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Orkiestra wciąż gra
BARDZO ATRAKCJYJNIE – JAK I 
W POPRZEDNICH LATACH - ZA-
POWIADA SIĘ KOLEJNE GRANIE 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY W GDYNI. 
JUŻ ZA TRZY DNI  TRADY-
CYJNIE W DRUGĄ NIEDZIELĘ 
STYCZNIA OD RANA ROZPOCZ-
NĄ DZIAŁANIE 4 SZTABY - W TE-
ATRZE MIEJSKIM, YMCE, IV LI-
CEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
I PIERWSZYM SPOŁECZNYM 
GIMNAZJUM, KTÓRYM ŁĄCZ-
NIE POMAGAŁO BĘDZIE PONAD 
1,5 TYS  GDYŃSKICH WOLONTA-
RIUSZY.Fo
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Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos
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Na początku sezonu zimo-
wego trenerzy twierdzili, że 
nasi zawodnicy są dobrze 
przygotowani. Pierwsze 
zawody i pierwsze rozcza-
rowanie, potem niestety 
było już tylko gorzej. Na-
wet najstarsi górale nie pa-
miętają, aby Adam Małysz  
zdobywał miejsca poza 10. 
Owszem zdarzył się w Oslo 
wypadek gdzie Adam rato-
wał się lądowaniem na dwie 
nogi, ale była to tylko wina 
warunków atmosferycz-
nych. Teraz w Polsce mamy 
wielu znawców, którzy wie-
dzą co najlepiej pomogłoby 
naszej drużynie. Najlepiej 
wychodzi im stwierdze-
nie, że Adam Małysz się 
skończył, a drużyny jak nie 

było, tak nie ma. Drodzy 
czytelnicy! Zauważmy, ile 
w Polsce jest skoczni nar-
ciarskich i porównajmy to 
z liczbą boisk piłkarskich. 
Następnie porównajmy 
ilość zdobytych medali Mi-
strzostw Świata, Olimpiady 
a będziemy mogli dać sobie 
odpowiedź, która dyscypli-
na sportowa przyniosła Pol-
sce więcej chwały. Dodaj-
my do tego warunki pracy i 
wynagrodzenie skoczków i 
piłkarzy. W tym roku skoń-
czyła się pierwsza ważna 
impreza -Turniej Czterech 
Skoczni wygrał Wolfgang 
Loitz przed Simone Am-
mannem, atrzecie miejsce 
zajął Gregor Schlierenzau-
er. Polacy niestety nie trafi li 

Puchar z łezką w oku
KIEDY POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI 
OGŁOSIŁ JAKI BĘDZIE SZTAB 
TRENERSKI REPREZENTACJI POLSKI 
W SKOKACH, KIBICE PRZYJĘLI TO Z 
PESYMIZMEM. INNEGO ZDANIA BYLI 
DZIAŁACZE SPORTOWI, TWIERDZILI 
ONI, ŻE TO NAJLEPSZY SZTAB 
SZKOLENIOWY OD LAT. 
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z formą. Ale już za tydzień 
czeka nas wspaniała zaba-
wa na Wielkiej Krokwi, z 
której nasza gazeta przepro-
wadzi relację. Zaś miesiąc 
później Mistrzostwa Świata 
w  Libercu. Adam Małysz 
i spółka obiecują  powal-
czyć o jak najwyższe cele. 
Każdy kibic chciałby, aby 
jego drużyna zawsze była 
na szczycie. Pamiętajmy ile 
radości dawał nam Adam 
Małysz, pamiętajmy też, 
że cały sztab szkoleniowy 
polskiej reprezentacji robi 

wszystko co możliwe, aby 
drużyna skoczków mogła 
dalej odnosić sukcesy. Pa-
miętajmy, jaką trudną drogę 
trzeba przejść, aby osiągnąć 
mistrzostwo, więc jako 
kibice pomóżmy dobrym 
dopingiem polskim skocz-
kom. A jeśli nawet skończy-
ła się pewna era, patrzmy ze 
spokojem i szacunkiem na 
wielkiego mistrza kibicując 
mu i jego drużynie do ostat-
niego skoku.

Jarosław Woliński

Dariusz Michalczewski po-
przez swoją Fundację chce 
stwarzać szanse na lepszą 
przyszłość oraz umożli-
wiać młodzieży rozwijanie 
swoich zdolności. Dro-
gą ku temu ma być sport. 
Sport jako wielka przygoda 
i lekcja życia, a dla wielu 
być może także szansą na 
życiowy sukces. O czym 
świadczy przykład jego 
samego - chłopaka z Gdań-
ska, który został mistrzem 
świata w boksie. Co jest 
wielką zaletą fundacji? Jest 
nią zapewne wielka siła 
przyciągania, jaką wśród 
młodzieży ma nazwisko 
Dariusza Michalczewskie-
go. Działania fundacji kie-
rowane są do najbardziej, 
potrzebujących środowisk 
- do młodych ludzi o du-
żym potencjale, wielkiej 
młodzieńczej energii, którą 
można okiełznać wskazu-
jąc im cele, dając im mały 
impuls do działania. Może 
tego dokonać osoba, która 

sama swoim życiem po-
kazała, że ma charakter i 
potrafi  walczyć z własnymi 
słabościami, aby osiągnąć 
zakładany cel. To jak dzia-
ła i jak prężnie realizuje 
swoje cele widoczne jest 
w całej Polsce. Fundacja 
Darka Michalczewskiego 
zrobiła już bardzo wiele 
dla ludzi - a oto niektóre z 
tych działań:
- Wspieranie młodzieżo-
wych sekcji bokserskich w 
takich miastach jak: Oświę-
cim, Tarnów, Białystok, 
Ciechanów, Gubin, Słupsk, 
Inowrocław, Oleśnica. 
- Uczestnictwo w galach 
boksu zawodowego promu-
jących tę dyscyplinę sportu 
i umożliwiającym młodym, 
najbardziej uzdolnionym 
adeptom tego sportu, poka-
zanie swoich umiejętności 
szerszej publiczności. 
- Stworzenie funduszu sty-
pendialnego, którego ce-
lem jest pomoc fi nansowa 
dla najzdolniejszych mło-

dych pięściarzy, a także dla 
chłopców uprawiających 
ten sport, a będących w 
trudnej sytuacji material-
nej. 
- Tworzenie i prowadze-
nie różnego typu projek-
tów kierowane do mło-
dych sportowców, których 
celem jest właściwe i 
wszechstronne ich przy-
gotowanie, w tym między 
innymi warsztaty psycho-
motoryczne pt. „Silniejszy 
niż strach”. 
- Prowadzenie szkolenia 
dla trenerów i opiekunów 
pracujących na co dzień z 
młodzieżą, tak aby praca 
włożona w wychowanie 
młodych ludzi i szkolenie 
sportowe okazała się moż-
liwie najbardziej efektyw-
na. 
- Organizowanie  cykliczne 
imprez kulturalno - sporto-
wych, promujących upra-
wianie sportu (nie tylko 
boksu) i różnego rodzaju 
rodzinne aktywne formy 

wypoczynku. 
- Organizowanie aukcji 
charytatywnych dla naj-
bardziej poszkodowanych 
przez los młodych ludzi. 
- Wspieranie działań cha-
rytatywnych innych orga-
nizacji np. wspólne aukcje 
z fundacją Anny Dymnej. 
- Aktywne promowanie 
boksu amatorskiego w Pol-
sce poprzez udział w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski w Boksie czy Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Krajów Unii Europejskiej, 
które odbyły się w Warsza-
wie. 
- Jak widzimy prawdziwym 
Mikołajem można być cały 
czas, i dzielić się z najbar-
dziej potrzebującymi.
Darku dziękujemy ci z 
całego serca i życzymy w 
nowym roku  wszystkiego 
najlepszego, wielu sił do 
dalszej pracy i nowych po-
mysłów.

Jarosław Woliński

Być Mikołajem cały rok
Nie sztuka być Mikołajem raz w roku, 
ale sztuka być nim przez cały rok. Ta-
kim to właśnie Mikołajem jest wielo-
krotny mistrz świata w boksie Darek 
Michalczewski, który jest założycie-
lem fundacji Równe Szanse. Funda-
cja została założona w 2003 roku i od 
początku pomaga młodym ludziom 
właściwie wykorzystywać drzemiący 
w nich potencjał. 
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Największą niewątpliwie 
atrakcją jest 2-tygodnio-
wy rejs Darem Młodzieży 
– oczywiście na prawach 
członka załogi, oraz lot 
na paralotni w tandemie z 
aktualnym mistrzem Pol-
ski – Kacprem Kowalskim. 
Wśród innych atrakcji 
czekających na hojnych 
darczyńców czekają m.in. 
zaproszenia: na Dar Mło-
dzieży (w tym - spotkanie 
z kapitanem i zwiedzanie 
fregaty), do Akademii Ma-
rynarki Wojennej – (m.in. 
pokaz w planetarium i zaję-
cia na symulatorze nawiga-
cyjnym, a Paradę Żaglow-
ców podczas tegorocznego 
zlotu żaglowców w Gdyni 
(obserwacja z pokładu jed-
nej z jednostek uczestni-
czących), na Open’er Fe-
stival, na projekcję fi lmów 
podczas Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych (3 za-
proszenia 2-osobowe). 

(ANGO)

PROGRAM XVII 
FINAŁU WOŚP
- Teatr Miejski im. W. 
Gombrowicza, ul. Bema 
26 (godz. 10.00 - 20.00)
- fi nał Przeglądu Przedsta-
wień Bożonarodzeniowych 
Gdyńskich Szkół
- występ grupy Fest
- pokazy Sceny 138 (te-
atralne, bębniarskie, estra-
dowe)
- Wielka Licytacja Prowa-
dzona przez Prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka 
- godz. 18.00
ZMCh „Polska YMCA” 
Ognisko w Gdyni, ul. Że-
romskiego 26 (godz. 12.00 
- 20.00)
- koncert kolęd i muzyki 
szkockiej „Gdańsk Pipe 
Band”
- występy Orkiestry Mary-
narki Wojennej
- pokazy walk rycerskich, 
akrobatyczne show, zabawa 
z robotami, pokazy tańca, 
pokazy sztuk walki
Centrum Nauki Expe-

ryment, Al. Zwycięstwa 
96/98 (godz. 10.00 - 20.00)
- Największa Puszka WOŚP
- „Bliższe spotkanie z mi-
kroskopem”
- „Zdjęcie z prawdziwym 
żołnierzem napoleońskim”
- spotkanie z robotami
- występ grupy bębniarzy, 
gry, zajęcia i zabawy z har-
cerzami, pokaz ratownic-
twa, warsztaty plastyczne, 
rodzinne układanie domino
Centrum Witawa, ul. 
Wielkokacka 2 (godz. 
10.00 - 16.00)
- Jasełka - przedstawienie 
dla najmłodszych
- koncert Ogniska Muzycz-
nego Rytm
- wielkie wegetariańskie 
gotowanie
- konkursy karaoke, koncert 
Śpiewajmy razem przeboje 
Starego Dobrego Małżeń-
stwa, pokazy taneczne, 
pokazy sztuk walki
Klub Marynarki Wojen-
nej „Riwiera”, ul. Za-
wiszy Czarnego 1 (godz. 

10.00 - 16.00)
- koncert Orkiestry Mary-
narki Wojennej
- przedstawienie Teatrzyku 
„Kropelka”
- występy zespołów wo-
kalnych i tanecznych, roz-
grywki szachowe, malowa-
nie twarzy, licytacje
Centrum Kultury i Roz-
rywki „Gemini”, ul. Wa-
szyngtona 21 (godz. 10.00 
- 22.00)
- koncerty zespołów szan-
towych
- spotkanie z ratownikami 
z Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego
- Światełko do nieba - godz. 
20.00
- koncerty zespołów roc-
kowych: Kiev Offi ce, Los 
Dogs, Alchemi - godz. 
20.15
- pokazy sztuk walk, poka-
zy iluzjonistyczne, występy 
taneczne
Akwarium Gdyńskie, Al. 
Jana Pawła II 1 (godz. 
10.00 - 17.00)

Orkiestra wciąż gra
Hasło tegorocznego fi nału to: Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Zaś w wielu orkiestrowych atrakcjach w Gdyni przewijać się 
będzie morze i wszystko, co z nim związane. Z morzem, przygodą, podróżami związanych związane też będzie wiele fantów ofi arowanych 
na Wielką Licytację w Teatrze Miejskim. Poprowadzi ją sam Prezydent Miasta - Wojciech Szczurek. 

