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Ważne telefony
TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Alarmowego  ....................................... 112
Straż pożarna ............................................................................... 998
z tel. stacjonarnego.................................. (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja .......................................................................................... 997
z tel. kom. ................................................................. (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy ....................................... 999
.............................................. (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel. alarmowy ....................................................... 986
.............................................. (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy ............................................. 998

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

Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos
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Do podobnych sytuacji dochodzi na placu dworcowych po kilka razy w miesiącu.

- Nasze służby w Centrali 
Ruchu – informuje Ma-
riusz Józefowicz, z działu 
projektowania komunikacji 
i kontaktów z mediami - 
otrzymały o godz. 14.02 16 
zgłoszenie od kierującego 
trolejbusem jelcz na linii 28 
o braku możliwości prze-
jazdu przez Pl. Dworcowy 
w Chyloni. Dyżurny cen-
trali ruchu poinformował 
Straż Miejską i poprosił o 
interwencję. 
Zatrzymanie trwało do 
godz. 14.20. Jak dowie-
dział się Express, do tego 
tupu zdarzeń na Pl. Dwor-
cowych dochodzi kilka 
razy w miesiącu. Jakiś czas 
temu zostało nawet zmie-
nione oznakowanie piono-
we w rejonie placu, ale jak 
wiadomo znaki swoje a kie-
rowcy swoje. 

Zablokowany trolejbus
Bezmyślnie zaparkowany przez kierowcę na Placu Dworcowym w Chyloni samochód 
osobowy na kilkanaście minut zablokował trolejbusowi linii 28 możliwość kontynuowania 
jazdy na jego linii kursowej. W pojeździe było kilkunastu pasażerów.

 - Policja i Straż Miejska 
same z siebie kierowców 

nie karzą. Robią to dopiero 
po prośbach o interwencję 

– dodaje Józefowicz.
(ajg)

Wiele nadesłanych na nasz 
konkurs odpowiedzi nie 
miało niestety wymagane-
go kompletu 10.  kuponów, 
były też takie z błędnymi. 
Spośród pozostałych „re-
dakcyjna sierotka” wylo-
sowała kopertę z 10 pra-
widłowo wypełnionymi 
kuponami. Nadesłała ją 
do naszej redakcji Sabina 
Stankiewicz.
W miniony piątek w nowej 
siedzibie fi rmy Auto-Best 
w przy ul. Wybickiego 3 w 
Gdyni odbyło się przekaza-
nie nagrody. Zwyciężczyni 
w ciągu najbliższych tygo-
dni rozpocznie kurs.
- O zrobieniu prawa jazdy 
myślałam od kilku lat – po-
wiedziała zwyciężczyni, 
- jednak zawsze jakoś bra-
kowało czasu i może trochę 
motywacji. Kiedy przeczy-
tałam o konkursie w Expre-
sie Gdyńskim pomyślałam, 
że może to być fajna zaba-

wa. Tym bardziej, że już 
kilka razy wygrywałam w 
konkursach prasowych. 
Raz były to dobre perfumy 
kiedy indziej dwuosobo-
we zaproszenie do Teatru 
Muzycznego. Jednak nigdy 
wcześnie nie była to tak 
wartościowa i praktyczna 
nagroda.
Sabina Stankiewicz przy-
znaje, że kilka pytań spra-
wiło jej trudności, ale po-
radziła sobie przy pomocy 
koleżanek i kolegów, któ-
rzy już od pewnego cza-
su prawo jazdy posiadają. 
- Kiedy zadzwonił telefon 
z redakcji i usłyszałam, że 
jestem zwyciężczynią kon-
kursu trudno mi było w to 
uwierzyć - powiedziała od-
bierając nagrodę – Bardzo 
się cieszę i dziękuję spon-
sorowi konkursu. Trudno o 
lepszą motywację do roz-
poczęcia kursu, a czas będę 
musiała znaleźć.         (ajg)

Konkurs rozstrzygnięty
Sabina Stankiewicz z Gdyni Cisowej wygrała prawo 
jazdy w pierwszym naszym konkursie, które spon-
sorem był Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Best 
z Gdyni. Zwyciężczyni ma 23 lata i jest studentką na 
wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Sabina Stankiewicz obiera nagrodę i gratulacje z rąk Bogdana Baranow-
skiego szefa OSK Auto-Best (z prawej) i Piotra Ruszewskiego redaktora 
naczelnego Expressu Gdyńskiego.
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Około godziny 9. rano po-
licyjny oznakowany ford 
transit - jadący z Gdańska 
w stronę Placu Kaszusb-
kiego - przejeżdżał przez 
centrum Gdyni. Gdy zjeż-
dżał ze skrzyżowania z uli-
cą Piłsudskiego w jego tył 
uderzyła skoda octavia. 
Srebrno - niebieski radio-
wóz odbił się od przydroż-
nego słupa, zakręcił wokół 
własnej osi i walnął w la-
tarnię.
Kierowcy osobowej skody 
nic się nie stało, ale poli-

cjanci, którzy jechali for-
dem, zostali odwiezieni na 
badania do szpitala. Kie-
rowcy byli trzeźwi. Wypa-
dek spowodował utrudnie-
nia w ruchu - miał miejsce 
w centrum miasta, 
zaraz przy budynku UM. - 
Sprawa przyczyny wypad-
ku jest wyjaśniania przez 
policjantów pod nadzorem 
gdyńskiej prokuratury - 
poinformowała „Express” 
aspirant sztabowy Hanna 
Kaszubowska, rzecznik 
gdyńskiej policji.       (TM)

Wypadek radiowozu 
w centrum miasta

Pod nadzorem prokuratury będzie wyja-
śniana sprawa wypadku, w którym uczest-
niczył w poniedziałkowy poranek radiowóz 
gdańskiej komendy wojewódzkiej.

