy „Rambo: Pierwsza  
 krew” z Genem Hackmanem  
 w roli głównej. Przez ponad  
 dziesięć lat Rhodes (Hackman)  
 poszukuje śladów syna zaginio 
 nego podczas akcji w Wietna- 
 mie. Po bezskutecznych pró- 
 bach zdobycia jakichkolwiek  
 informacji od rządu, Rhodes  
 bierze sprawy w swoje ręce. 
22.15     Nowa Generacja
23.30     Solaris – dramat sci-fi  USA, 2002;  
 reż.: Steven Soderbergh; wyst.:  
 George Clooney, Natascha  
 McElhone, Viola Davis
01.30     Skrzydła – serial komediowy
02.00     Lima: przerwane milczenie – fi lm 
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Młodziczki  KS Łączpol 
Gdynia wzięły udział w 
21 Ogólnopolskim Mi-
kołajkowym Turnieju Pił-
ki Ręcznej Dziewcząt w 
Szczecinie.
Do rozgrywek w tej kate-
gorii wiekowej ( rocznik 
1994) zgłosiły się czoło-
we zespoły z różnych re-
gionów  Polski, co spo-

wodowało, że poziom 
meczy  był bardzo wy-
równany.
Nasze dziewczęta w 
pierwszym dniu turnie-
ju, po bardzo dobrej grze, 
wygrały dwa mecze ze-
społami  (z UKS Dęb-
no 21:19 i UKS Strzelno 
16:8 ) i  zremisowały je-
den ( z MKS Świekatowo 

20:20) , zajmując  tym sa-
mym  1 miejsce w  swojej 
grupie. 
W półfi nale, po zaciętym 
meczu nasze zawodnicz-
ki  przegrały z MTS Kwi-
dzyn ( 20:23) i w konse-
kwencji tej porażki mo-
gły walczyć  już tylko o 
III miejsce na turnieju. W 
fi nale ponownie spotka-

ły się z zespołem  MKS  
Świekatowo i  po cięż-
kiej, wyrównanej walce 
okazały się lepsze, wy-
grywając  21:19 i zdoby-
wając  Puchar Marszałka 
Województwa Zachod-
niopomorskiego.
Miejsce I zajął  zespół z 
naszego województwa – 
MTS Kwidzyn,  wygry-

wając  w fi nale z bardzo 
dobrze grającym w tym 
turnieju zespołem MKS  
Beskid Nowy Sącz.
Zespół  młodziczek KS 
Łączpol Gdynia  wystę-
pował w składzie:
Bramkarki: Magdalena 
Czeszyk, Donata Bubiec
Zawodniczki z pola: Do-
minika Lica, Natalia Ko-

łodziejczak, Sonia Kłuse-
wicz, Wiktoria OSS, Maja 
Ziemienowicz, Angeli-
ka Kałędkiewicz, Nata-
lia Lewandowska, Alicja 
Szprengier, Anna Wójto-
wicz, Dominika Dunaj-
ska, Magdalena Czeszyk, 
Roma Mohyła, Patrycja 
Kropidłowska
Trener: Beata Kłusewicz

Udany występ w 21 Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju w Szczecinie

Obie drużyny wykazywa-
ły dużą wolę walki, każdej 
z nich zależało na zwycię-
stwie. Żadna ze stron nie 
miała powodów, żeby od-
puszczać drugiej. Mecz 
był bardzo wyrówna-

ny i w pierwszych minu-
tach meczu żadna z dru-
żyn nie mogła uzyskać 
przewagi, a każdy udany 
atak z jednej strony spo-
tykał się z taką samą od-
powiedzią drugiej druży-

ny. Jednak po pierwszych 
kilkunastu minutach mi-
nutach wyrównanej wal-
ki Łączpolanki podkręci-
ły tempo gry. Dziewczy-
ny zaczęły mocno bronić 
i wyprowadzać skutecz-

nie kontrataki. Po 30 mi-
nutach na tablicy widniał 
już wynik 13:18. Po zmia-
nie stron Łączpol Gdy-
nia spokojnie kontrolował 
przebieg spotkania, a go-
spodynie mimo dużej woli 

walki, nie potrafi ły zni-
welować przewagi bram-
kowej Gdynianek. Mecz 
zakończył się zasłużoną 
wygraną Łączpolu 26:33. 
Łączpol Gdynia:
Shyverska Solomiya - 

Sulżycka Karolina 5, 
Aleksandrowicz Monika 
4, Całużyńska Kamila 2, 
Musiał Anna 6, Sulżycka 
Karolina 5, Szejerka Mar-
ta 2, Szott Anna 5, Wasak 
Paulina 2 