- spotkanie z rekinami
- fi lmy
- zdjęcie w paszczy rekina 
(a dokładniej rekonstrukcji 
szczęki rekina który wygi-

nał 1,5 mln lat temu i mie-
rzył nawet do 15 metrów)
- rekiny na żywo w zbiorni-
ku kwarantannowym
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Warto jednak wiedzieć, 
że nie wszystkie naro-
dy, obchodziły i ob-
chodzą teraz, Nowy 
Rok w tym samym 
czasie i w ten sam spo-
sób, jak my.
W kalendarzu sume-
ryjskim - pierwszy 
miesiąc roku zaczynał 
się w dniu wiosennej 
równonocy. Chronolo-
gię tę przejęli od Su-
merów między innym 
starożytni Chaldejczy-
cy i Hebrajczycy. Ba-
bilończycy świętowali 
Nowy Rok przez dwa-
naście dni, poczynając 
od pierwszego Nisan. 
Również dla Żydów - 
Nisan był pierwszym 
miesiącem roku, przy 
czym rok 2009 będzie 
dla nich rokiem 5770. 
Muzułmanie rozpo-
czynają rok w kwiet-
niu, a rok 2009 jest dla 
nich rokiem 1430. In-
dyjski rok zaczyna się 
22 marca, a perski 21 
marca. W starożytnym 
kalendarzu egipskim 
rok zaczynał się 15 
czerwca.

We wczesnym kalen-
darzu rzymskim było 
dziesięć miesięcy. 
Pierwszy w kolejności 
był marzec - miesiąc 
poświęcony Marsowi. 
Piętnastego dnia tego 
miesiąca przypadały 
Idy Marcowe, kiedy 
to konsulowie rozpo-
czynali pełnienie wła-
dzy. Pozostałości tego 
dawnego kalendarza 
rzymskiego możemy 
dostrzec w nazwach 
miesięcy. Na przykład 
- September, October, 
November, December 
to nazwy wskazujące 
na kolejność miesię-
cy tzn. siódmy, ósmy, 
dziewiąty, dziesiąty. 
Na co dzień zapewne 
nie zastanawiamy się 
dlaczego dwunasty 
miesiąc roku - grudzień 
w tak wielu językach 
(również niektórych 
słowiańskich), w któ-
rych jego nazwa opar-
ta jest etymologicznie 
na rdzeniu łacińskim, 
w dosłownym tłu-
maczeniu nazywa się 
dziesiątym.

Z powyższych in-
formacji wynika, że 
ustalenie tego kiedy 
zaczyna się rok ka-
lendarzowy i ile liczy 
miesięcy, jest właści-
wie rzeczą umowną. 
Jednak my jesteśmy 
przywiązani pod tym 
względem do naszych 
zwyczajów i tradycji.
Rozpoczęcie Nowego 
Roku wiąże się w na-
szej polskiej kulturze 
ze świątecznymi przy-
gotowaniami - z szy-
kowaniem specjalnych 
potraw na uroczystą 
wieczerzę albo z pój-
ściem do teatru, na bal, 
operę czy na przyjęcie 
do znajomych. Należy 
tu zaznaczyć, że bale 
sylwestrowe jeszcze 
w XIX wieku należa-
ły do rzadkości. Nasi 
przodkowie witali 
Nowy Rok najczęściej 
w domu, a toasty speł-
niali nie tak modnym 
obecnie szampanem 
lecz staropolskim wę-
grzynem. 

Jarosław Woliński

Sylwester koło Ge-
mini stał się dla gdy-
nian coroczną trady-
cją. Mimo zimowej 
pogody gdynianie 
bawili się w dosko-
nałych  humorach. 
W tym roku wystąpił  
zespół Golden Life i 

     Sylwester 

Sztucznych 

  Ogni

Krzysztof Krawczyk, 
który tym razem za-
fundował swoim mi-
łośnikom rytmy bał-
kańskie. O północy 
życzenia złożył prezy-
dent miasta Wojciech 
Szczurek. A następnie 
odbył się niesamowi-

ty pokaz sztucznych 
ogni, jakiego Gdynia 
jeszcze nie widziała. 
Wszyscy gdynianie 
i przyjezdni goście 
bawili się do białego 
rana.

Jarosław Wolinski

Historia świętowania 
Nowego Roku
Pierwszego stycznia obchodzimy  nadejście Nowego Roku. Jest to zwy-
czaj zakorzeniony od wieków w naszej tradycji.

- bilet dla dwojga do Teatru  Miejskiego w 
Gdyni na przedstawienie Plotka, które od-
będzie się 9 stycznia. Zwycięzcą został pan 
Leon Osowski z Gdyni - w imieniu redakcji 
serdecznie gratulujemy.

Został rozstrzygnięty konkurs

Z początkiem roku pre-
zydent Gdyni - Wojciech 
Szczurek już po raz siódmy 
zaprosił do udziału w kon-
kursie, który  adresowany 
jest przede wszystkim do 
osób nie prowadzących 
działalności gospodarczej, 
ale także do osób już dzia-
łających na rynku małych 
przedsiębiorstw. Nie ma 
żadnej bariery wiekowej 
dla uczestników konkursu. 
Idea konkursu sprowadza 
się do umożliwienia wpro-
wadzenia w życie własne-
go pomysłu biznesowego 
na konkretną działalność 
gospodarczą. Konkurs ma 
wesprzeć indywidualną 
przedsiębiorczość jego 

uczestników w zakresie sa-
morealizacji na rynku pra-
cy, pomóc w redukcji stopy 
bezrobocia.
Konkurs zostanie przepro-
wadzony w trzech etapach: 
I etap - rejestracja:
- 2 - 31 stycznia 2009 
r. - zgłoszenie udziału w 
konkursie na arkuszu in-
formacyjnym: zgłoszenie 
uczestnictwa w Konkur-
sie „Gdyński Biznesplan 
2009” - do pobrania ze 
strony internetowej miasta 
www.gdynia.pl lub bezpo-
średnio w pokoju nr 402 
Urzędu Miasta Gdyni z 
siedzibą przy alei Marsz. 
Piłsudskiego 52/54, pon. - 
pt. w godz. 8.00-16.00;

- 6 lutego 2009 - ogłosze-
nie listy uczestników kon-
kursu zakwalifi kowanych 
do drugiego etapu.
II etap - złożenie konkur-
sowych biznesplanów:
- 9 lutego - 31 marca 2009 
r. - przygotowanie bizne-
splanów i dostarczenie ich 
przez uczestników konkur-
su organizatorowi. 
Konkursowe biznespla-
ny należy wysłać drogą 
pocztową na adres: Urząd 
Miasta Gdyni, Wydział 
Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości, al. Piłsud-
skiego 52/54, 81-382 Gdy-
nia z dopiskiem na koper-
cie „Gdyński Biznesplan 
2009” lub składać bezpo-

średnio w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni, adres j.w., w 
pok. 402, pon-pt. w godz. 

8.00-16.00;
Uwaga - w przypadku wy-
syłki pocztą decyduje data 
stempla pocztowego - nie 

późniejsza niż 31 marca 
2009r.
- 3 kwietnia 2009 r. - ogło-
szenie listy uczestników 
konkursu zakwalifi kowa-
nych do trzeciego, fi nało-
wego etapu.
III etap - fi nał:
- 8 maja 2009 r. - ocena 
biznesplanów przez Jury – 
ogłoszenie listy fi nalistów, 
- do 21 maja 2009 r. - spo-
tkanie Jury z fi nalistami.
- 28 maja 2009 r. - uroczy-
ste ogłoszenie wyników 
konkursu. 
Dla laureatów konkur-
su „Gdyński biznesplan” 
przewidziano wiele cen-
nych nagród i form wspar-
cia ich pomysłu bizneso-

wego, m.in. dla zwycięzcy 
konkursu:
• nieodpłatny semestr stu-
diów MBA, 
• bezpłatny kurs językowy 
Business English,
Nagrody rzeczowe - przy-
datne w biznesie - to: note-
book z drukarką, notebook, 
telefon komórkowy z ze-
stawem telekart. Pozostałe 
nagrody to: poręczenia kre-
dytów, bezpłatna obsługa 
prawno-księgowa, pomoc 
w uzyskaniu pożyczki i 
zwolnienie z opłaty prowi-
zyjnej, pożyczki dla osób 
niepełnosprawnych, sta-
tus partnera w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technolo-
gicznym.           (ZPUMG)

Czas na Gdyński Biznesplan 2009
Pierwsza edycja Konkursu „Gdyński Biznesplan” odbyła się już w 2003 roku. W dotychczasowych sześciu edycjach wzięło łącznie udział 1042 
uczestników, którzy zaprezentowali Jury 1018 pomysłów biznesowych. W 6. edycji konkursu pierwsze miejsce zajęli Grzegorz Fikus i Przemysław 
Barłóg za biznesplan: FMD 3D - grafi ka i wizualizacje 3D.

„Konkurs 
ma wes-

przeć indywidu-
alną przedsię-
biorczość jego 
uczestników 
w zakresie sa-
morealizacji na 
rynku pracy.” 
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Rok 2009 to dla Marynar-
ki Wojennej kolejny etap 
procesu profesjonalizacji. 
Marynarka Wojenna jest 
już obecnie uzawodowiona 
na poziomie około 80%, a 
w ubiegłym roku morskie 
uczelnie wojskowe (Aka-
demia Marynarki Wojen-
nej i Szkoła Podofi cerska 
MW) zanotowały jeden z 
najwyższych współczynni-
ków popularności (prawie 5 
kandydatów na 1 miejsce). 
Szeregi MW opuszczą w 
tym roku ostatni marynarze 
z obowiązkowego poboru. 
Tym samym zwiększy się 
liczba marynarzy zawodo-
wych (ochotników), któ-
rych w 2009 roku czekają 
wyższe niż do tej pory za-
robki.
Rok 2009 to okres łącze-
nia zadań ekspedycyjnych 
z krajowymi. Swoją misję 
na Morzu Śródziemnym 
kontynuował będzie okręt 
podwodny ORP „Kon-
dor”. Działająca jako Pol-
ski Kontyngent Wojskowy 
„Kondor” jednostka bierze 
udział w operacji antyter-
rorystycznej NATO pod 
kryptonimem ACTIVE 
ENDEAVOUR. „Kondor” 
monitoruje bezpieczeń-
stwo żeglugi na głównych 
szlakach komunikacyjnych 
i akwenach przyległych. 
Zadaniem polskich ma-
rynarzy jest wykrywanie 
wszelkich nieprawidło-
wości w ruchu morskim i 
udaremnienie tym samym 
prób wspierania organiza-
cji terrorystycznych.

Wyższe zarobki 
w Marynarce Wojennej
W poniedziałek, 5 stycznia, Marynarka Wojenna rozpoczęła nowy rok szkoleniowy. We wszystkich jednostkach, na 
uroczystych zbiórkach, dowódcy przekazali zadania na najbliższe 12 miesięcy. Inauguracja roku połączona była z 
ofi cjalnym powitaniem 1 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Kondor”.

Koordynacją wszelkich 
spraw związanych z pomo-
cą osobom bezdomnym na 
terenie Gdyni zajmuje się 
Zespół ds. Bezdomnych 
MOPS. 
Osoby zgłaszające się do 
Zespołu otrzymają kom-
pleksową pomoc min: w 
kwestiach schronienia, po-
siłku, zasiłku celowego, po-
rady prawnika. Mają także 
możliwość uczestnictwa w 
programach dających szan-
sę wyjścia z bezdomności. 
Zespół znajduje się przy ul. 
Działowskiego 11, tel. 058 
662 00 11. Czynny w godz. 
7.45 – 15.45. 
Mieszkańcy miasta mogą 
zgłaszać obecność osób bez-
domnych potrzebujących 
pomocy nie tylko do Zespo-
łu ds. Bezdomnych - sygna-
ły takie przyjmują również: 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, tel. 058 660 
22 03 i 058 662 22 04 (ca-
łodobowo) i Straż Miejska 
tel. 986 lub 058 663 78 22 
(całodobowo). 
Gdynia dysponuje czterema 
schroniskami dla osób bez-
domnych. 
Poza tym MOPS podpisał 
umowę z 8 schroniskami 
na terenie Trójmiasta i poza 
nim, do których w razie po-
trzeby kierowane są osoby 
bezdomne. Gdynia dys-
ponuje 181 miejscami dla 
osób bezdomnych a łącznie 
z miejscami objętymi umo-
wami MOPS - 246 miejsca-
mi (jest to minimalna liczba 
miejsc udostępnionych).