Unieważnianie 
dowodów 
osobistych

Zgodnie z zawartymi umo-
wami - pojazdy pracujące 
na drogach  pługopiaskarki 
wyposażone są w urządze-
nia lokalizacji satelitarnej 
GPS do zdalnego monitoro-
wania pracy sprzętu. Umoż-
liwia to bieżącą lokalizację 
pojazdów biorących udział 
w akcji zimowej. Dzięki za-
montowanym w pojazdach 
urządzeniom można spraw-
dzić jakie czynności aktu-
alnie wykonuje piaskarka 
(posypywanie piaskiem, 
odśnieżanie). Wszystkie de 
dane widoczne są na cyfro-
wej mapie miasta
 - System ten – mówi - po-
maga skontrolować w czasie 
rzeczywistym, jak wygląda 
aktualna sytuacja na terenie 
miasta, pozwala bezpośred-
nio nadzorować wykonywa-
nie usług, ale służy też bar-
dzo pomaga w dokładnym 
rozliczaniu fi rm oczyszcza-
jących zimą jezdnie, gdyż 
dzięki niemu miasto płaci za 
faktycznie wykonaną pracę.
Dla zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowe-
go w rejonie węzła Trasy 
Kwiatkowskiego i Obwod-
nicy, miasto wspólnie z 
Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad za-
montowało w ubiegłym 
roku drogową stację mete-

Od 1 stycznia 2009 roku 
zmieniły się zasady 
unieważniania dowo-
dów osobistych - do-
kumenty tożsamości z 
nieaktualnymi danymi 
są unieważniane auto-
matycznie. Nowe prze-
pisy o unieważnianiu 
dowodów osobistych 
wprowadziła noweliza-
cja ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach 
osobistych z 3 paździer-
nika 2008 r. (Dz. U. nr 
195, poz. 1198). 
W razie zmiany danych - na-
zwiska, imienia bądź adresu 
zameldowania - trzeba pa-
miętać o wymianie dowodu. 
Jeśli ktoś tego nie zrobi - po 
trzech miesiącach z urzędu 
dokument straci ważność. W 
przypadku Polaków przeby-
wających za granicą nastąpi 
to po czterech miesiącach. 
Warto pamiętać, że nieważ-
ne dowody uniemożliwiają 
korzystanie z usług banków, 
urzędów, sądów i notariuszy. 
Dowód straci ważność także 
w przypadku: utraty, znisz-
czenia lub przekazania przez 
osobę trzecią znalezionego 
dowodu osobistego, utraty 
obywatelstwa polskiego, 
zgonu, odbioru dowodu oso-
bistego wydanego w miejsce 
poprzedniego oraz upływu 
daty ważności dokumentu 
tożsamości. 
W Urzędzie Miasta Gdyni, 
wszystkim osobom zała-
twiającym formalności w 
magistracie, wręczane są 
przez urzędników ulotki in-
formujące o nowych przepi-
sach dot. unieważniania do-
wodów osobistych.        (ag)

Śledzą pługopiaskarki
W nocy z niedzieli na poniedziałek po raz kolejny 
tez zimy spadł śnieg, co stworzyło okazję do za-
prezentowania dziennikarzom na cotygodniowej 
konferencji prasowej w gdyńskim magistracie, 
działającego od blisko dwóch lat, systemu moni-
toringu pracy pługopiaskarek.

orologiczna. Pozwala to na 
stały monitoring warunków 
drogowych i sytuacji pogo-
dowej w tym miejscu. M. in. 
z przekazywanych danych 
można dowiedzieć się jaka 
jest temperatura powietrza 
i przy nawierzchni jezdni, 
ale również prognozować 
jakie będą warunki w cią-
gu najbliższych godzin. Na 
bezpośredni ogląd warun-
ków pozwalają trzy zamon-
towane na węźle kamery.

(ANGO)

Tegorocznym laureatem 
pierwszej nagrody – jak już 
pisaliśmy – została Gdynia. 
Nasze miasto wyprzedziło  
m. in. Warszawę z projektem 
mebli miejskich z Krakow-
skiego Przedmieścia i, gości 
wystawę jako pierwsze mia-
sto.  Projekt zagospodaro-
wania gdyńskiego Bulwaru 
Nadmorskiego i przylegają-
cego do niego placu zabaw na 
plaży Śródmieście zwyciężył 
w konkursie Bramy Kraju w 
2008 roku otrzymując nagro-
dę za najlepiej zrealizowaną 
inwestycję w zakresie wypo-
sażenia przestrzeni publicz-
nej w tzw. meble miejskie. 

Zobacz meble w Gemini
Od dzisiaj w Centrum Rozrywki Gemini oglądać można wystawę zdjęć me-
bli miejskich, które nagrodzone zostały w rozstrzygniętej przed dwoma 
miesiącami 3. edycji konkursu Bramy Kraju 2008. Organizatorem konkursy 
jest fi rma AMS S.A.

Gdynia uzyskała także wy-
różnienie za umeblowanie 
ulicy Świętojańskiej  i Placu 
Kaszubskiego.- Bramy Kra-
ju to pierwszy kompleksowy 
program marketingu miej-
skiego – mówi Grzegorz Gra-
mow z fi rmy AMS. - Składa 
się z trzech, realizowanych 
rokrocznie przedsięwzięć: 

konferencji dla samorządów, 
konkursu na najlepsze roz-
wiązania w zakresie szero-
ko rozumianego marketingu 
miejskiego oraz przygotowa-
nia wydawnictwa z serii Bi-
blioteka Wizerunku Miasta.
Wystawa w Gemini potrwa 
do 30 stycznia. Wstęp jest 
wolny.                               (g)
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Konfederacja Pracodaw-
ców Polskich po raz kolej-
ny wręczyła swoje nagro-
dy – SUPER WEKTORA 
i WEKTORY 2008. Są to 
prestiżowe wyróżnienia w 
świecie gospodarki, polity-
ki, kultury i mediów. Tra-
dycyjnie statuetki zostały 

wręczone podczas dorocz-
nego Balu Pracodawców, 
który odbył się 10 stycznia 
2009 roku w Warszawie. 
Super Wektory przyznawa-
ne są za wybitne osiągnię-
cia w działalności przyno-
szącej znaczące korzyści 
całemu państwu oraz za 

tworzenie klimatu sprzyja-
jącego rozwojowi polskiej 
przedsiębiorczości. Wekto-
ry przyznawane są osobom, 
które swoją działalnością, 
w różnych dziedzinach 
gospodarki, wskazują kie-
runki mogące być wzorem 
dla innych, wytyczają god-

ne naśladowania kierunki 
postępowania, są autorami 
nowatorskich rozwiązań 
szczególnie cennych dla 
polskiej gospodarki i życia 
społecznego. 
Mieczysławowi Wilczkowi 
Super Wektora przyznano 
za stworzenie fundamen-

Wektor dla Pomorza
Samorządy Pomorza reprezentowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, prezydentów Gdańska, Gdyni oraz burmistrza Pelplina nagrodzeni 
Wektorem 2008. Laureatem Super Wektora 2008 został Mieczysław Wilczek – prywatny przedsiębiorca, były minister przemysłu.