Pewne zwycięstwo 
Gdynianek w Elblągu

W ELBLĄGU 
ROZEGRANE 
ZOSTAŁO 
SPOTKANIE 
POMIĘDZY 
ŁĄCZPOLEM 
GDYNIA A 
MIEJSCOWYM 
STARTEM. 
POCZĄTEK 
SPOTKANIA 
ZAPOWIADAŁ 
ZACIĘTY 
POJEDYNEK.
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05:40 Uwaga!  06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej  08:30 Dzień dobry 
TVN  11:00 Przyjaciele - serial komedia, 
USA 1994
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry- pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokument.
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument.
21:30     Córka generała - fi lm sensacyjny,  
 USA `99; Agent specjalny o  

 nadzwyczajnych upraw- 
 nieniach, prowadzi śledztwo w  
 sprawie morderstwa córki zna- 
 nego generała. Nieoczekiwanie  
 odkrywa tajemnice, które  
 służby wojskowe chciały ukryć.
23:55     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
00:55     Multikino 
 - mag. fi lmowy
01:20     Uwaga! - magazyn
01:40     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:40     Telesklep

06:10 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:15 EUROexpress 07:25 Co ludzie powie-
dzą? - serial  08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 M jak miłość 11:05 Święta wojna - serial 
11:40 Bulionerzy 12:10 Magnum - serial 
13:00     Dzika Prowansja - fi lm dokumentalny
14:00     Kabaret Neo - Nówka 
 - pr. rozrywkowy
14:50     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:55     Podróż za jeden uśmiech 
16:30     Radiostacja Roscoe - serial, `03
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy 
22:25     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05     Warto rozmawiać;
23:55     Grzechy po polsku
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
02:00     Europa da się lubić 
02:50     Dzięki Bogu już piątek! 
03:10     Noc Zagadek - teleturniej
04:10     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Vipo i przyjaciele  08:55 Buli - serial 
anim.09:05 Jedynkowe Przedszkole
09:35 Owocowe ludki 10:05 Moda 
na sukces 10:55 Pisz na Berdyczów... 
- reportaż 11:30 Celownik - magazyn
11:40    Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Idź pod prąd - dokument
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Pomysł na mieszkanie 
 - cykl dokumentaln
15:40     Kuchnia z Okrasą
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 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Terminator: Kroniki Sary  
 Connor - serial
21:10     Londyńczycy 
 - serial obyczajowy
22:05     Sprawa dla reportera

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Tata Lew - serial anim. 08:45 Bajki 
rosyjskie 09:00 Buli - serial anim.
09:10 Jedynkowe Przedszkole 09:40 
Legenda Nezha 10:05 Moda na 
sukces - serial
10:55     Faceci do wzięcia - serial
11:25     W-skersi
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
13:55     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
14:10     Podróżnik - Polinezyjskie  
 wakacje
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Bądź modna - cykl dokum.
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
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Ucieczka przed zemstą 
 - thriller, Kanada `06
22:00     Wydział Zabójstw 
 - serial krym.
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy

 

06:00 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. Miko-
łaja  06:45 Telezakupy 07:00 Drzewo oliwne 
- reportaż 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie  10:15 M jak miłość - 
serial  11:05 Codzienna 2 m. 3
11:40     Bulionerzy - serial
12:10     Magnum 
 - serial, USA 1980
13:00     Jak się nie ubierać 
 - serial dokum.
14:10     Dzieciaki górą - teleturniej
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
16:00     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przyg.
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Kocham Kino 
 - mag. fi lmowy 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:15     Życie za życie - dramat, USA, 2003
 Historia profesora Uniwersy- 
 tetu w Teksasie, Dr. Davida  
 Gale’a, czynnie walczącego o 
 zniesienie kary śmierci, który  
 został niesłusznie skazany za  
 gwałt i morderstwo... 
00:30     Panorama
00:45     Przesłuchanie 
 - fi lm, Polska `82

06:00 Kawa czy herbata?  07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Strażak Sam - serial anim.08:40 
Małe zoo Lucy 08:55 Buli
09:05     Domisie 
09:30     Świnka Peppa
09:40     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:05     Moda na sukces 
10:55     Gwiazdka w środku lata
11:25     Celownik - magazyn
11:40     Telezakupy
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     Wizje przyszłości - cykl
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda;
15:10     Jesteś tym co jesz - serial
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?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Miłość w Nowym Jorku
  - dramat, USA `00
22:10     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Bronisław Wildstein 