Do największych mor-
skich ćwiczeń między-
narodowych, do których 
skieruje swoje siły polska 
Marynarka Wojenna na-
leżeć będą: ćwiczenia po 
auspicjami Partnerstwa dla 
Pokoju BALTOPS, ćwicze-
nia okrętów rakietowych 
NORTHERN COAST, 
ćwiczenia reagowania wo-
bec kryzysu na morzu DA-
NEX, ćwiczeniu zwalcza-
nia okrętów podwodnych 
COLD RESPONSE oraz 
polsko - szwedzkie ćwicze-
nie ratowania załóg okrę-
tów podwodnych CROWN 
EAGLE. 
Manewry na szczeblu kra-
jowym to przede wszystkim 
kompleksowe ćwiczenie 
polskich sił morskich PI-
RANIA 2009 oraz ćwicze-
nie ratownicze SMER/ME-
DEX. Jednostki MW będą 
brać udział w ćwiczeniach 
na szczeblu związków tak-
tycznych, dywizjonów i po-
jedynczych pododdziałów. 
W ramach rejsów szkole-
niowych i hydrografi czno - 
oceanografi cznych polskie 
okręty operować będą na 
Bałtyku, Morzu Północ-
nym, Atlantyku i Morzu 
Śródziemnym. Specjaliści 

dowództw i szta-
bów wezmą udział 
w kilkudziesięciu 
treningach i ćwi-
czeniach w kraju i 
zagranicą. 

(bp MW)

Akademia Marynarki Wojennej zanotowała jeden z najwyższych współczynników popularności.

Ważne dla 
bezdomnych
W związku, z trwają-
cymi od kilku dni mro-
zami przypominamy, 
Gdyński MOPS wspól-
nie z innymi miejskimi 
służbami zwiększył 
wsparcie dla osób bez-
domnych. 

Spis gdyńskich placówek 
dla osób bezdomnych:

- Tymczasowy Ośrodek Opie-
kuńczy, Gdynia ul. Chwarznień-
ska 93 (MOPS) – schronisko dla 
mężczyzn (65 miejsc), zapewnia 
nocleg, wyżywienie, środki czy-
stości, prowadzi kompleksową 
pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy - Dom Sa-
motnej Matki, Schronisko dla 
bezdomnych kobiet. (MOPS), 
Gdynia ul. Fredry 3 – 41 miejsc, 
zapewnia nocleg, wyżywienie, 
środki czystości, prowadzi  kom-
pleksową pracę socjalną.
- Stowarzyszenie Alter Ego – 
Schronisko dla rodzin (ORG. 
POZARZĄDOWA) – ok. 55 
miejsc, ul. Leszczynki 153, za-
pewnia nocleg, wyżywienie, w 
miarę potrzeby środki czystości, 
odzież.
 - Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Dobroczynne (ORG. POZA-
RZĄDOWA) – schronisko dla 
osób bezdomnych uzależnionych 
od alkoholu – 20 miejsc, ul. Jana 
z Kolna 21, zapewnia nocleg, 
wyżywienie, w miarę potrzeby 
środki czystości, odzież.
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Jego serdeczny przyja-
ciel, Jarosław Kroplewski, 
mówi o nim: w twórczości 
Wojciecha Kostiuka nie ma 
zmagania się z kompozycją 
– jest ona naturalna, wro-
dzona jak tembr głosu, nie 
ma łatwej i taniej ucieczki 
w sztuczki techniczne, ćwi-
czenia formalne – technika 
jest tu ze szkoły i z prak-
tyki. Wojciech Kostiuk 
nie tworzy anegdotek, nie 
konstruuje dowcipnych 
zderzeń zawiłych znaków 
– on prowadzi badania. 
Normalnie, jak chemik, 
geolog, antropolog. Wła-
ściwą dla jego twórczości 
jest dociekliwość fi lozofa. 
Spokój formalny i pewność 
warsztatowa są koniecz-
ne dla upartej i cierpliwej 
pracy badawczej nad oso-
bliwością chwil szczegól-
nych istnienia światów, 
chwil między upadkiem, a 
powstawaniem. W pracach 
Wojciecha Kostiuka nie ma 
psychoanalizy, czy innych 
surrealnych zderzeń, są ru-
mowiska, na których trwa 

z prochu powstawanie. Ar-
tysta ożywia w nowych ja-
kościach drobiny destrukcji 
przyrody i cywilizacji, daje 
propozycję zagospoda-
rowania nowym życiem. 
U Breugla na wieży Ba-
bel trwają prace, Nemrod 
planuje podbój dziedziny 
Boga, u Kostiuka prace są 
zarzucone - nie dało rady! 
- kara za pychę się doko-
nała. W obrazie Raj ludzie 
niedokończony pomnik 
pychy zasiedlają na swój 
prosty sposób dla życia, nie 
dla wyniesienia. Choć kon-
dukty pogrzebowe jeszcze 
nie przeszły, szubienice już 
rupiecieją, druty kolczaste 
rdzewieją. U Kostiuka od-
wrotnie niż u Maxa Ern-
sta, gdzie po burzy każda 
komórka wybucha życiem 
- odradzanie się jest pracą 
mozolną.  W Cmentarzysku 
cierpliwie roztaczają swój 
zabór najprostsze formy 
tworząc pionierskie zacząt-
ki nowego życia. Ale też ani 
Breugel, ani Ernst nie znali 
nalotów dywanowych, nie 

Wojciech Kostiuk kulturalnie
WOJCIECH KOSTIUK URODZIŁ SIĘ 
W 1947 ROKU W GDYNI. UKOŃCZYŁ 
GDAŃSKĄ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ 
SZKOŁĘ SZTUK PLASTYCZNYCH 
W PRACOWNI DOC. BARBARY 
MASSALSKIEJ. ZAJMUJE SIĘ GRAFIKĄ  
WARSZTATOWĄ I MALARSTWEM. 
PROWADZIŁ TEŻ DZIAŁALNOŚĆ 
PEDAGOGICZNĄ W ZAKRESIE 
WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO. BRAŁ 
UDZIAŁ W OKOŁO 150 WYSTAWACH 
OKRĘGOWYCH, OGÓLNOPOLSKICH I 
MIĘDZYNARODOWYCH. MA ZA SOBĄ 
PONAD 20 WYSTAW INDYWIDUALNYCH. 
JEGO PRACE ZNAJDUJĄ SIĘ W MUZEACH 
I ZBIORACH PRYWATNYCH W KRAJU I 
ZAGRANICĄ NIE TYLKO W  EUROPIE, 
ALE TEŻ W AMERYCE I AZJI. O ARTYŚCIE 
NAPISANO WIELE ARTYKUŁÓW ORAZ 
ZREALIZOWANO KILKA FILMÓW 
TELEWIZYJNYCH. JEST AUTOREM WIELU 
ILUSTRACJI KSIĄŻKOWYCH. 

Ważniejsze wystawy Wojciecha Kostiuka:
•  1987 Sopot – Wystawa akwarel 
•  1988 Feankenthal – Wystawa grafi ki 
•  1990 Niemcy – Merzig – Wystawa grafi ki 
•  1992 Wojewódzki Ośrodek Kultury Gdańsk 
   – Wystawa grafi ki 
•  1992 BWA Rzeszów – Wystawa grafi ki 
•  1993 Niemcy – Lubeka „Tydzień Kultury 93” 
   Wystawa grafi ki 
•  1995 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
    Pięknych – Wystawa grafi ki 
•  1998 Lubeka – „Martinsmarkt” -  Wystawa grafi ki 
•  2003 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 
   – Dar Pomorza – Gdynia „ Morze w Grafi ce” 
•  2005 85 lat Jastrzębiej Góry- Wystawa grafi ki  
   (towarzysząca uroczystościom jubileuszowym) 
•  2005 Centralne Muzeum Morskie –Ołowianka 
   – Wystawa malarstwa – „Rafa” 
•  2006 Gdynia – Galeria „Profi le” z cyklu Artyści na          
    80- lecie Gdyni – wystawa grafi ki. 

słyszeli o napalmie. Z wy-
schłych i pokruszonych li-
ści artysta tworzy Poranek 
i Mokradła, a z przekwitłej  
i zasuszonej trawy Wiosnę 
w cyklu Cztery pory roku. 
Ten rodzaj metaforyki jest 
stały dla wszystkich okre-
sów twórczości Kostiuka, 
a okresy te wyróżniają do-
minujące techniki i obszary 
tematyczne, przy niezmien-
nym głównym pytaniu i 
siłę życia w śmierci. Mamy 
okres mezotinty, akwaforty i 
innych technik klasycznych 
– tu prace są rysunkowe, te-
matyka nasycona motywa-
mi biblijnymi (wieża Babel, 
arka Noego) zderzonymi z 
symbolami współczesności 
(obóz koncentracyjny, wra-
ki samolotów, rumowiska) 
- krajobrazy po sztormie, po 
nalocie, po upadku. Okres 
następny, okres indywidu-
alnie wzbogaconej techniki 
intaglio (wklesłorzeźby) 
– pojawia się kolor, a z od-
ciśniętych śladów odpadów 
świata, dowodów nieustę-
pliwego procesu rozkładu 
Kostiuk projektuje nowe 
krajobrazy. Odwraca ewan-
geliczne „z prochu powsta-
łeś...”  w „z prochu powsta-
jesz”. Ale oto przedmioty 
odciskane zostają. Już nie 
linie papilarne śmierci, ale 
rozpad złapany za rękę. Do-
słowność! Dosłowność nie 
wyrachowana jak u twórców 
z lat siedemdziesiątych XX 
wieku, gdzie kawałki tka-
nin, sznurków, piasek i inne 
„ubogie” materiały miały 
manifestować obecność 
przedmiotu, ale dosłowność 
czysta, do granic naiwności, 
odrealniona przez kolor, 
egzotyczny kontekst i za-
danie jakie ma wypełniać 

w dziele. A co jest dalej? 
Dalej artysta mówi: ”wy 
idźcie, ja Tu się zatrzymam 
czekając na was”. Dro-
ga artystyczna Wojciecha 
Kostiuka to zaprzeczanie: 
od sztuki rytej w blasze, 
trawionej, czarnej, przez 

barwną grafi kę odcisków, 
po rezygnację z możliwości 
powielania, od rezygnacji z 
faktury, po upajanie się ca-
łym przedmiotem w całej 
jego trójwymiarowości, od 
bujnego koloru powrót do 
monochromatycznego wy-

ciszenia. I pokorna praca 
robotnika Sztuki. Filozo-
fa i Rzemieślnika. Wśród 
śladów śmierci na życiu i 
znamion życia na śmierci. 
Gdzie stałe jest tylko pul-
sujące morze.”

Jarosław Woliński
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 PORT I FLOTA

W 1925 r. Niemcy zamknę-
ły swój rynek dla śląskiego 
węgla i rozpoczęły z Polską 
tzw. „wojnę celną”. Wyda-
rzenie to wpłynęło na wy-
zwolenie się polskiego han-
dlu zagranicznego od zbyt 
jednostronnego nastawie-
nie się na rynek niemiecki. 

W 1926 R. GDY EUGENIUSZ KWIATKOWSKI OBEJMOWAŁ RESORT PRZE-
MYSŁU I HANDLU, ODCINEK MORSKI ROBIŁ WRAŻENIE BARDZO ZANIE-
DBANEGO, BEZ WŁASNEGO  DUŻEGO PORTU I FLOTY HANDLOWEJ.