Prezydent Wojciech Szczurek podczas gali Wektory 2008.
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Jesteśmy skutecznym 
lobbystami

- Wojciech Szczurek 
- prezydent Gdyni

- Nagroda 
WEKTORY 
2008, którą 
odebrałem 
ostatnio z 
kolegami 
samorzą-
dowcami - 
sprawiła mi 
wielką satys-
fakcję Jest 
dowodem na to, że nasze starania 
są zauważone i docenione. Przy-
pomnę, że Stowarzyszenie Miast 
Autostrady Bursztynowej zostało
założone w 1996 r, a Gdynia 
uchwałą Rady Miasta, jako 
pierwsza do tego stowarzyszenia 
przystąpiła. Było to oczywiste 
świadectwo naszej determinacji, 
by wespół z innymi samorządami 
miast, leżących wzdłuż tzw. osi VI 
Europejskiego Korytarza Trans-
portowego Północ – Południe 
doprowadzić do realizacji Auto-
strady A-1 w kraju. Na terytorium 
Polski strefę te zamieszkuje ok. 11 
mln ludzi. Misją SMAB było i jest 
wskazywanie znaczenia budowy 
Autostrady A-1 dla rozwoju lokal-
nego, regionalnego i narodowego. 
Jesteśmy lobbystami, z satysfak-
cja mogę powiedzieć - lobbystami 
skutecznymi. Bo przecież
Autostrada A-1 powstaje. My w 
Gdyni mamy w tym dziele także 
swój materialny udział - nasza 
Trasa Kwiatkowskiego, to prze-
cież fi zyczny początek Autostrady 
A-1 na terytorium naszego kraju.

tów polskiej gospodarki 
wolnorynkowej oraz wzor-
ca liberalnego prawa go-
spodarczego. Za obudzenie 
ducha przedsiębiorczości i 
ekonomicznej aktywności 
milionów Polaków. Za nie-
strudzone, wieloletnie pro-
pagowanie zasad swobody 
działalności gospodarczej i 
zdrowego rozsądku. 
Za „obywatelski upór i 
uwieńczone sukcesem wie-
loletnie starania, by „Bursz-
tynowa Autostrada” połą-
czyła Pomorze z Macierzą i 
doprowadzenie do pomyśl-
nego fi nału projektu budo-
wy autostrady A 1 i udo-
wodnienie, że partnerstwo 
publiczno – prywatne jest 
pożądaną i skuteczną for-
mą realizowania wielkich 
inwestycji” Wektora przy-
znano również samorządom 
Pomorza. Reprezentowali 
je marszałek Jan Kozłow-
ski, prezydenci: Gdańska 
– Paweł Adamowicz Gdyni 
– Wojciech Szczurek i bur-
mistrza Pelplina – Andrzej 
Stanuch. 
Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek jest od 2003 roku 
prezesem Stowarzyszenia 
Miasta Autostrady Burszty-
nowej.

(ANGO)

- Wyjątkowy charakter 
imprezy zasługuje na wy-
jątkową oprawę grafi czną – 
mówi Krzysztof Romański, 
sekretarz zespołu organiza-
cyjnego Zlotu Żaglowców 
2009. Z taką świadomością 
miasto zaprosiło agencje 
reklamowe z całego kraju 
do składania ofert na po-
mysł i opracowanie gra-
fi cznego symbolu kampa-
nii reklamowej. Spośród 
17 ofert, które napłynęły, 
najatrakcyjniejszy przed-
stawiła krakowska fi rma 
3Points.
Główny motyw grafi cznej 
reklamy zlotu bazuje na 
dosłownym przedstawieniu 
wizualnym. Na tle panora-
my portu i miasta zostały 
umieszczone „zlatujące” i 
„siadające” na wodzie ża-
glowce. Pomysł wybrano 
jako intrygujący i cieszący 
wzrok starannie wykonaną 

Jedna osoba może złożyć w 
konkursie tylko jedną pra-
cę - karmnik lub budkę lę-
gową. Autorzy najlepszych 
pomysłów i szkoły, których 
uczniowie dostarczą najwię-
cej prac spełniających wa-
runki konkursu, otrzymają 

Żaglowce zlecą do Gdyni
Blisko 80. jednostek zgłosiło do tej pory akces udziału w Zlocie Żaglowców 
- The Tall Ship Race’s 2009, który na początku lipca po raz 4. odbędzie się 
w Gdyni. Objęta honorowym patronatem przez prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego impreza zostanie poprzedzona dużą ogólnopolską kampanią rekla-
mową, której kulminacja przypadnie na maj i czerwiec.

grafi ką.
- Plakaty i bilbordy powin-
ny być łatwo dostrzegane 
w przestrzeni miejskiej i 
medialnej, co ułatwi dotar-
cie do szerokiego grona od-
biorców – dodaje Krzysztof 
Romański

Od ponad tygodnia działa 
też w internecie poświęco-
na zlotowi strona, na którą 
najłatwiej dostać się z ofi -
cjalnej strony miasta (www.
gdynia.pl). Wystarczy od-
naleźć i kliknąć w opisany 
wcześniej baner z grafi ką 
zlatujących żaglowców.
Na stronie trwa już odli-
czanie pozostałych do po-
zostałych do rozpoczęcia 
imprezy dni, ale znaleźć 
tam można również wiele 
ciekawych informacji na 
temat o żaglowcach, typach 
ożaglowania. Jest też cie-
kawy materiał archiwalny 
z galerią zdjęć z trzech po-
przednich gdyńskich zlotów 
(1974, 1992 i 2003). Serwis 
dostępny jest oczywiście w 
dwóch wersjach językowych 
polskiej i angielskiej. Stro-
na zaprojektowana została 
przez fi rmę kreatyWWWni.  

  (ajg)

Na cotygodniowej konferencji 
prasowej informacje dotyczące 
zlotu przekazał Krzysztof Ro-
mański

Zapraszamy ptaki do Gdyni
Trwa XI edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” adresowanego do 
wszystkich miłośników ptaków, a głównie do uczniów gdyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 
budki lęgowe i karmiki. Termin składania prac to 27 lutego 2009.

nagrody rzeczowe. 
Po rozstrzygnięciu 
konkursu budki 
lęgowe i karmniki 
zostaną przekaza-
ne tym wszystkim, 
którzy zobowią-
żą się zawiesić je 
na swoim tere-
nie i dbać o nie. 
Celem konkursu 
jest przede wszyst-
kim włączenie mło-
dzieży w działania 
na rzecz ochrony 
przyrody i lepsze 
poznanie gatunków 
ptaków żyjących w 
naszym mieście. 
Wycinanie starych 

drzew ogranicza ptakom 
żyjącym w dziuplach moż-
liwość zakładania miejsc 
lęgowych, dlatego pomyśla-
no o drugiej obok karmików 
kategorii – budkach lęgo-
wych. Wieszane m. in. dla 
sikorek na kasztanowcach 
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mają zachęcić te sympa-
tyczne i dobrze u nas znane 
ptaszki do walki z wielkim 
szkodnikiem atakującym te 
drzewa - szrotówkiem kasz-
tanowiaczkiem. 
Konkurs cieszy się w Gdyni 
bardzo dużą popularnością, 
o czym świadczy fakt, że w 
jego 10. edycjach wzięło do-
tychczas wzięło udział po-
nad 500. uczestników.
Prace składać można do 
27 lutego 2009 roku (godz. 
15.00) w siedzibie Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta Gdyni 
przy ul. Władysława IV 37. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w marcu 2009 roku. 
Szczegółowe informacje o 
konkursie można uzyskać w 
Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta tel. (058) 66 20 204 
oraz na stronie internetowej 
www.gdynia.pl