06:00 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:45 Telezakupy 07:00 Jesziwa 
Chachmej Lublin 07:25 Co ludzie powiedzą? - 
serial 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak 
miłość 11:10 Święta wojna - serial 
11:40     Bulionerzy 
12:10     Magnum - serial
13:05     Piłka nożna w czasach komunizmu 
14:05     Orzeł czy reszta - talk show
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Podróż za jeden uśmiech - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Solo w mieście - magazyn
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     Puchar UEFA - Feyenoord Rotterdam  
 - Lech Poznań 
22:50     Wróg osobisty - fi lm sensacyjny,  
 USA `02. Jack jest policjantem,  
 pewnego dnia spotyka w barze 
 nieznajomego, zaczynają  
 rozmawiać i popijać drinki.  
 Podczas wznoszenia toastu  
 szklanka pęka w dłoni Jack’a.  
 Jack wychodzi do łazienki aby  
 opatrzyć sobie dłoń i traci przy- 
 tomność. Po ocknięciu, zdaje  
 sobie sprawę, że ktoś mu zabrał  
 pistolet.
00:30     Panorama
00:45     Historia Susan Wilson - fi lm fab.

04.55 Saint Tropez 05.45 Muzyczne listy
06.55 TV Market 07.30 Kasa na bank
08.30 Beverly Hills 90210 – serial 09.30 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial meksykański
10.30 mała Czarna 11.30 Idiotki nie idą do 
nieba – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
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     Mamuśka – dramat USA, 1998;  
 reż.: Chris Columbus; wyst.:  
 Julia Roberts, Susan Sarandon,  
 Ed Harris, Jena Malone, Liam  
 Aiken, Lynn Whitfi eld; Znako- 
 mity dramat w reżyserii Chrisa  
 Columbusa („”Kevin sam w  
 domu””, „”Pani Doubtfi re””)  
 z gwiazdorską obsadą. Mał 
 żeństwo Luke (Ed Harris) i  
 Jackie (Susan Sarandon) posta- 
 nawiają się rozstać. Ich dzieci:  
 Anna (Jena Malone) i Ben  
 (Liam Aiken) zostają pod opie- 
 ką matki. 
22.40     Rejs w nieznane – fi lm sensacyjny  
 Wielka Brytania/Włochy, 2002
00.35     Happy hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda

04.55 Saint Tropez 05.45 Muzyczne listy 
06.55 TV Market 07.30 Kasa Na Bank – pro-
gram interaktywny 08.30 Beverly Hills 90210 
– serial  09.30 Idiotki nie idą do nieba – serial
10.30 mała Czarna 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 – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Żar – thriller USA, 2002; reż.: Craig  
 R. Baxley; wyst.: Portia de Rossi,  
 Dean Cain, Hal Linden, Dina  
 Merrill, Grace Zabriskie, Jonas  
 Chernick, Joseph Campanella,  
 Kari Matchett, Sabrina Grdevich;  
 Jackie Lawrence (Portia de Rossi)  
 i jej mąż Matt (Dean Cain) to 
 świeżo poślubieni nowojorczycy,  
 którzy starają się zrealizować 
 ideał nowoczesnego życia: suk- 
 cesy zawodowe, piękny dom i 
 udane dzieci. 
21.55     Kruk – fi lm akcji USA, 1994
00.05     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 

05.00 Gram.tv 05.20 Dekoratornia
05.45 Muzyczne listy 06.55 TV Market
07.30 Kasa Na Bank – program interaktywny
08.30 Beverly Hills 90210 – serial 09.30 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial 10.30 mała Carna 
11.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     Dekoratornia 
 – magazyn 
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     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Z Archiwum X – thriller sci-fi  USA,  
 1998; reż.: Rob Bowman; wyst.:  
 David Duchovny, Gillian Ander- 
 son, Armin Mueller-Stahl, Mar- 
 tin Landau, Mitch Pileggi,  
 William B. Davis, Blythe Dan- 
 ner; Thriller sci-fi . Fox Mulder  
 (Duchovny) i Dana Scully  
 (Anderson)  wpadają na trop  
 niezwykłej katastrofy z przed 15  
 tys. lat. 
22.30     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.35     Geneza – serial sensacyjny
 Mateo grupa składa się z   
 inspektorów policji, techników  
 i specjalistów medycyny sądowej.  