Droga przez Gdańsk była 
utrudniona i należało szu-
kać nowych rynków zbytu. 
Niewielkim portem był 
port handlowy w Pucku a 
rybackim w Helu. Port w 
Gdyni budowany był od 5 
lat. Jego projektodawcą był 
inż. Tadeusz Wenda a zle-
ceniodawcą – Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Prace 
wlokły się w ślimaczym 
tempie, okraszane konfl ik-
tami fi nansowymi. Gdynia, 
która w 1926 r. otrzymała 
prawa miejskie, znalazła 
się pod znakiem zapytania. 
Taką sytuację zastał Euge-
niusz Kwiatkowski.. Roz-
począł szybko pracę, przyjął 
odpowiednich fachowców 
jak Gabriela Chrzanow-
skiego, inż. Juliana Rum-
mla i już w 10 dniu swego 
urzędowania zapowiedział 
wznowienie budowy portu 
w Gdyni. Działał błyska-
wicznie. Spór rządu z kon-
sorcjum został zakończony. 
Podpisana została  nowa 
korzystna  wersja umowy 
przyśpieszająca oddawanie 

fragmentów inwestycji jako 
całości nadającej się do na-
tychmiastowej eksploatacji. 
Gdynia miała jak najszyb-
ciej pracować dla Polski 
jako „brama na świat”. Pra-
ce ruszyły natychmiast.
Prezydent Ignacy Mościcki 
1.06.1927 r. wydał dekret o 

popieraniu rozbudowy mia-
sta i portu w Gdyni zwal-
niając przedsiębiorstwa od 

podatku przemysłowego 
na okres 15 lat. Wizytę w 
Gdyni złożył prezydent 

Mościcki, premier Bartel, 
Józef Piłsudski, którego 
córki wraz z córka Kwiat-
kowskiego zostały matkami 
chrzestnymi statków, Jadwi-
ga, Wanda, Hanka. To też 
pozwoliło Kwiatkowskie-
mu uporać się z trudnościa-
mi fi nansowymi. W latach 

1927-1928 rząd wydatko-
wał na Gdynię 34,8 mln zł 
wobec 6,5 mln zl w latach 
1925-1926. Równocześnie 
obciążono śląskie koncer-
ny węglowe, Łuszczarnie, 
Młyny Krakowskie, ole-
jarnie aby inwestowały na 
wydzierżawionych placach 
w porcie. Przekonując 
przemysłowców łódzkich 
Kwiatkowski skierował ich 
handel przez port w Gdy-
ni. Był zwolennikiem bu-
dowy portu uniwersalnego 
i unowocześniania Gdyni 
jako miasta. Już w 1926 r. 
zakupiono po przystępnych 

cenach w stoczni francu-
skiej 5 statków handlo-
wych. Powołano „Żeglugę 
Polską”. Przedsiębiorstwa 
handlowe zaczęły nabywać 
swoją fl otę. Powstała też 
fl ota pasażerska i rejsy do 
Nowego Jorku. W 1927 r. 
do ministerstwa przemysłu i 

handlu doszły sprawy rybo-
łówstwa. W 1928 r. rozpo-
częto rozbudowę portu ry-
backiego w Helu, wcześniej 
budowano już w Gdyni i 
Jastarni. W 1928 r. powoła-
no Morski Instytut Rybac-
ki, Urząd Morski, Polską 
Agencję Morską, Rade In-
teresantów Portu w Gdyni , 
Szkołę Morską i inne liczne 
instytucje i przedsiębior-
stwa. Rosła magistrala ko-
lejowa łącząca Górny Śląsk 
z wybrzeżem. Rozwijała 
się tez Gdynia. W 1927 r. 
powstała pierwsza stocznia 
remontowa, w 1931 r. ry-

backa, a przed wybuchem 
wojny Stocznia  Gdyńska. 
13.07.1930 r. podniesiono 
banderę na żaglowcu „Dar 
Pomorza”. Podnosił ją  w 
imieniu Prezydenta RP Eu-
geniusz Kwiatkowski, w 
obecności matki chrzestnej 
statku Marii Janta-Połczyń-

skiej. W uznaniu zasług  
12.09.1928r. Magistrat oraz 
Rada Miasta Gdyni  przy-
znała tytuł honorowego 
obywatela miasta Gdyni 
Ignacemu Mościckiemu, 
Eugeniuszowi Kwiatkow-
skiemu i Józefowi Piłsud-
skiemu. Polska stała się 
krajem mocno opartym o 
Bałtyk, przyczynił się do 
też do tego strajk górników 
w Anglii. Po przewrocie 
majowym śląski węgiel 
mógł dzięki Gdyni wejść 
na rynki bałtyckie.  W 1930 
r. Eugeniusz Kwiatkowski 
ustąpił ze stanowiska mi-

nistra. Do rządu powrócił 
w październiku 1935 r. po 
śmierci Józefa Piłsudskiego 
obejmując stanowisko wi-
cepremiera i ministra skar-
bu. Ostatnie 5 lat spędził 
w Mościcach jako dyrektor 
fabryki azotów. Symbo-
lem polityki gospodarczej 
Kwiatkowskiego u schył-
ku lat 30 stał się Centralny 
Okręg Przemysłowy- kolej-
ne olbrzymie dzieło jego ży-
cia, a zarazem  „bezsporne 
największe przedsięwzięcie 
inwestycyjne okresu mię-
dzywojennego”.
Internowany w Rumunii, 
powrócił aby poświęcić 
się odbudowie wybrzeża, 
połączyć z rodziną, odna-
leźć grób syna, który zginął 
przypadkowo z rąk kolegów 
jako żołnierz we wrześniu 
1939 r. 
Po rozwiązaniu Delegatu-
ry Rządu dla Spraw Od-
budowy Wybrzeża, której 
przewodniczył i zakazu 
pobytu na wybrzeżu wyje-
chał do Krakowa. Ostatnie 
ćwierćwiecze jego życia  z 
konieczności zostało wy-
pełnione pisarstwem nauko-
wym. (Wykorzystano frag-
menty z mies. ZNAK 1985 , 
Pomorze Gdańskie 5 GTN, 
archiwum domowe).

Marianna Doliwa-
Dobrowolska 

Studentka GUTW 

Eugeniusza 
Kwiatkowskiego

Brama na świat

„Już w 1926 
r. zakupio-

no po przystęp-
nych cenach w 
stoczni francu-
skiej 5 statków 
handlowych.” 
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Szopkę bożonarodzeniową autorstwa Waldemara Michalskiego, byłego piłkarza, wielkiego 
kibica, z wizerunkami piłkarzy Arki Gdynia oraz klubowymi emblematami można oglądać 
w kościele Ojców Franciszkanów w Gdyni.

Opiekunowie z gdyńskie-
go schroniska zauważają, 
że problem błąkających 
się psów po sylwestrowej 
nocy, ale także podczas 
karnawału, nasila się z 
roku na rok. Bywa nie-
rzadko, że przestraszone 
fajerwerkami psy wpadają 
na jezdnie i powodują wy-
padki. Właściciele zagi-
nionych psiaków powinni 
obdzwonić jak największą 
liczbę schronisk dla zwie-
rząt w regionie, gdyż bar-
dzo często zdarza się, że 
ich podopieczni znajdują 
się w schronisku z dala od 
domu...
Miejskie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt 
„Ciapkowo” w Gdyni pro-
wadzone jest w wyniku 
konkursu - przez OTOZ 
Animals.  Aktualnie w 
Ciapkowie znajduje się 
250 zwierzaków. Mają tam 

Wystraszone psiakiSzopka inna niż wszystkie

Okres noworoczny, to czas fajerwerków i hałaśliwych kanonad, kiedy 
zapełniają się schroniska przerażonymi, bo zagubionymi psami. Od 20 do 31 
grudnia 2008 roku do gdyńskiego schroniska Ciapkowo przyprowadzono aż 
33 zagubione i przestraszone psy. W tym czasie zwiększyła się także liczba 
dzwoniących osób do schroniska poszukujących swoich zaginionych 
czworonogów. Z całego Trójmiasta...

bardzo dobrą opiekę, ale 
zwłaszcza w okresie zimo-
wym potrzebna jest pomoc 
ofi arodawców i wolonta-
riuszy.
Oprócz pieniędzy można 
także przynosić dla zwie-
rząt koce, kołdry, suchą 
karmę i puszki. 

Nieocenioną pomocą są 
także wolontariusze, głów-
nie dzieci i młodzież, któ-
rzy po odbyciu odpowied-
niego szkolenia i podpisa-
niu umowy, pomagają m.in. 
w codziennej pielęgnacji 

psów, wyprowadzają je na 
spacery czy zbierają datki 
na schronisko.
Więcej informacji o wo-
lontariacie, a także o dzia-
łalności schroniska dla 
bezdomnych zwierząt przy 
ul. Małokackiej 3A w Gdy-
ni znajdziesz na stronie: 
www.ciapkowo.pl     

 (ZP UMG)

Aktualnie w 
Ciapkowie znaj-
duje 
się 250 zwierza-
ków.” 
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Zimowy spacer po Gdyni
fotoreportaż Andrzeja J. Gojke
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- 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 DZIEC-
KIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 
514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
do mieszkania, 2 pokoje w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejhero-
wie 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 użytko-
wy 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 socjal-
ne. 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 powiato-
wej, 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. Sikor-
skiego, do zamieszkania, 135 tys. 
tel. 058 672 31 75, kom. 888 994 
253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 
46,5 m2  trzecie piętro, os. Kaszub-
skie, Wejherowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy 
pokojowe, 60m2 w Rumi, tel. 058 
679 36 56, kom 510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, 

szuka partnerki na złe i dobre z Wej-
herowa i okolic Redy, bez nałogów, 
tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmo-
toryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna 
zadbana pozna Pana kulturalnego, 
zadbanego, zmotoryzowanego, 
serdecznego, ciepłego mężczyzny. 
tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, 
pozna Pana około 60-tki, chętnie 
zmotoryzowanego, wolnego. tel. 
660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa 
pozna dziewczynę w podobnym 
wieku może być starsza trochę. tel 
517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez 
nałogów, szuka pani do wspólnego 
zamieszkania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Pa-
nią z Redy i okolic. Tel.691294898 
odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i prakty-
kująca, lubiąca spokojny tryb życia, 
ceniąca szczerość i uczciwość. Szu-
kam pana w wieku 40-45 lat wierzą-
cego 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
- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, 
pozna miłą sympatyczną panią, 517 
329 930
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdy-
ni, pozna panią do lat 50, która nie 
chce samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 
691 374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera 
w wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 
698 057 001
- WDOWA, lat 67, chętnie zaprzy-
jaźni się z wdowcem w podobnym 
wieku, tel. 507 366 718

- SPRZEDAM samochód mazda 
323 1,7 D sedam 91r. Cena 1,200 zł 
(do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ 
TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 
osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 
624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 
126p - nowe, lampa H4 teleskopy, 
felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault 
Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie 
kierownicy, el.szyby, klimatyzacja, 
skórzane fotele, alufelgi, centralny 
zamek, ABS, radio, kolor czarna 
perła, 2 opony zimowe, Cena 9 
500zł do negocjacji, Wejherowo, 
Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 
877 240
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 bez-
nzyna, 1994 r., przebieg 185 tys, 
garażowany, szyberdach, AA, ABS, 
CZ,O.Z, R.CD, AF, stan dobry, cena 
6000, tel. 693 826 410
- SPRZEDAM PEUGEOT 
309,1992rok,1,9diesel ,wspomaga-
nie kierownicy,szyberdach,radio-
,czarny,trzydrzwiowy,OC i przegląd 
aktualne,ekonomiczny 5L/100km, 

cena 800zł nr tel:662-551-140 
Rumia
- SPRZEDAM   SUZUKI   swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd  
i  oc   900zł    tel;505-838-358

-  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 korepety-
cji 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, week-
endy z możliwością zakwaterowa-
nia. 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 dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki 
w Niemczech, 1200 euro+zwrot 
kosztów podróży, legalnie, tel. 058 
572 33 82
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/godzi-
na, tel. 502 351 988

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 

cena 500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu alumi-
niowego (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. Szcze-
niaki ur. 9.07.2008r. do odbioru na 
koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do ma-
sażu, nowy, skóropodobny, składany 
na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pie-
czenia ciast, stan db. 95 zł tel 507 
607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 
palniki, stan db, 75 zł i drukarkę 
nową do komputera 220 zł. tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną 
stan b.db wzrost 164-170 cena 600 
zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO 
MASAŻU uniwersalną, kręgosłup, 
stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 
0697 219 236

- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, 
lata 1968-1976 KPL 300.00 oraz 
bloczki czyste różne tel. 058 620 
96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym 
stanie małe rożno elektryczne, 
pojemność jeden kurczak. tel. 782 
537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głę-
boko-spacerowy Chicco Enjoy z 
fotelikiem samochodowym,mało 
używany,kolor pomarańczowo-sza-
ry.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 + łóżecz-
ko 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, space-
rówka nowa, składana, granat, tel. 
696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolo-
rowe - 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, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK space-
rowy 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 dwie kurtki moto-
cyklowe, 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 gwatan-
cja 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-stacjonarne. 
Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przy-
ciski 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 matera-
cem białe, huśtawkę pokojową dla 
dziecka fi rmy tacko, 2 foteliki samo-
chodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . Nie 
zniszczone. Cena do uzgodnienia. 
Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIEC-