(ajg)



5redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 22 stycznia 2009 GDYNIA  WIZJONERZY

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

100 metrowej wysokości 
budynek oceanarium miał-
by, według założeń projektu 
stanąć w morzu dwieście 
metrów od brzegu na prze-
dłużeniu Alei Marszałka 
Piłsudskiego. Forma budyn-
ku to koncepcja bardzo od-
ważna, a jednocześnie bar-
dzo wyraźnie nawiązuje do 
dobrze znanego określenia 
Gdyni jako - „miasta z mo-
rza i marzeń”. Bryle budyn-
ku nadał architekt kształt 
wynurzającego się fal, na-
piętego wiatrem żagla. 
- Głównym założeniem było 
stworzenie ośrodka uczące-
go przez zabawę, a jedno-
cześnie odejście od koncep-
cji tradycyjnego muzeum 
– mówi Paweł Kolbusz. 
Chciałem w swym projek-
cie zachować ideę wolności 
przy jednoczesnym inteli-
gentnym – niemal niezau-
ważalnym – kierowaniem i 
kreowaniem wyborów przez 
odwiedzających obiekt.
Projektant nie przewidział 
w przestrzeni do zwiedzania 
podziału na strefy tematycz-
ne, korytarze  pomieszcze-
nia. Każdy zwiedzający in-
dywidualnie mógłby decy-
dować, co i kiedy zobaczy, 
gdzie  i kiedy odpocznie. 
- Chciałem przede wszyst-
kim, by obiekt wzbudzał 
zainteresowanie, był miej-
scem relaksu, zabawy, od-
poczynku, pobudzał do re-
fl eksji, ale też by inspirował 
– dodaje projektant.
Dr inż. arch. Marek Wysoc-
ki z Politechniki Gdańskiej, 
opiekun pracy dyplomowej 
Pawła Kolbusza uważa, że 
projekt zdecydowanie wy-
biega w przyszłość Gdyni. 
- Jest to co prawda koncep-
cja – mówi Wysocki, - ale  
podobnie jak prezentowa-
ne podczas światowych 
salonów samochodowych 
futurystyczne modele aut 
wyjeżdżają w końcu z taśm 
produkcyjnych – tak wi-
zjonerski dzisiaj projekt 
Pawła kreuje przyszłość w 
architekturze. Gdynia jest z 
pewnością miastem, które 
na taki projekt zasługuje. 
Obaj architekci pytani przez 

WIZJONERZ morza i marzeń
Paweł Kolbusz, młody gdyński architekt obawia się, że „miasto z morza i marzeń” może już w najbliższym czasie przegrać batalię o 
prezentowanie życia morskiego świata z Wrocławiem, czy Krakowem, gdzie plany inwestowania są już bardzo zaawansowane. Na przekór 
nadchodzącemu kryzysowi postanowił jako swą pracę dyplomową – nie licząc się z kosztami - zrobić projekt nowoczesnego oceanarium, 
z instytutem badawczym, centrum handlowym oraz hotelem na najwyższych kondygnacjach.

dziennikarzy o koszty reali-
zacji projektu wymienili 
jedynie porozumiewawcze 
uśmiech, a Paweł Kolbusz 
wspomniał coś, że pewnie 
dla „panów w turbanach” 
sfinansowanie 
budowy nie 
stanowiło 

by problemem. Według pro-
jektu budowla miałaby być 
z materiałów wytwarzanych 
w najnowocześniejszych i 
bardzo drogich jeszcze na-
notechnologiach. Jednak au-
tor uważa, że możliwe jest 
też zrealizowanie projektu 
przy użyciu powszechnie 
stosowanych w budownic-

twie materiałów. 
- Jednym z warunków, ja-
kie postawiłem sobie przy-
stępując do projektowania 
oceanarium było,że nie 
będę absolutnie brał pod 
uwagę kosztów realizacji. 
To przede wszystkim moja 
wizja przyszłej Gdyni.
Czy wizja młodego archi-
tekta Pawła Kobusza, ma 

szanse stać się symbolem 
nowoczesnej Gdyni? Czas 
pokaże.
Dzisiaj o godzinie 14. w 
Gdyńskim Akwarium odbę-
dzie się otwarta dla publicz-
ności prezentacja wizjoner-
skiego projektu Pawła Kol-
busza, podczas której oso-
biście poznać będzie można 
autora i dowiedzieć 

się, kto 
jest jed-

Paweł Kolbusz (z lewej) i Marek Wysocki z jedną z makiet futurystycznego projektu oceanarium.

nym z pierwszych zwolen-
ników nowego oceanarium. 

(ANGO)
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Ludzie gdyńskiej kultury

Harold Pinter – laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie 
literatury z 2005 roku  na-
pisał Urodziny Stanleya 
w roku 1957.  Ten jeden z 

pierwszych jego dramatów, 
do dziś uznawany za jedno 
z jego najwybitniejszych 
dzieł, przesycony jest pul-
sującymi emocjami ukryty-

mi pod powierzchnią banal-
nych rozmów. Doskonale 
skonstruowane postaci, at-
mosfera napięcia i grozy, 
naturalne dialogi i zaskaku-

Premiera i plany Teatru 
Miejskiego w Gdyni

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni zaprasza serdecznie  
7 lutego o godz. 19.00  na pierwszą w tym sezonie, długo oczekiwaną 
premierę „Urodzin Stanleya” Harolda Pintera w reżyserii Barbary Sass. 
W piątek 6 lutego, przed premierowym spektaklem „wesołą belferską 
metodą” o „Matriksie Stanleya”  opowie Tadeusz Nyczek, krytyk, teoretyk 
teatru, autor m.in. „Alfabetu teatru dla analfabetów i zaawansowanych”. 
W przedpremierowy poniedziałek, tj. 2 lutego zapraszamy na konferencję 
prasową z udziałem realizatorów spektaklu, która odbędzie się w siedzibie 
teatru o godz. 11.00 (zaproszenie ofi cjalne „idzie” pocztą).