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.738 06:00 Żar 
młodości, odc.75 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.396 08:00 Dotyk anioła, 
odc.41 09:00 Miodowe Lata, odc.126 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.232
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.124
11:30     Samo życie, odc.1181
12:00     Czarodziejki, odc.14
13:00     Czarodziejki, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.813
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.125
15:15     Świat według Bundych, odc.260
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1239
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.1
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.2
17:30     Świat według Kiepskich, odc.184
18:00     Pierwsza miłość, odc.814
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1182
20:00     Sekcja 8; Kanada, Niemcy, USA,  
 2003; r. John McTiernan; w.  
 John Travolta, Harry Connick  
 Jr., Connie Nielsen, Samuel L.  
 Jackson, Timothy Daly
22:00     Studio Lotto
22:05     Filadelfi a; USA, 1993; r. Jonathan  
 Demme; w. Tom Hanks,  
 Denzel Washington, Antonio  
 Banderas, Roberta Maxwell. 
 Doskonały dramat w gwiazdor- 
 skiej obsadzie: Tom Hanks, Den- 
 zel Washington, Antonio Ban- 
 deras.

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.739 06:00 Żar 
młodości, odc.76 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.397 08:00 Dotyk anioła, 
odc.42 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.1 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, odc.2
10:00     Rodzina zastępcza, odc.233
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.125
11:30     Samo życie, odc.1182
12:00     Czarodziejki, odc.16
13:00     Czarodziejki, odc.17
14:00     Pierwsza miłość, odc.814
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.126
15:15     Świat według Bundych, odc.261
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1240
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.3
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.4
17:30     Świat według Kiepskich, odc.185
18:00     Pierwsza miłość, odc.815
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1183
20:00     Świat według Kiepskich, odc.305
20:30     Świat według Kiepskich, odc.306
21:00     E=MC2; Polska, 2002; r. Olaf  
 Lubaszenko; w. Cezary Pazura,  
 Agnieszka Włodarczyk
22:00     Studio Lotto
23:15     Daleko od noszy, odc.165
23:45     Joint Venture; Wielka Brytania,   
 r. Nigel Cole; w. Brenda Blethyn 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.740 06:00 Żar 
młodości, odc.77 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.398 08:00 Dotyk anioła, 
odc.43 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.3 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, odc.4
10:00 Rodzina zastępcza, odc.234 11:00     Sa-
brina - nastoletnia czarownica, odc.126
11:30     Samo życie, odc.1183
12:00     Czarodziejki, odc.18
13:00     Czarodziejki, odc.19
14:00     Pierwsza miłość, odc.815
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.127
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.1
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1241
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.5
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.6
17:30     Świat według Kiepskich, odc.186
18:00     Pierwsza miłość, odc.816
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1184
20:00     Tylko miłość, odc.54
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.12
 Polska, 2008; r. Szymon Łosie- 
 wicz Najnowszy program  
 kabaretowy Telewizji Polsat 
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.82
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.19

05:40 Uwaga! - mag. 06:00 Telesklep
07:00 Rozbij Bank - teleturniej 08:00 Na 
Wspólnej 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Mi-
lionerzy - teleturniej 12:00 Brzydula - serial 
komediowy 12:30 Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument.
17:55     Brzydula
  - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W - 11 Wydział śledczy 
 - serail dokument
21:30     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
22:25     Teraz albo nigdy - serial
23:25     Californication 
 - amerykański serial komedio- 
 wy emitowany w telewizji  
 Showtime. Premierowy odci- 
 nek nadano 13 sierpnia 2007,  
 a pierwszą serię zakończono  
 emitować 29 października  
 2007. Premiera sezonu 2 miała  
 miejsce 28 września 2008.
00:05     Siłacze - Strongman 
 - Superseria 
01:10     Uwaga! 
01:30     Wrzuć na luz
02:30     Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej 08:00 Na Wspólnej - serial
08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Milionerzy - 
teleturniej
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serail dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W - 11 Wydział śledczy
  - serial dokument
21:30 Oko za oko  - fi lm sensacyjny, USA  
 1996; Po brutalnym mor- 
 derstwie swojej córki Karen  
 McCann niezadowolona z  
 działań policji postanawia  
 sama wymierzyć sprawiedli- 
 wość zabójcy. Kupuje sobie  
 broń, uczy się z niej korzystać.  
 Powstrzymac ją usiłuje mąż -  
 Mack... 
23:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:30     Superwizjer - magazyn
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:20     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



16 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14311 grudnia 2008  GDYNIA  REKLAMA

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


	1211zfpz2001-1alp
	1211zfpz2002-1blp
	1211zfpz2003-1alp
	1211zfpz2004-1blp
	1211zfpz2005-1alp
	1211zfpz2006-1blp
	1211zfpz2007-1blp
	1211zfpz2008-1alp
	1211zfpz2009-1alp
	1211zfpz2010-1blp
	1211zfpz2011-1blp
	1211zfpz2012-1alp
	1211zfpz2013-1blp
	1211zfpz2014-1alp
	1211zfpz2015-1blp
	1211zfpz2016-1alp