KA 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 różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, 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

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

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

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

nicze, tel. 692 205 060

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Wejherowie, 

pow. 61 m2, 3 pokoje, oddzielna toaleta 
i łazienka, 4 piętro, os. Chopina, 

po remoncie,
 tel. 506 381 612, cena do negocjacji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
KAMERALNYCH IMPREZ 

INTEGRACYJNYCH, WESELA:

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
 fanatic59@webpark.pl

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

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

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470
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Podpisanie kontraktu z Ta-
miką Catchings to wyda-
rzenie bez precedensu w 
polskim sporcie. Jeszcze 
nigdy tak wielka gwiazda 
i tak utytułowana zawod-
niczka nie reprezentowała 
barw żadnego polskiego 
klubu. 
- Pozyskanie Tamiki Cat-
chings to tak, jakby do 
polskiej ligi koszykarskiej 
trafi ł LeBron James. Cat-
chings w kobiecej koszy-
kówce ma podobny status. 
Myśleliśmy już, że Tamika 
jest dla nas nieosiągalna. 
Zawodniczka i jej agent 
od początku jasno stawiali 
sprawę. Uczciwie uprze-
dzili, że są lukratywne 
oferty z Rosji i potrzebują 
trochę czasu na rozpatrze-
nie wszystkich za i prze-
ciw. Wiemy, jakie pienią-
dze zaproponował jej klub 
z Ekaterinburga i szczerze 
mówiąc tego argumentu ni-
gdy nie bylibyśmy w stanie 
przebić. Ale my z kluba-
mi rosyjskimi nie konku-

rujemy pieniędzmi tylko 
atmosferą, renomą, ambi-
cjami. Kluby rosyjskie ofe-
rowały jej prawdziwe „ko-
kosy”, kusiły prywatnym 
szoferem i służbą w domu, 
ale ona wybrała grę w Gdy-
ni. W jednym z wywiadów 
Tamika powiedziała, że nie 
sztuką jest zdobyć mistrzo-
stwo w otoczeniu samych 
gwiazd, sztuką jest doko-
nać czegoś wielkiego z 
drużyną potencjalnie słab-
szą  – mówi prezes klubu 
Mieczysław Krawczyk. 
Tamika jest absolwentką 
University of Tennessee 
– uczelni o bogatych tra-
dycjach koszykarskich. W 
2001 roku została wybra-
na w drafcie WNBA przez 
Indianę Fever.  Od razu zo-
stała uznana najlepszą de-
biutantką roku (Rookie of 
the year 2002). Jest najlep-
szą koszykarką w historii 
Indiany Fever – prowadzi 
w klubowych statystykach 
wszech czasów na najsku-
teczniejszą, najlepiej zbie-

rającą, asystującą i bloku-
jącą zawodniczkę. Jako 
pierwsza w historii WNBA 
osiągnęła granicę 2000 
punktów w rozgrywkach. 
Uczyniła to w 2005 roku, 
zaledwie w ciągu czterech 
sezonów w najlepszej li-
dze świata. Najszybciej 
ze wszystkich koszykarek 
WNBA osiągnęła również 
granicę 1000 zbiórek, 400 
asyst i 300 przechwytów. 
Tamika Catchings jest nie 
tylko bardzo dobrym strzel-
cem, ale też świetnym de-
fensorem. Świadczą o tym 
dwa tytuły WNBA Defensi-
ve Player of the Year (2004, 
2006) przyznawane najle-
piej broniącej zawodniczce 
ligi. Cztery razy wystąpiła 
w prestiżowym All Star 
Game, została też wybrana 
do drużyny najlepszych ko-
szykarek WNBA ostatniej 
dekady. Pełni także funkcję 
prezydenta WNBA Players 
Association.  

Jakub Jakubowski

W oczekiwaniu 
na Tamikę Catchings
Tamika Catchings, wielka gwiazda światowej koszykówki i dwukrotna mi-
strzyni olimpijska, już 15 stycznia pojawi się w Gdyni i rozpocznie treningi z 
Lotosem PKO BP Gdynia. Amerykanka ma pomóc gdyniankom w awansie 
do ćwierćfi nału Euroligi oraz w odzyskaniu tytułu mistrza Polski. 

W turnieju udział wzięło w 
sumie 12 zespołów. Pokazał 
on jak duże zaplecze kadro-
we mają trójmiejskie kluby, 
i jak bardzo wysoki poziom 
reprezentują. Udowodnił 
też, że ten poziom jest wy-
równany. W wielkim fi nale 
drużyna GKS Kowale po-
konała faworyzowaną dru-
żynę Lechii Gdańsk 1-0. W 
walce o 3 miejsce spotkały 
się drużyny, które zrobiły na 
kibicach największe wraże-
nie. Był to Gryf Wejherowo 
i Bałtyk Gdynia. Druży-
na z Wejherowa pokazała 
wszystkim bardzo radosny 
futbol i zajęła  trzecie miej-
sce. Równie dobrze zapre-
zentował się Bałtyk. Po 
wyjściu z grupy i remisie ze 
zwycięzcą turnieju drużyną 
z Kowal, młodzi gdynianie 

w ćwierćfi nale pokonali po 
rzutach karnych drużynę 
Gedanii. W półfi nale prze-
grali z Lechią Gdańsk 0-1. 
W walce o trzecie miejsce 
spotkali się z drużyną Gry-
fa. W tym fantastycznym 
meczu, w regulaminowym 
czasie padł wynik bez-
bramkowy. W rzutach kar-
nych okazał się lepszy Gryf 
Wejherowo. Cały turniej 
wygrał zespół GKS Ko-
wale, wyprzedzając Lechię 
Gdańsk, Gryfa Wejherowo 
i gdyński Bałtyk. Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
został zawodnik Bałtyku 
Gdynia Maciej Woliński. 
 Po meczu powiedział, że ta 
nagroda nie jest tylko jego 
zasługą ale przede wszyst-
kim całej drużyny. „Oni 
walczyli w polu, a ja pilno-

Powołany został sztab tre-
nerów: Grzegorz Lewicki 
i Mateusz Bieszke będą 
oni odpowiedzialni za na-
bory,selekcje i treningi. 
Roczniki 1996 i starsze za-
praszamy na treningi od 6 
stycznia 2009r. we wtorki 
i piątki godz.17.30. Rocz-
niki 1997 i młodsze od 9 
stycznia 2009r. w soboty 
godz. 13.00. Treningi od-

bywać się będą na sztucz-
nej murawie obiektu TKKF 
Checz w Gdyni ,ul.Zamen-
hofa 17. Zwracamy się z 
prośbą do dziewcząt aby 
wzięły udział w treningach, 
ponieważ klub zgłasza się 
do rozgrywek o Puchar TP 
i Puchar Tymbarku. Na-
sza strona internetowa to: 
checzgdynia.futbolowo.pl 
W ramach tych naborów 

chcemy zorganizować 
w terminie 23/24 stycz-
nia pierwszy duży turniej 
„CHECZ CUP 2009” (ter-
min jeszcze nie potwier-
dzony). Byłby to turniej 
szkol podstawowych i gim-
nazjalnych. Na tym turnieju 
chcemy przedstawić szko-
łom prezentacje dotycząca 
cyklu zawodów miedzy 
szkolnych.                  (GL)

Turniej w Gdańsku gospo-
darze zaczęli od wygranej 
nad Crakowią Kraków w 
stosunku  4-1. W wielkim 
fi nale czekała na Stocz-
niowców drużyna GKS Ty-
chy, z którą gdańszczanie 
do tej pory w lidze nie prze-
grali. Cały mecz był bardzo 

emocjonującym widowi-
skiem - w pierwszej tercji 
drużyna Stoczniowca uzy-
skała co prawda bramkę, 
ale nie została ona uznana 
przez sędziego. W drugiej 
tercji przewagę osiągnę-
li zawodnicy gości. Dru-
żyna Stoczniowca może 

Nieudany fi nał
Kiedy Gdańsk otrzymał organizację fi nałów Pucharu Polski w hokeju na 
lodzie, wszyscy w Trójmieście ostrzyli sobie zęby na to, że to trofeum 
zostanie na Wybrzeżu. Były ku temu przesłanki - drużyna Stoczniowca 
przez długi czas  była liderem hokejowej ekstraklasy i dopiero pasmo 
kontuzji spowodowało, że drużyna spadła na drugie miejsce w tabeli. 

mówić o dużym szczęściu, 
że w tym okresie gry nie 
straciła bramki. Trzecia 
tercja to z kolei przewaga 
gospodarzy, którzy w stu 
procentowych sytuacjach 
nie potrafi li strzelić bramki. 
Dogrywka też nie przynio-
sła rozstrzygnięcia. Dopiero 
seria rzutów karnych dała 
zwycięstwo drużynie gości. 
Zawodnicy GKS zachowali 
więcej zimnej krwi pokonu-
jąc gospodarzy 3-1. Puchar 
odjechał niestety do Tych. 
Drugie miejsce w tych roz-
grywkach należy uznać  za 
duży sukces ekipy Stocz-
niowca. Teraz czekamy 
wszyscy na medal w ekstra-
klasie - i tego też życzymy 
drużynie w nowym roku. A 
może Mistrzostwo Polski?

Jarosław Woliński

Turniej Cisowa Cup 99
Turniej Cisowa Cup to jeden z bardziej liczących się turniejów na Wybrzeżu. 
W tym roku występowały w nim, po za Arką, która była na turnieju w 
Warszawie: Lechia Gdańsk, Gedania Gdańsk, Gryf Wejherowo, GKS 
Kowale, Bałtyk Gdynia i  gospodarz Cisowa Gdynia. 

wałem, aby piłka nie wpadła 
do siatki”.
Drużyna Bałtyku - 3 wystą-
piła w składzie Maciej Wo-
liński, Piotr Gradecki, Bar-
tosz Rząski, Paweł Hebda, 
Artur Gruba, Maciej Orlec-
ki, Hubert Oleksiak, Krzesi-
mir Koniecko.           (Jaro)

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został zawodnik Bałtyku 
Gdynia Maciej Woliński. 

Dziewczyny też kopią piłkę
Klub TKKF CHECZ Gdynia rozpoczyna nabory do szkółek piłkarskich 
dziewczyny.
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05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Małgosia i buciki 09:00 
Moliki książkowe 09:10 Buli 09:20 
Nancy Drew - fi lm10:45 Telezakupy
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny
12:40     Plebania 
 - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
14:05     Ikona na drogę 
 - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial 
15:40     Śmiechu warte
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 
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Crusoe - serial przygodowy
21:15     Wideo z Jezusem 
 - fi lm przyg.
22:55     Pod osłoną nocy - serial 
23:45     Mroczna Argentyna 
 - dramat, 2003
01:35     Kojak 
 - serial kryminalny
03:15     Zakończenie dnia

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:40 M jak miłość
08:30     Pytanie na śniadanie
10:40     Panny z Wilka - fi lm, Polska `79
12:35     Dolina Kreatywna - co słychać
12:45     Koło fortuny 
 - teleturniej
13:50     Orzeł czy reszta - talk show
14:45     Dla niesłyszących - Droga 
15:55     Siedem stron świata 
 - serial
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial 
18:00     Program lokalny
18:25     Pucuł i Grzechu
18:30     Panorama
19:05     Fort Boyard - reality show
20:05     Na dobre i na złe - serial 
21:05     Powrót do życia - serial, USA 
21:55     Ta podstępna miłość - komedia  
 romantyczna, USA `97
 Rodzice Molly De Mora   
 rozwiedli się wiele lat temu. 
 Teraz dziewczyna przygotowuje  
 się do ślubu z politykiem  
 Keithem Marksem. Niestety,  
 podczas uroczystości dochodzi  
 do kłótni pomiędzy rodzicami  
 dziewczyny.
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy
00:30     Panorama
00:50     Pocałuj mnie Tygrysie 
 - komedia, Niemcy `01
02:20     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Saint Tropez  05.20 Gram.tv 05.45 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 Saint 
Tropez 08.35 Kasa Na Bank – program inte-
raktywny 09.35 Beverly Hills 90210 – serial 
10.35 Zbuntowani – serial 11.30 mała Czarna
12.30     Lalola – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA
17.05     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Battle of the Hollywood Hotties
18.30     Battle of the Hollywood Hotties
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.00     Geneza – serial sensacyjny ,Serial  
 „Geneza” opowiada o elitarnej 
 brygadzie madryckiej policji  
 powołanej do przeprowadza- 
 nia śledztw w przypadkach ekstre- 
 malnie skomplikowanych zbrod- 
 ni. Kierowana przez Mateo grupa  
 składa się z inspektorów policji,  
 techników i specjalistów me- 
 dycyny sądowej. Nie ma znacze- 
 nia, czy jest to „tradycyjny” mo-
 tyw taki jak zazdrość lub   
 chciwość czy łańcuch zawiłych  
 zbrodni  z seryjnymi mordercami  
 i psychopatami. 
22.05     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.05     Tajna agentka: walka z cieniem 
 – fi lm, USA
00.50     Ośmiornica 2 – horror USA,  2001;  
 reż.: Yossi Wein; wyst.: Michael  
 Reilly Burke, Meredith Morton