jące zakończenie Oto drob-
nomieszczański pensjonat w 
nadmorskiej  miejscowości, 
w którym zamieszkuje ty-
tułowy Stanley – nie wia-
domo czym się zajmuje, 
skąd przybywa i jaka jest 
jego przeszłość. Pewnego 
dnia do pensjonatu przy-
bywają dwaj tajemniczy 
panowie – Goldberg i 
McCann. Wraz z go-
spodynią postanawiają 
wyprawić mu przyjęcie 
urodzinowe. Stanley 
czuje się zagrożony, 
wyzwalają się jego 
kompleksy i obawy. 
Akcja błyskawicznie 
posuwa się naprzód 
jak w kalejdoskopie 
ukazując wiele wy-
miarów ludzkich 
słabości, namięt-
ności i skłonno-
ści. Urodziny 
Stanleya – jak 
pisał profesor 
Bolesław Tabor-
ski - są tworem 
niezwykłej te-
atralnej wy-
obraźni, sztuką 
dobitnie uka-

zującą złudność ludzkiego 
poczucia bezpieczeństwa, 
zagrożenie, które może 
nadejść z każdym dobro-

dusznym przybyszem, 

łatwość, z jaką można ulec 
dezintegracji, grotesko-
wość – ponurą śmieszność 
– ludzkiej egzystencji.

Jarosław Woliński

Teatr Miejski przedstawia 
naszym czytelnikom plany 
na obecny rokPIERWSZA PREMIERĄ W TYM ROKU BĘDĄ „URODZI-

NY STANLEYA” NOBLISTY HAROLDA PINTERA W RE-

ŻYSERII BARBARY SASS (M.IN.:„POKUSZENIE”, „DE-

BIUTANTKA”, „KRZYK”), ZA TO 7 LUTEGO, MIESIĄC 

PÓŹNIEJ CZEKA NAS „WOYZECK” GEORGA BUCH-

NERA W REŻYSERII KATARZYNY DESZCZ.

9 - 16 MAJA GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZ-

NA I IV FESTIWAL POLSKICH SZTUK WSPÓŁCZE-

SNYCH R@PORT” , PODCZAS XIV SCENY LETNIEJ 

NA PLAŻY W ORŁOWIE „PROCES”  FRANZA KAFKI W 

REŻYSERII WALDEMARA ŚMIGASIEWICZA. JESIE-

NIĄ ZOBACZYMY: ”KRZESŁA” EUGENE IONESCO W 

REŻYSERII MACIEJA PRUSA Z EUGENIUSZEM KU-

JAWSKIM. TRWAJĄ ROZMOWY Z PIOTREM CIEPLA-

KIEM. WŚROD ARTYSTÓW, KTÓRZY BĘDĄ Z NAMI 

WSPÓŁPRACOWAĆ ZNAJDĄ SIĘ RÓWNIEŻ: ANNA 

AUGUSTYNOWICZ, IWONA KEMPA, IZABELA CYWIŃ-

SKA, AGNIESZKA HOLLAND, ZBIGNIEW BRZOZA, 

KRZYSZTOF BABICKI, MACIEJ ENGLER, GRZEGORZ 

JARZYNA -  WARSZTATY AKTORSKIE, PAWEŁ SZ-

KOTAK, LACO ADAMIK, PAWEŁ MIŚKIEWICZ, AG-

NIESZKA GLIŃSKA, GRAŻYNA KANIA, JONAS VAIT-

KUS – LITWA, EWA BRAUN, BARBARA PTAK, PAWEŁ 

DOBRZYCKI.

Lidia  Ziurkowska - Michalewska
Od wielu lat mieszka w Gdyni. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, jest lekarzem stomatolo-
giem. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła na Kujawach w Inowrocławiu, w domu pełnym rodzin-
nego ciepła i umiłowania książki. 
 Rodzice pedagodzy, a 
szczególnie mama starała 
się o przekazanie dzieciom 
takiego spojrzenia na ży-
cie, by wartości jak dobro, 
przyjaźń , miłość, szacunek 
dla wiedzy stanowiły naj-
wyższą  wartość .Debiuto-
wała w 1988r. w „Tygodni-
ku Pilskim”. Publikowała 
wiersze w licznych pismach 
literackich: w „Autografi e”, 
„Krzywym Kole Literatu-
ry”, „Akancie”, „Metaforze 
”, „Wiadomościach Gdyń-
skich”, „Pegazie” „ Kurierze 
Gdyńskim”, „Super Expre-
sie” „ Biuletynie Okręgowej 
Izby Lekarskiej”  oraz w 
wielu antologiach. Prezen-
towała je  w Radio Gdańsk, 
a także Telewizji Gdyńskiej 
i Gdańskiej . Była laureatką 
wielu konkursów literac-
kich m .in. XVIII „O Laur 
Jabłoni”, XVII Literackich 
Spotkań Pokoleń ,Kobylniki 
2005, Gdyńskich Połowów 
Poetyckich, 2002.i innych. 
Jest członkiem Gdańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuki, Unii Polskich Pisa-
rzy Lekarzy, Sopockiego 
Klubu Pisarzy i Przyjaciół 
Książki.    
Pierwszy tomik „Piórem 
twój maluję obraz” wydała 
z mamą Danutą Rzepecką- 
Ziurkowską, z którą niestety 
rozdzieliło ją  nieuchronne 
przeznaczenie.  Jednakże 
zasiane ziarno poezji zarów-
no u niej, jak i u  piszącego 
poezje i aforyzmy brata Ar-
tura wydało owoce. O poezji 
Lidii  w drugim tomiku: „W  
deszczu skąpana”  Ariana  
Nagórska pisze: Ta poezja 
kojarzy się z  barwnymi wi-
trażami o koronkowo – ażu-
rowym  rysunku, które usta-
wiono na wprost  pędzącego 
huraganu i  żywioł przecho-
dzi bokiem, oaza wrażliwo-
ści i subtelnego piękna po-
zostaje nietknięta.
W 1999 r. w G.T.P.S został 
wydany tom Kropla Czer-
wonej Rosy, w  którym 
Andrzej K. Waśkiewicz 
stwierdził” zmierza do azy-
lu wartości wysokich”, a w 

2002 r. „Na kartce światła” 
w  posłowiu do jej czwarte-
go tomiku Mieczysław Woj-
tasik napisał „Poezjowanie 
Lidii Z.M. jest spokojne, 
ciepłe,  przyprawione sub-
telnym liryzmem, a  niekie-
dy też delikatnym humorem 
i  ironią”, a Jerzy Stachura  
„Jeszcze czterdzieści kilka 
wierszy i niech coś drgnie. 
A może ziemia się zapadnie 
albo niebo otworzy swoją  
tajemnicę”, „Tu trzeba coś 
więcej niż prawd odkry-
tych czy powielonych …
Bycie żoną, matką ,kochaną 
czy zdradzaną, czekającą  
na powroty czy powraca-
jącą. A może dziką kaczką 
śmiertelnie zranioną przez 
cud egzystencji, zaciskają-
cą słowa na wodorostach, 
z którymi można przecież 
wypleść  kosze najpięk-
niejszych wierszy”. W roku 
2006 pojawił się zbiór wier-
szy „Spotkanie Poetyckie” 
wydany wspólnie z Jerzym 
Stachurą. O najnowszym to-
miku piszącej poezję lekarki 

– „Trapez  błękitu” ,którego 
promocja odbędzie się  w 
Galerii „Punkt” G.T.P.S, 
tak w swojej  recenzji na-
pisał Sylwester Milczarek 
„Liryka wierszy jest opar-
ta na nadwrażliwej strunie 
subtelności, kobiecości i 
aluzyjnym poszukiwaniu 
dróg poznania doskonałe-
go” i  „Żaden z wierszy nie 
szturmuje czytelnika sztyle-
tami osobistych tematów, po 
prostu podaje obrazy ze zda-
rzeń, często sięga do postaci 
biblijnych lub mistycznych, 
do kręgu kultury śródziem-
nomorskiej, słonecznej i cie-
płej  Jest coś mistycznego w 
poetce, co  pozwala jej pojąć 
obiegową prawdę , zastano-
wić się nad nią i w olśnieniu 
przekuć pięknymi słowami 
w wiersz”.  Na  zakończenie 
przytoczę kilka zdań posło-
wia  Wojciecha Borosa -  „W 
osobistych frazach zbliża się 
do Tajemnicy, będącej esen-
cją poezji, tworzy miejsca i 
sytuacje w które trzeba wie-
rzyć.”  Jarosław Woliński

Mazowsze należy do naj-
większych na świecie ba-
letowych zespołów tańca 
ludowego, sięgających do 
bogactwa narodowych tań-
ców, piosenek, przyśpiewek 
i obyczajów. Zespół powołał 
do życia dekret Ministerstwa 
Kultury i Sztuki 8 listopada 
1948 roku, polecający Pro-
fesorowi Tadeuszowi Sygie-
tyńskiemu (kompozytorowi 
i miłośnikowi folkloru) zor-
ganizowanie trupy ludowej.
Organizator koncertu jest 
Franciszkańskie Centrum 
Kultury: http://www.fck.

gdynia.franciszkanie.pl
Cena biletów: 35 zł – nor-
malny, 30 zł - ulgowy i 
grupowe oraz dzieci do lat 
15 – wstęp wolny.
Bilety można nabyć w 
Klasztorze oo. Franciszka-
nów przy ul. Ujejskiego 40 
w Gdyni:
wtorek – czwartek: godz. 
17 - 19
sobota: godz. 10 - 12
niedziela: godz. 16 - 18
Więcej informacji o Ma-
zowszu na stronie: http://
www.mazowsze.waw.pl/pl

Mazowsze w Gdyni
31 stycznia 2009 roku (sobota) o godz. 16.00 w 
Kościele oo. Franciszkanów w Gdyni odbędzie 
się świąteczny koncert WIGILIA POLSKA w 
wykonaniu Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
MAZOWSZE im. T. Sygietyńskiego.
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Ważniejsze role teatralne w 
Teatrze Miejskim w Gdy-
ni: Konstancja w „Mie-
ście utrapienia” Pilcha w 
reżyserii T. Mana (2008), 
Nina Kunicka w „Dyzmie” 
w reżyserii J. Szurmieja 
(2007), Maria Magdalena 
w „Casanovie” w reżyserii 
J. Bunscha (2007), Panna 
Bertrand w „Plotce” Vebera 
w reżyserii T. Mana (2007), 
Los w „Zorbie” Kandera, 
Steina, Ebba w reżyserii J. 
Szurmieja (2006), Antoni-
na w „Związku otwartym” 
Dario Fo w reżyserii T. 
Mana (2005), Mimi w „101 
dalmatyńczyków” Smitha 
w reżyserii J. Bielunasa 
(2005), Shelley w „Onto-

logicznym dowodzie na 
moje istnienie” Joyce Carol 
Oates w reżyserii A.  Olsten 
(2003), Wdówka, babcia 
żebraczka w „Niespodzie-
wanym końcu lata”, reż. 
W. Śmigasiewicz (2002), 
Masza w „Mewie” Czecho-
wa, reż. J. Wernio (2001), 
Albertynka w „Operetce” 
Gombrowicza, reż. W. 
Śmigasiewicz (2000), Jerri  
w „Niezidentyfi kowanych 
szczątkach ludzkich” Fra-
sera,  reż. P. Kruszczyński 
(2000), Antygona w „An-
tygonie” Sofoklesa, reż. M. 
Kocur (1999), Balladyna w 
„Balladynie” Słowackiego, 
reż. R. Czechowski (1997), 
Lucietta  w „Awanturze w 

Ludzie gdyńskiego teatru
Beata Buczek-Żarnecka

od 1994 roku aktorka Teatru Miejskie-
go im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. 
Grała również na deskach  Teatru im. 
Stefana Jaracza w Łodzi oraz Teatru Mu-
zycznego im. Baduszkowej w Gdyni. Ab-
solwentka wydziału aktorskiego PWST 
w Krakowie. Debiutowała rolą Justysi w 
„Mężu i żonie” Fredry w reżyserii Alek-
sandry Górskiej na scenie Teatru Pol-
skiego w Bielsku-Białej (1988, PWST).  

Chioggi” Goldoniego, reż. 
W. Śmigasiewicz (1996), 
Zuta w „Ferdydurke” Gom-
browicza, reż. W. Śmigasie-

wicz (1993). Stworzyła też 
szereg niezapomnianych 
kreacji w wieczorach ka-
baretowych Marka Pacuły 

z krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami.
Ważniejsze role w Teatrze 
Muzyczny w Gdyni: Cos-
sette (rola śpiewana) w 
„Nędznikach” Hugo, reż. 
J.  Gruza, Panna Sabina w 
„Żołnierzu Królowej Ma-
dagaskaru”, reż. J. Gruza 
(1991); w Teatrze im. Stefa-
na Jaracza w Łodzi: Żaneta 
w „Wilkach w nocy” Ritt-
nera, reż. M. Prus (1989).