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Salon 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 komedia
18:25     Detektywi - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Specjalista - fi lm sensacyjny, USA 
 `94. Rodzice May zginęli  
 przed laty z rąk kubańskiej  
 mafi i. Opęta żądzą zemsty  
 dziewczyna spotyka  
 znanego specjalistę od  
 materiałów wybuchowych.  
 Mężczyzna ulega czarowi  
 May i zanim zdąży się  
 zorientować zostaje   
 uwikłany w jej szalone obsesje  
 związane z wyrównaniem  
 rachunków z Kubańczykami. 
22:15     Żona astronauty - fi lm S-F, USA  
 1999. Spencer Armacost ma 
 wszystko, czego człowiekowi  
 potrzeba do szczęścia. Z   
 zawodu jest astronautą - w 
 swoim fachu nie ma równych  
 i bardzo kocha to, co robi...
00:20     Kuba Wojewódzki - talk show
01:20     Uwaga! - magazyn
01:40     Nocne granie - pr. muzyczny
02:40     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.761 06:00 Żar 
młodości, odc.91 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.412 08:00 Dotyk anioła, 
odc.52 09:00 Łowcy skarbów, odc.5 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.243
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.133
11:30     Samo życie, odc.1193
12:00     Czarodziejki, odc.32
13:00     Chirurdzy, odc.14
14:00     Pierwsza miłość, odc.825
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.134
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.9
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda 
16:15     Interwencja
16:30     Mamuśki, odc.5
17:00     Tylko miłość, odc.20
18:00     Pierwsza miłość, odc.826
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     Samo życie, odc.1194
20:00     Naga broń 33 i 1/3; USA, 1994; r. 
 Peter Segal; w. Anna Nicole  
 Smith, Fred Ward, George  
 Kennedy, Kathleen Freeman
21:45     Family Man; USA, 2000; r. Brett  
 Ratner; w. Nicolas Cage, Don  
 Cheadle
22:00     Studio Lotto
00:20     Czyż nie dobija się koni?; USA, 1969; 
 r. Sydney Pollack; w. Jane Fonda,  
 Bonnie Bedelia, Michael Sarrazin,  
 Susannah York, Gig Young, Red  
 Buttons Ameryka, lata Wielkiego  
 Kryzysu.
02:35     Nagroda gwarantowana, odc.111

Nie ma tu przecież odpo-
wiedniego zaplecza. Lecz 
jest to najprawdziwsza 
prawda. Gdyński  hokej 
zapowiada ofensywę. 
Krok po kroczku działa-
cze z Gdyni realizują ma-
rzenia o hokeju na lodzie  
w swoim mieście. Kilka 
lat temu powstał Gdyński 
Klub Hokejowy, zrzesza-
jący amatorów. 
W tym roku zareje-
strowano klub HUKS 

Niedźwiadki Gdynia, 
który zajmuje się przede 
wszystkim szkoleniem 
dzieci i młodzieży. 22 
grudnia 2008 roku zapi-
sze się złotymi literami 
w historii, bowiem na 
lodowisku przy Młodzie-
żowym Domu Kultury, 
Niedźwiadki wystąpiły 
w roli gospodarzy tur-
nieju minihokeja. O tym 
jak liczna grupa trenu-
je hokej świadczy to, że 

organizatorzy imprezy 
wystawili dwie drużyny. 
Dwa zespoły przyjecha-
ły również z Gdańska. 
Uczniowie ze szkoły 
nr 35 w Oliwie jeszcze 
wygrywają z gdyniana-
mi, ale to wkrótce może 
się zmienić. Gratulując 
Niedźwiadkom pierw-
szych występów, trzy-
mamy kciuki i życzymy 
sukcesów.

 Jarosław Woliński

Hokej w Gdyni
Zawsze twierdzono, że hokej jest domeną drużyn z południa Polski, 
zresztą tamtejsze drużyny najbardziej liczą się w polskiej lidze. Teraz  
Gdański  Stoczniowiec stara się pomieszać im szyki. Jeśli ktoś do 
tego powiedziałby, że drużyna hokeja powstanie w Gdyni ludzie 
popatrzyliby na niego dziwnym wzrokiem.
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06:20 Złotopolscy 06:50 Pomocnik św. 
Mikołaja  07:05 Telezakupy 07:20 Przystanek 
praca 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:40 Codzienna 2 m. 3
11:15     Bulionerzy - serial
11:45     Co ludzie powiedzą? - serial   
 komediowy, 1992
12:20     Magnum - serial, USA `80
13:15     Anna Dymna - spotkajmy się
13:43     Znaki czasu - magazyn
14:05     Karnawał w Dwójce
15:05     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:05     Siedem stron świata - serial 
16:40     Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Piotr Adamczyk - wywiad
19:55     Pucuł i Grzechu
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
23:30     dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00     Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30     Panorama
00:45     Jerzy Grotowski. Próba portretu
01:45     Kawalerskie noce - piosenki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Saint Tropez – serial  05.20 V-max
05.40 Muzyczne listy  06.45 TV Market
07.20 Saint Tropez – serial 08.30 Kasa na bank
09.30 Berlin, Berlin – serial 10.35 Zbuntowani 
– serial 11.30 Berlin, Berlin – serial 
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
21.05     Projektowanie więzień Supermax  
 – fi lm dok. USA, 2004 r. W  
 amerykańskich więzieniach  
 notuje się coraz większy napływ  
 niebezpiecznych penitencjariu- 
 szy: wyjątkowo agresywnych,  
 brutalnych, przebiegłych i  
 zorganizowanych w gangi. 
22.10     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
23.10     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
00.10     mała Czarna 
01.05     Berlin, Berlin – serial 
02.05     Berlin, Berlin – serial 
03.00     Muzyczne listy
03.50     Sztukateria

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Co za tydzień 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show `06
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument
17:55     Brzydula
  - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. eporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Detektyw Monk - serial, USA `06
22:20     Teraz my! 
 - pr. publicystyczny
23:05     Superwizjer 
 - magazyn
23:40     Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
00:40     Co za tydzień 
 - magazyn
01:05     Uwaga! -mag.
01:25     Nocne granie - pr. muzyczny
02:25     Telesklep

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Sekretny świat misia 
Beniamina 09:00 Budzik 09:30 
Atlantis High - serial 10:00 Bądź 
modna
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:05     Moda na sukces - serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela
13:40     Jaka to melodia?
14:25     Zwierzęta świata - serial 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Opole 2008 na bis - koncert
16:00     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Teatr Telewizji 
 - Od czasu do czasu
22:00     Opole 2008 na bis - koncert
22:15     Człowiek ze złotym  
 pistoletem - sensacyjny
00:25     Królowie przeklęci - serial 

05:50 Samotnia - serial 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę
07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Buli 
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo
10:25     Śmiechu warte 
10:50     Stawka większa niż życi
11:50     Kuchnia z Okrasą
12:15     Od słów do głów 
 - magazyn
12:30     Szkoda gadać - pr. rozr.
13:00     Wiadomości
13:10     Zakopower 
 - koncert
13:45     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kulm 
 - loty
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy 
 - teleturniej
18:00     Ogniem i mieczem 
 - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:15     Był sobie chłopiec 
 - komedia romantyczna
22:05     Policja 
 - dramat, USA `02
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:35     Siła rażenia 
 - dramat, Kanada `05
02:15     Zabójcze karaluchy 
 - horror, USA `01
03:50     Zakończenie dnia

05:45 Samotnia 06:40 Lodowy 
łazik - fi lm 07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 08:00 Tydzień 08:25 Klub 
przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Domisie 09:30 Teleranek
10:00 Gwiezdne wojny - serial anim.
10:25 Amerykańska opowieść - fi lm 
anim. 11:50 Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
12:55     Wiadomości
13:05     Świry
 - serial kryminalny
13:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kulm 
 - loty
15:55     BBC w Jedynce 
 - serial 
16:45     Do zobaczenia w TVP
17:00     Teleexpress
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny
18:10     Jaka to melodia?
 - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:15     Ranczo 
 - serial obyczajowy
22:15     Bokser
  - fi lm fabularny, 1997
00:15     Śmiertelnie proste 
 - dramat, USA `84
01:50     Wokół wielkiej sceny
02:20     Zakończenie dnia

05:00 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:05 Dla niesłyszących - Radio Romans 
05:35 Złotopolscy 06:30 Ostoja 07:05 M 
jak miłość 07:55 Barwy szczęścia 09:00 
Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 09:15 
Zacisze gwiazd Jan Jurewicz 09:50 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat
10:55     Panorama - wydanie specjalne 
 - Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
11:00     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:35     Odstrzał - western, USA `71
13:10     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13:50     Panorama - wydanie specjalne
14:00     Familiada - teleturniej
14:25     Pucuł i Grzechu
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
16:05     Na dobre i na złe - serial 
17:00     Orzeł czy reszta - talk show
17:50     Panorama - wydanie specjalne 
 - Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Tak to leciało! - teleturniej
19:55     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
20:30     Żelazny orzeł 3 
 - fi lm sensacyjny, USA `92
22:05     Pucuł i Grzechu
22:10     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
23:40     S jak Smoleń, T jak TEY
  - pr. kabaretowy
00:30     Panorama

05.30 Mariannne Faithful- live in Hollywood 
– koncert  06.30 Dekoratornia 07.00 Jazda 
Figurowa – program Michała Figurskiego.
07.55 mała Czarna 08.50 Australijskie oceana-
ria – serial 09.20 Słoneczny Patrol – serial 
11.05 Galileo 12.00 Kinomaniak
12.30     Dekoratornia
13.00     Hollywoodzkie Pojedynki 
 -  program rozrywkowy
13.30     Hollywoodzkie Pojedynki 
 - program rozrywkowy.
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga Kobiet - Farmutil Piła 
 - Muszynianka Fakro Muszyna
17.05     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.05     Jazda Figurowa
  – program Michała Figurskiego. 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Królestwo niebieskie – komedia  
 familijna USA, 2001; reż.: Doug  
 McHenry; wyst.: LL Cool J,  
 Jada Pinkett Smith, Vivica A.  
 Fox, Loretta Devine, Anthony  
 Anderson
22.15     Bóg wybacza - ja nigdy – western 
 Włochy/Hiszpania, 1968;  
 reż.: Giuseppe Colizzi; wyst.:  
 Terence Hill, Bud Spencer, Frank  
 Wolff, Gina Rovere
00.30     Być jak ona
00.55     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.762 06:15 Ka-
pitan Flamingo, odc.22 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.22 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.21
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.22 08:15 
HUGO 08:45 Pasjonaci 09:15 Ewa gotuje
09:45     Rodzina zastępcza
10:45     Drużyna Biedronek; USA, 1992; r. 
 Sidney J. Furie; w. Rodney Dan- 
 gerfi eld, Ilene Graff, Jackée Harry,  
 Jonathan Brandis, Tom Parks
12:35     Czarodziejki, odc.129
13:35     Dom nie do poznania, odc.130
14:35     SIĘ KRĘCI
15:20     Wielka Stopa w Hongkongu; Włochy,  
 1975; r. Steno; w. Bud Spencer, Al  
 Lettieri, Enzo Cannavale,  
 Renato Scarpa, Francesco De  
 Rosa Komedia sensacyjna. In 
 spektor Rizzo (Spencer), zwany  
 Wielka Stopa, został oskarzony o  
 współpracę z handlarzami narko-
 tyków. Musi na własną rękę zna- 
 leźć winnych. Ślady prowadzą do  
 Hongkongu... 
17:45     Sylwestrowa moc przebojów
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     I kto tu rządzi?, odc.28
20:00     Miasto nadziei; Wielka Brytania / 
 USA, 2003; r. Mark Herman;  
 w. Colin Firth, Heather Gra- 
 ham, Minnie Driver, Mary  
 Steenburgen, Frank Collison  
 Komedia romantyczna. 
22:00     Studio Lotto
22:05     Wystrzałowe dziewczyny; USA
00:05     Opowieści z ciemnej strony; USA,  
 1990; r. John Harrison