Ważniejsze role fi lmowe i 
telewizyjne:
Lena Budiagina - „Dzieci 
Arbatu”, reż.  Kazimierz 
Kutz (Teatr Telewizji, 
1989)
Sabina - „Żołnierz królo-
wej Madagaskaru”, reż. Je-
rzy Gruza (Teatr Telewizji, 
1992)
Irena - „Szklana klatka”, 
reż. Mirosław Bork (Teatr 
Telewizji, 1995)
Córka – „Dobrze”, reż. To-
masz Man (Teatr Telewizji, 
2007)
Bożena Chojnacka, mat-
ka Majki - „M jak miłość” 
(2008)
Irena, matka Maxa - „I 

kto tu rządzi”, odc. 7 „Kto 
pstryknął babcię Basię 
(2007)
Break Point (2002)
Doktor Młodnicka - „Loka-
torzy”, odc. 64 „Przezorny 
zawsze zabezpieczony”  
(2001), oraz odc. 13 „Nie 
proś mnie do tańca” (2000)    
Marta Kalinowska -„Klan” 
(2000-2002)

Nagrody i wyróżnienia:
* 1998 - Nagroda  indywi-
dualna za rolę w spektaklu 
„Zbiór bzdur...” na VII 
KTO w Warszawie
* 1999 - Nagroda prezy-
denta miasta Gdyni za cało-
kształt pracy artystycznej
* 2002 - Nagroda prezy-
denta miasta Gdyni z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Teatru za całokształt pracy, 
a zwłaszcza za rolę Maszy 
w „Mewie” Czechowa w 
Teatrze Miejskim w Gdyni
2006 - Nagroda dyrekto-
ra Teatru Miejskiego im. 
Witolda Gombrowicza z 
okazji Międzynarodowe-
go Dnia Teatru 

Jarosław Woliński

Przygrywając sobie na gita-
rze śpiewa własne wiersze, 
ale bardziej znany jest jako 
odtwórca piosenek Edwar-
da Stachury. To nie przy-
padek, gdyż Junior - jak 
go nazwał słynny Sted jest 
spadkobiercą gitary swoje-
go stryja. Łączyły ich nie 
tylko więzy krwi ale także 
poezja, wędrowanie i pio-
senki. Właśnie „Piosenkę 
dla Juniora i jego gitary” 
napisał Edward Stachura 
dla swojego bratanka.  - 

Gdyby nie obecność Ste-
da w moim życiu - mówi 
Jerzy - nie wiem co bym 
dzisiaj robił. On był moim 
mistrzem i nauczycielem. 
Wychodziłem trochę wier-
szy, wyśpiewałem co mi na 
duszy grało, zrealizowałem 
sporo poetyckich progra-
mów w gdyńskiej telewizji 
ale tak jakbym całe życie 
czekał na malarstwo. Bo 
ono nie wzięło się z nicze-
go ale z tego, co dotych-
czas robiłem, co udało mi 

Ktokolwiek widział niech zapomni...
Van Gogh z Grabówka 

Jerzy Stachura bard, poeta, a od kilku lat z 
powodzeniem uprawia malarstwo. Debiutował 
w 1971 roku  blokiem wierszy w miesięczniku 
„Radar”. Wydał kilkanaście tomików wierszy oraz 
mikro powieść „Mleczne bary”. 

się napisać i wyśpiewać. To 
malowanie przyszło póź-
no bo dopiero w pięćdzie-
siątym trzecim roku życia 
Jerzego. O ile twórczość 
poetycką i meliczną prze-
jął od swojego stryja, to 
do malowania namówił go 
przyjaciel, znany gdyński 
grafi k Wojtek Kostiuk. W 
środowisku znana jest hi-
storia, kiedy Jerzy któregoś 
razu przyszedł do pracowni 
Wojtka, a ten zajęty odbija-
niem grafi k dał mu farby i 
pędzle, aby czymś się zajął. 
Tak powstała pierwsza pra-
ca, w której oko fachow-
ca szybko dostrzegło to, 
co nie każdemu jest dane. 
Udzielił mu kilka lekcji i 
cennych wskazówek Od 
kilku miesięcy Jurek ma 
własna pracownię. Ale 

zaczynał w kuchni, na ko-
lanie.  To były pastele, ko-
lorowe uliczki Grabówka, 
dzielnicy, której poświęcił 
sporo wierszy, opowiadań, 
piosenek. To nic - napisze 
w jednym ze swoich wier-
szy - ze na Grabówku bieda 
piszczy wyją psy. Tu się ro-
dzisz, tu umierasz, nie bądź 
zły. Dopiero po dwóch 
latach sięgnął po farby 
olejne. I to już była pasja.
Nazywają go Van Goghiem 
z Grabówka. Coś w tym 
jest, chociaż w przypadku 
Jerzego można już mówić o 
własnym stylu. O pewnym 
zjawisku artystycznym.
Nic dziwnego, bo jak po-
wiedział ktoś - Grabówek 
to kuźnia talentów. 

Jarosław Woliński                                                                                   

Jest  autorem  fi lmów do-
kumentalnych oraz reżyse-
rem fi lmu z  okazji 80-lecia 
Gdyni pt. Gdynia Światłem 
Malowana. W 2006 roku 
wyprodukował i wyreży-
serował rewię muzyczną 
zatytułowaną Magiczne 
Show. W 2007 roku jako 
pierwszy reporter na świe-
cie wydał album o Sko-
kach Narciarskich. Album 
ten ze wszystkich skoczni 
świata stał się  ewenemen-
tem na skalę światową. 
Jego zdjęcia znajdują się 
w wielu wydawnictwach. 
Jako dziennikarz zawsze 
propagował gdyńską kul-
turę. Prowadził  programy 

telewizyjne Ludzie Gdyń-
skiej Kultury oraz  Wy-
wiad Dnia. Za swoje osią-
gnięcia został umieszczo-
ny w Encyklopedii Gdyni 
która ukazała się z okazji 
80-lecia miasta. Jako re-
portera możemy go zoba-
czyć na największych im-
prezach Świata. Uroczysty 
jubileusz odbędzie się 30 
stycznia o godz. 18.00 w 
siedzibie Towarzystwa Mi-
łośników Gdyni przy ulicy 
Władysława IV  51. Jubi-
leusz będzie połączony z 
wernisażem Jarosława Wo-
lińskiego zatytułowanym  
„Pozazdrościli Ptakom”       

(PR)                                   

25 lat minęło
25 - lecie pracy twórczej będzie  30 Stycznia ob-
chodził  Jarosław Woliński. Jarosław Woliński- 
dziennikarz, publicysta, fotografi k, realizator fi l-
mowy - autor  wystaw fotografi cznych, a także 
laureat  konkursów fotografi cznych. 
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A miało być tak pięknie, 
można byłoby zacząć 
ten artykuł... Proszę po-
wiedzieć, jak pan ocenia 
swój start w Zakopa-
nem?