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.763 06:15 Szalo-
ny Jack, pirat, odc.2 06:40 Miejskie szkodniki, 
odc.2 07:10 Gadżet i Gadżetinis, odc.9 07:40 
Power Rangers, odc.17 08:10 Power Rangers, 
odc.18
08:40     Ronja - córka zbójnika; Szwecja/ 
 Norwegia, 1984; r. Tage Daniels- 
 son; w. Hanna Zetterberg, Dan  
 Hafström, Börje Ahlstedt, Lena  
 Nyman, Per Oscarsson
11:00     Film fabularny
13:00     Napoleon Wybuchowiec; USA, 2004; 
 r. Jared Hess; w. Jon Heder,  
 Aaron Ruell, Bader Diedrich,  
 Haylie Duff, Sandy Martin, Tina 
 Majorino, Jon Gries, Efren  
 Ramirez
14:45     Szogun, cz. 3
16:45     Strzał w 10, odc.28
17:45     AGENTKI, odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     Strefa tajemnic, odc.9
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.130
21:00     Wzór, odc.15
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.43
23:05     Dar widzenia; Wielka Brytania / USA,  
 2000; r. Paul W.S. Anderson; w. 
 Andrew McCarthy
00:55     Magazyn sportowy
02:55     Tajemnice losu, odc.88
03:55     Zakazana kamera, odc.271

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj  08:30 Dzień dobry TVN
10:55     Na Wspólnej 
12:35     You can dance - Po prostu tańcz!
14:10     Siłacze - Mistrzostwa Świata 2008  
 - Eliminacje 
15:15     Brzydula 
 - serial komedia
17:25     Akademia policyjna IV
  - fi lm komedia, USA `87
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
21:00     Enigma - fi lm sensacyjny, Holandia  
 2001. Elitarny zespół kryptolo 
 gów skupiony w centrum łama- 
 nia szyfrów w Bletchley Park od 
 miesięcy zajmuje się odczytywa- 
 niem korespondencji pomiędzy  
 niemieckimi U-bootami pływa- 
 jącymi po Atlantyku. Dzięki zła-
 maniu kodów Enigmy do- 
 wództwo aliantów codziennie  
 otrzymuje setki rozszyfrowanych  
 informacji, które umożliwiają  
 pełną kontrolę ruchów nieprzy- 
 jaciela. Pewnego dnia okazuje  
 się, że Niemcy niespodziewanie  
 zmienili system szyfrów... 
23:20     Człowiek ciemności - fi lm S-F,  
 USA 1990. Peyton Westlake jest  
 naukowcem, któremu udaje się 
 wyprodukować sztuczną skórę. 
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:35     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 11:45 Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy 
12:05     Fabryka marzeń - fi lm rodzinny,  
 USA `04
14:05     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc
14:25     Mam talent - reality show
16:05     Co za tydzień - magzyn
16:25     Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
17:00     Kapitalny pomysł - teletuniej
18:00     Niania - serial komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Człowiek-cel - fi lm sensacyjny,  
 USA `94. Constantine Harper,  
 zwany przez przyjaciół Connie  
 jest bankierem na Wall Street.  
 Niesłusznie oskarżony o defrau- 
 dację pieniędzy zostaje oskarżo- 
 ny i skazany na 15 lat pozbawie 
 nia wolności. Po ogłoszeniu  
 wyroku Connie demoluje salę  
 sądową, dlatego zostaje skiero 
 wany do więzienia o zaostrzo- 
 nym rygorze. 
22:00     39 i pół - serial, Polska
23:00     Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
23:15     W roli głównej - talk show
23:45     Seks w wielkim mieście - serial  
 komedia, `99
00:30     Przez granicę - fi lm sensacyjny,  
 USA 2001

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.764 06:00 Żar 
młodości, odc.92 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.413 08:00 Dotyk anioła, 
odc.53 09:00 Łowcy skarbów, odc.6 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.244
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.134
11:30     Samo życie, odc.1194
12:00     Czarodziejki, odc.33
13:00     Chirurdzy, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.826
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.135
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.10
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.4
16:30     Mamuśki, odc.6
17:00     Tylko miłość, odc.21
18:00     Pierwsza miłość, odc.827
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1195
20:00     MEGA HIT - Hidalgo - ocean ognia; 
 USA, 2004; r. Joe Johnston; w.  
 Viggo Mortensen, Zuleikha  
 Robinson, Omar Sharif
22:00     Studio Lotto
23:00     Pod kontrolą; USA, 2002; r. Tom  
 Whitus; w. Sean Young, 
00:05     Fala zbrodni, odc.74
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.111

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:20 WOW - serial  06:50 Spróbujmy razem
07:20 Ulica lemurów 07:45 Poezja łączy ludzi
07:55 M jak miłość 08:45 Barwy szczęścia
09:45 Pucuł i Grzechu 09:50 Alternatywy 4
10:45     Nie tylko dla pań
11:45     Milion Madigana - komedia   
 kryminalna, 1968
13:20     Święta wojna 
 - serial komediowy 
13:50     Pucuł i Grzechu
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
16:05     Zaginiony Świat 
 - fi lm, Wlk. Bryt. `01
17:25     Karnawał w Dwójce
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:10     Kabaret Neo - Nówka 
21:05     Pojedynek nie na żarty 
 - wid. rozrywkowe
22:00     Pechowa rodzinka 
 - komedia Wlk. Bryt. `01
23:30     Słowo na niedzielę
23:40     Wideoteka dorosłego człowieka
00:30     Panorama
00:50     Podwodna szarża 
 - fi lm, USA `08)
02:15     Karnawałowa Noc w Dwójce
03:05     Noc Zagadek 
 1- teleturniej
04:10     Zakończenie dnia

05.40 Drogówka 06.00 Sztukateria 06.30 VIP
06.55 Kinomaniak 07.25 V Max 07.50 Gram.
tv 08.20 Beverly Hills 90210 – serial 09.15 
Pingwinek Amundsen – fi lm  11.05 Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP 
13.30     Piekni – serial obyczajowy.
14.30     PlusLiga - J.W. Construction  
 Osram AZS PW - KS Jastrzęb- 
 ski Węgiel
17.00     Istne Szaleństwo” 
 – program rozrywkowy
17.55     Projektowanie więzień Supermax
  – fi lm dokumentalny USA,2004 r
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Zew wolności – Australia/USA/ 
 Francja, 1992; reż.: John G.  
 Avildsen; wyst.: Armin Mueller- 
 Stahl, Stephen Dorff, Morgan  
 Freeman, Daniel Craig, John  
 Gielgud; Dramat w gwiazdor- 
 skiej obsadzie. Republika  
 Południowej Afryki przed, 
 w trakcie i po II wojnie świa- 
 towej. Owe kilkanaście lat to  
 dzieciństwo i młodość głównego  
 bohatera, wcześnie osieroconego  
 Anglika nazywanego P.K.  
 (Stephen Dorff). 
22.30     Nowa Generacja
23.30     Kika – fi lm Hiszpania / Francja,  
 1993; reż.: Pedro Almodóvar;  
 wyst.: Verónica Forqué, Peter  
 Coyote, Victoria Abril, Alex  
 Casanovas, Rossy de Palma 
01.45     Bóg wybacza - ja nigdy - Włochy/ 
 Hiszpania, 1968
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- W sporcie różne rzeczy 
się zdarzają, ale nie będę 
przecież ukrywał, że je-
chaliśmy do stolicy w roli 
faworyta. Zadanie zreali-
zowaliśmy i pokonaliśmy 
ostatnią drużynę w tabe-
li, chociaż, zwłaszcza w 
pierwszej połowie, nasza 
gra pozostawiała trochę 
do życzenia - ocenia trener 
gdyńskiego zespołu Grze-
gorz Gościński.
Wpływ na postawę ekipy 
gości miał z pewnością fakt, 
że gdynianki wyjechały do 
Warszawy dopiero w dniu 
meczu. - Zimowa pogoda 
zdecydowanie nie sprzyjała 
takiej podróży - kontynuuje 
trener Gościński. - Do sto-
licy dojechaliśmy dopiero 
1,5 godziny przed pierw-

szym gwizdkiem i na halę 
dziewczyny wyszły prak-
tycznie prosto z autokaru. 
Właśnie tę okolicznością 
tłumaczę, że na początku 
spotkaniu mieliśmy pewne 
problemy z wypracowa-
niem sobie większej prze-
wagi, a pierwsza połowa 
nie toczyła się po naszej 
myśli. Zawodniczki roz-
grzały się dopiero w trakcie 
meczu i po przerwie zagra-
ły zgodnie z oczekiwania-
mi. W pewnym momencie 
nasza przewaga wynosiła 
nawet 15 bramek.
Nie wszystkie piłkar-
ki Łączpolu będą jednak 
mile wspominać wyjazd 
do Warszawy i zwycięstwo 
nad AZS AWF. Tę wygraną 
dwie zawodniczki okupiły 

bowiem bolesnymi kontu-
zjami. Na początku meczu 
piłką w twarz oberwała Ka-
mila Całużyńska, a następ-
nie podobny pech przytrafi ł 
się bramkarce Justynie Jur-
kowskiej. - Po tych incy-
dentach nasze dziewczyny 
nie dawały się do dalszej 
gry. Polała się bowiem 
krew, a Kamilę dodatkowo 
bolała głowa. Na szczęście 
obyło się bez poważniej-
szych zdrowotnych konse-
kwencji. Obie zawodniczki 
normalnie już trenują i nic 
nie stoi na przeszkodzie, 
aby w sobotę wybiegły na 
parkiet w meczu z AZS 
Politechniką Koszalińską 
- kończy optymistycznie 
Grzegorz Gościński.

Dobry początek nowego roku

Gdzieś w artykułach praso-
wych pojawiała się infor-
macja, że byłam kiedyś za-
wodniczką ,,Bałtyku” Gdy-
nia ale to właśnie w AZS 
AWF Gdańsk zaczynałam 
swoją przygodę z ligową 
piłką ręczną! Urodziłam się 
i wychowałam z Gdańsku i 
może dlatego  boli mnie, że 

klub w którym piłka ręcz-
na kobiet istniała od ,,za-
wsze”,  tak nagle chyli się 
ku upadkowi.
Szkoda, że tak się stało! 
Jeszcze miesiąc temu mia-
łam okazję rozmawiać z 
Małgorzatą Sadowską i po-
wiedziałam jej, że chociaż 
wiele z nich widzielibyśmy 

chętnie w Gdyni to nie bę-
dziemy prowadzić rozmów, 
dopóki ich sytuacja się do 
końca nie wyjaśni i życzę 
im, żeby mogły grać nadal 
w swoim klubie… Przez 
wiele lat, pracując w Gdy-
ni szkoliłam zawodniczki, 
które odchodziły potem 
do innych klubów… kilka 

z nich do AZS Gdańsk… 
było mi żal, że nie potrafi -
my ich zatrzymać ale my-
ślałam: ,,najważniejsze, że 
nadal grają  i to w dobrych 
klubach”. Mam nadzieję, 
że tak myślą teraz kibice 
AZS i trenerzy, którzy te 
zawodniczki wychowali? 
Do naszego klubu dołą-

czyły wczoraj Katarzyna 
Koniuszaniec (wychowan-
ka Truso Elbląg) i Patrycja 
Kulwińska (PTF Gdańsk). 
Jest to dla nas spore 
wzmocnienie! Kasia jest 
bardzo dobrą skrzydłową 
a Patrycja kołową. Obie są 
ambitne i sympatyczne.
Wszystko wskazuje na to, 

że zagrają już w sobotę 
10.01.2009 o godz. 18.00 
w Hali MOSiR w Rumi w 
meczu z AZS Politechni-
ką Koszalińską…. Jestem 
przekonana, że nasi kibice 
przyjmą je serdecznie! PO-
WODZENIA W NOWYM 
KLUBIE DZIEWCZYNY!

Beata Kłusewicz

Od wysokiego zwycięstwa rozpoczęły Nowy Rok piłkarki ręczne 
Łączpolu. Nasze zawodniczki zgodnie z planem wygrały w Warsza-
wie z AZS AWF 38:25 (20:15) i było to drugie pod względem liczby 
zdobytych bramek spotkanie w wykonaniu gdynianek. Częściej do 
siatki rywalek szczypiornistki Łączpolu trafi ały tylko w pierwszym 
meczu z warszawiankami, w którym pod koniec września zwyciężyły 
przed własną publicznością 43:21.

AZS AWF WARSZAWA - ŁĄCZPOL GDYNIA 25:38 (15:20)
ŁĄCZPOL: Jurkowska, Szywierska - Stachowska 7, Wasak 6, Sulżycka 5, 
Aleksandrowicz 5, Szott 6, Waldowska 4, Musiał 3, Szejerka 1, Całużyńska, 
Andrzejewska, Zagrodzka 1.

Następny mecz z AZS Politechniką Koszalińską w sobotę 10.01.2009 o godz. 18.00 w Hali MOSiR w Rumi.

A  przecież jest mi żal…
Jako  Prezes KS Łączpol Gdynia powinnam mieć ogromną satysfakcję -  po wielu latach ,,walki” udało nam się stworzyć w Gdyni zespół ekstraklasy piłki 
ręcznej kobiet, który nie tylko bez problemu utrzymuje się w lidze ale również pomału dołącza do grona faworytów… a za miedzą rywal -  AZS AWFiS 
Gdańsk ,,wisi na włosku”… a  jednak mi żal! 
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial
12:00     Brzydula 
12:30     Telesklep
13:30     Salon 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 
 - serila komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reoprterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Jeniec
  - fi lm wojenny (2/2), Rosja
23:00     World Music Awards 2008
00:50     Multikino
  - mag. fi lmowy
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:35     Telesklep

06:20 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:15 Telezakupy
07:35 M jak miłość - serial 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Święta wojna 11:15 Bulionerzy 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 
13:10     Sekrety chińskich mumii 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     Orzeł czy reszta - talk show
15:05     Dla niesłyszących - Złotopolscy
16:05     Karino - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial 
17:05     Na wariackich papierach - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:40     Dzięki Bogu już piątek!
  - magazyn
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy, USA
22:25     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05     Warto rozmawiać
24:00     Uzależnienie 
 - serial dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? 
 - cykl dokumentalny 
01:45     Europa da się lubić
02:30     Noc Zagadek - teleturniej interaktywny
03:30     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Vipo i przyjaciele 
09:05 Jedynkowe Przedszkole 09:35 
Owocowe ludki 10:10 Kuchnia z 
Okrasą 10:30 W-skersi 10:50 Teleza-
kupy 11:05 Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Zagadki tamtych lat - cykl 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Złota sobota - widowisko
15:50     Kulisy s. „Londyńczycy”
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:00     Rajd Dakar - 2009 
20:20     Budząc zmarłych - serial
21:20     Londyńczycy - serial 
22:15     Sprawa dla reportera 
22:50     Pryzmat - pr. publicystyczny
23:25     Nocne rozmowy - fi lm
01:00     Łossskot! - magazyn

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Tata Lew - serial anim.
08:45 Buli  09:00 Jedynkowe Przed-
szkole 09:30 Ranczo pod Zieloną 
Siódemką 10:00 Między mamami
10:20 Schudnij
10:35     Pora na doktora - magazyn
10:50     Telezakupy
11:05     Moda na sukces - serial
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:10     Podróżnik - Maskareny
14:30     Szpital odzyskanej nadziei 
 - telenowela dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej
15:45     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Bezpieczeństwo narodowe 
 - thriller, USA `04
22:00     Wydział Zabój - serial
22:35     Misja specjalna - mag. 
23:05     Ja wam to zagram -  dokum.
00:40     Bracia - dramat, Dania `04

 

06:05 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Miko-
łaja 06:55 Telezakupy 07:10 Słyszę sercem - 
reportaż 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:35 Codzienna 2 m. 3 - serial 
11:05 Bulionerzy 11:35 Co ludzie powiedzą? 
- serial 
12:10     Magnum - serial, USA `80
13:00     Afryka 
 - cykl dokumentalny
14:05     Fort Boyard  - teleturniej
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:00     Siedem stron świata 
 - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Paszporty Polityki
20:00     Pucuł i Grzechu
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość 
 - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:35     Pucuł i Grzechu
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:35     Psychoza 
 - thriller, USA `60
00:30     Panorama
00:50     Myszy i ludzie 
 - dramat, USA `92
02:40     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:40     Zakończenie programu

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Strażak Sam  08:45 
Małe zoo Lucy 08:55 Buli 09:05 
Domisie 09:35 Zagubieni z Lotu 29 
10:00     Pomysł na mieszkanie 
10:30     Zapytaj prawnika - magazyn
10:45     Telezakupy
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Czy zmieniamy naszą p
 lanetę? - serial dok.
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Program rozrywkowy
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Obudzone sumienie 
 - dramat, USA `02
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Bronisław Wildstein przed- 
 stawia - talk show

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezakupy 07:10 Znaki czasu 
- magazyn 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:45 Święta wojna 11:15 Bulio-
nerzy - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 
13:10     O chłopcu, który nie może przestać  
 biegać - fi lm dokum.
14:05     Bramy jutra
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Siedem stron świata - serial
16:30     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:40     Młodzi twórcy mistrzom 
 - cykl dokumentalny
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komedia, Polska `97
22:20     Wizyta po latach 
 - fi lm, Kanada `04
24:00     Polacy w Islandii
00:30     Panorama
00:50     Konfl ikt interesów - fi lm sensacyjny,  
 USA `97
02:25     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:10     Noc Zagadek - teleturniej
04:15     Zakończenie dnia

04.30 Saint Tropez 05.20 VIP 05.45 Muzyczne 
listy 06.50 TV Market 07.25 Saint Tropez 
08.35 Kasa na bank 09.35 Beverly Hills 90210 
– serial 11.30 mała Czarna 
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     VIP
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna 
18.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Kryształowe dziedzictwo – fi lm  
 obyczajowy  Niemcy, 2002; reż.:  
 Rolf von Sydow; wyst.: Denise 
 Zich, Anja Kruse, Bernd  
 Herzsprung, Diana Korner,  
 Wayne Carpendale; Romans 
 rozgrywający się w kręgach  
 niemieckiej arystokracji.  
 Podczas studiów we Włoszech,  
 piękna projektantka Marie  
 zakochuje się w księciu Maxie  
 von Wartenborgu, dziedzicu  
 jednej z najstarszych niemiec- 
 kich dynasti, produkujących  
 od wieków luksusową porcela- 
 nę. 
21.50     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
22.50     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.50     mała Czarna
00.45     Czerwona linia –  thriller USA, 1996;  
 reż. John Sjogren; wyst. Dom  
 DeLuise, Dom DeLuise, Jan-Mi-
 chael Vincent, Jean Vincent
02.50     Muzyczne listy
03.40     Sztukateria

04.30 Saint Tropez 05.20 Kinomaniak
05.45 Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 
Saint Tropez 08.35 Kasa na bank 09.35 Be-
verly Hills 90210 – serial  10.35 Zbuntowani 
– serial 
11.30 mała Czarna – talk show  
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Lalola – serial komediowy
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Huragan – fi lm katastrofi czny USA,  
 1999; reż.: Harris Done; wyst.:  
 Luke Perry, Martin Sheen, Robert  
 Knott, Alexandra Powers, Marc  
 McClure, Renée Estevez;  W 1992 
 eksperymenty armii amerykań- 
 skiej sprowokowały huragan  
 „Andrew”, jeden z najbardziej  
 niszczących w strefi e Pacyfi ku.  
 W 7 lat później odsunięty na  
 margines gen. 
21.55     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
22.55     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.55     mała Czarna – talk show 
00.50     Trąbka Kliforda Brown’a – dramat  
 USA, 1993; reż.: Michael Elias; 
 wyst.: Jeff Goldblum, Forest  
 Whitaker, Kathy Baker, Lois  
 Chiles, Tracey Needham; Dramat

04.30 Saint Tropez 05.20 Dekoratornia
05.45 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Saint Tropez – serial 08.35 Kasa na bank
09.35 Beverly Hills 90210 – serial 10.35 Zbun-
towani – serial 11.30 mała Czarna
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     Dekoratornia
14.00     Dziewczyny fortuny
15.05     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna 
18.05     Kłamczuch –  program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Kto pod kim dołki kopie… - fi lm  
 familijny USA, 2003; reż.:  
 Andrew Davis; wyst.: Sigourney  
 Weaver, Jon Voight, Tim Blake  
 Nelson, Shia LaBeouf,
22.20     Geneza – serial sensacyjny 
23.30     Odwieczna wojna – fi lm akcji 
 Kanada, 1998; reż.: Nick Ro- 
 tundo; wyst.: Daniel Bernhardt,  
 Meeka Schiro, Bing Shen,  
 James Hong, Natalie Cam;  
 Steven Colin (Bernhardt) po 
 wycofaniu się z policji, zostaje  
 płatnerzem wykuwającym  
 białą broń, a zwłaszcza miecze  
 wzorowane na sławnym mieczu  
 Aleksandra Wielkiego. 
01.25     mała Czarna
02.20     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
03.15     Muzyczne listy

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.765 06:00 Żar 
młodości, odc.93 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.414 08:00 Dotyk anioła, 
odc.54 09:00 Łowcy skarbów, odc.7 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.245
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.135
11:30     Samo życie, odc.1195
12:00     Czarodziejki, odc.34
13:00     Chirurdzy, odc.16
14:00     Pierwsza miłość, odc.827
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.136
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.11
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.5
16:30     Mamuśki, odc.7
17:00     Tylko miłość, odc.22
18:00     Pierwsza miłość, odc.828
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1196
20:00     Trzynasty wojownik; USA / Kana- 
 da, 1999; r. John McTiernan;  
 w. Antonio Banderas, Diane  
 Venora, Dennis Storhoi,  
 Vladimir Kulich, Omar Sharif  
 Film przygodowy. 
22:00     Studio Lotto
22:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.3
23:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.4
00:10     Fala zbrodni, odc.75
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.112
02:05     Tajemnice losu, odc.90

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.766 06:00 Żar 
młodości, odc.94 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.415 08:00 Dotyk anioła, 
odc.55 09:00 Łowcy skarbów, odc.8
10:00     Rodzina zastępcza, odc.246
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.136
11:30     Samo życie, odc.1196
12:00     Czarodziejki, odc.35
13:00     Chirurdzy, odc.17
14:00     Pierwsza miłość, odc.828
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.137
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.12
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.6
16:30     Mamuśki, odc.8
17:00     Tylko miłość, odc.23
18:00     Pierwsza miłość, odc.829
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1197
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Afera poniżej zera; USA, 2001; r. 
 Brendan Malloy; w. Jason  
 London, David Koechner, Flex  
 Alexander, Willie Garson, Zach 
 Galifi anakis, Lee Majors  
 Komedia. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Daleko od noszy, odc.167

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.767 06:00 Żar 
młodości, odc.95 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.416 08:00 Dotyk anioła, 
odc.56 09:00 Łowcy skarbów, odc.9 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.247
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.137
11:30     Samo życie, odc.1197
12:00     Czarodziejki, odc.36
13:00     Chirurdzy, odc.18
14:00     Pierwsza miłość, odc.829
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.138
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.13
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.7
16:30     Mamuśki, odc.9
17:00     Tylko miłość, odc.24
18:00     Pierwsza miłość, odc.830
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1198
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.46
21:00     Wzór, odc.16
22:00     Studio Lotto
22:05     Gotowe na wszystko, odc.84; USA,  
 2008; r. David Grossman 
23:10     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.21
00:10     Miasteczko Point Pleasant, odc.11

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej  08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 
Brzydula - serial
12:30     Telesklep
13:30     Salon 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
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA
22:20     Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:15     Californication 
 - serial komedia, USA
23:55     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
00:55     Uwaga! - magazyn
01:15     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:15     Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula 
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show `06
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - 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
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument 
21:25     Jeniec - fi lm wojenny, Rosja 2001
 Niemiecki żołnierz Clemens  
 Forell zostaje wzięty do nie- 
 woli i trafi a na wiele lat do 
 syberyjskiego łagru. Kiedy  
 udaje mu się z niego uciec, w 
 drodze do domu przemierza  
 ponad 14 000 kilometrów. 
23:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:00     Superwizjer 
 - magazyn
00:30     Uwaga! - magazyn
00:50     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
01:50     Telesklep
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