Na pewno mogło być o wie-
le lepiej. Jeśli skakałbym w 
zawodach, tak jak na trenin-
gach, w których skoczyłem 
136 metrów, to zapewne by-
łoby miejsce na pudle. Takie 
wahania  formy  spowodo-

wane były tym, że po pracy  
jaką wykonałem w Skandy-
nawii, te zawody przyszły 
dość szybko i do tego od razu 
w Zakopanem. Wiem, że to 
moja skocznia i jest tu wspa-
niała publiczność, z drugiej 

jednak strony chciałem tutaj 
skoczyć jak najlepiej, a jak 
czasami się za bardzo chce, 
to tak do końca a nie wycho-
dzi.
Mówi pan, że czuje nie-
dosyt, ale pierwszy raz w 

Najlepszy wynik w historii

Z Adamem Małyszem podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem rozmawiał Jarosław Woliński.
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tym sezonie znalazł się 
pan w czołowej 10-ce. 
Czyli wrócił pan do ry-
walizacji z najlepszymi?
Wiem, to powinno cieszyć, 
ale ja liczyłem na znacznie 
więcej. Wskazywałby na to 
chociaż mój wynik z serii 
treningowej.
Wzrost formy jednak wi-
dać. Co zauważył Lepi-
stoe, a czego nie widział 
polski skład szkolenio-
wy?
Hannu to wielki autorytet, on 
mówi Adam zrób to, to ja to 
robię, z Łukaszem natomiast 
często rozmawiamy i dysku-
tujemy. Gdy przyszedł dołek 
potrzebowałem takiego bicza 
tzn. trenera z autorytetem.
W Zakopanem, do fi na-
łowej serii, awansowało 
siedmiu naszych skocz-
ków. To chyba  histo-
ryczne osiągnięcie dla 
polskich skoków?
Oczywiście - szkoda tylko, 
że spiker, który tak często 
wspominał o rekordach pol-
skich kibiców, zapomniał o 
tym powiedzieć.
Panie Adamie, nie bał 
się pan, że na trybunach 
nie będzie  kompletu pu-
bliczności?
Kibice nie przyjeżdżają dla 

jednego Adama Małysza, 
ale dla wszystkich wspania-
łych skoczków, dla tej magii 
Wielkiej Krokwi, dla  wspa-
niałej atmosfery, którą sami  
tworzą. O frekwencję byłem 
spokojny.
Co pan w takim razie 
powie o kibicu skoków 
narciarskich, dla które-
go obce jest nazwisko 
Staszka Bobaka, czy 
Zdzisława Hryniewiec-
kiego?
Nie wiem jakiej dyscyplinie  
kibicuje, ale na pewno nie 
skokom.
Przeszły już panu myśli 
o zakończeniu kariery 
po Turnieju Czterech 
Skoczni?
To był dla mnie strasznie 
trudny moment i do tego 
przyszły myśli, że może już 
nie jestem w stanie daleko 
skakać. Teraz po pracy w 
Lahti i 8 miejscu tutaj, nie 
myślę o zakończeniu karie-
ry. Na pewno jeszcze trochę 
poskaczę.
I powalczę o ...?
Tak, wiem o czym pan myśli. 
Teraz właśnie wszystko temu 
podporządkowuję.
Dziękuje za rozmowę.
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Puchar Świata 
w obiektywie

Jarosława 

Wolińskiego
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do 
wynajęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka 
osobno, Bolszewo i okolice (lub za opie-
kę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksy-
miliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, 
pierwsze piętro, blok 3 piętrowy, piece, 
cena 430 tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 
1 pokój, osobno kuchnia, łazienka, 
umeblowane 33m2  160 tys., cenę można 
negocjować tel. 0603 925 896, drugie 
piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygod-
ne, przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja 
(Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do wyna-
jęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, tel. 721 
221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w 
Kębłowie koło Wejherowa. Przylegający 
bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze 200 
m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze 
hala o łacznej powierzchni 140 m/kw 
plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. 
Piętro pomieszczenia biurowo-miesz-
kalne. Działka ogrodzona , utwardzona 
o łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 
093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na grani-
cy Luzina i Robakowa, 120m od asfalto-
wej drogi powiatowej, aktualne warunki 
zabudowy. Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodarczego. 
cena 152 000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 
75, kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 
m2  trzecie piętro, os. Kaszubskie, Wejhe-
rowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy poko-
jowe, 60m2 w Rumi, tel. 058 679 36 56, 
kom 510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – Sprze-
dam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 spół-
dzielcze własnościowe na Karwinach tel. 
058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wej-
herowie 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 drewniane 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką i WC osobno, korytarz zabudo-
wany funkcjonalnie - szafy i pawlacze 
- sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu jednoro-
dzinnym, Wejherowo, tel. 608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA na 
mieszkanie dwupokojowe, Wejherowo, 
tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m od 
asfaltowej drogi powiatowej, aktualne 
warunki zabudowy. Możliwość od 
razu budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 182 000 pln. tel 
698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fryzjerki 
w centrum miasta Wejherowa, blisko 
deptak, tel.  604 176 656

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szu-
ka partnerki na złe i dobre z Wejherowa 
i okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912

- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmotory-
zowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłe-
go mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może 
być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez 
nałogów, szuka pani do wspólnego 
zamieszkania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z 
Redy i okolic. Tel.691294898 odpowia-
dam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, 
lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i prakty-
kującego, 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 pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
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 zaprzyjaźni 
się z wdowcem w podobnym wieku, tel. 
507 366 718
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, 
poszukuje tego, czego chyba wszyscy 
ludzie, ciepła i przyjaznej atmosfery, tel. 
602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny pan po 
50-tce, bez nałogów, pozna miłą, ciepłą 
partnerkę na pogodną jesień życia, tel. 
601 247 267

- 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 - Vectra 2.0 beznzyna, 
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 ,wspomaganie 
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
- SPRZEDAM - AUDI A6 C4, 1997r., 
1.8 benzyna/gaz -sekwencja, ABS, AA, 
AF, CZ, EL – podgrzewane, ES, H, 
K-Tronic, PP*2szt., RK, RR, RM, WK, 
nowe opony zimowe, nowe letnie do 
negocjacji, stan bardzo dobry, kombi. 
CENA 17.000zł, tel. 607-867-901, 
Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 sdi 
z 2001 r niebieska bardzo ekonomicz-
ny silnik posiada klimatyzacje, abs, 
wspomaganie, 2x air bag auto alarm, 
imobilajzer, multilock, cena 17 600 pln, 
Luzino 698 093 344
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  T4 
Caravella tel 698 093 344
- VOLKSWAGEN PASSAT combi 
1991 czarny, 1,8 benz+gaz,przebieg 
340tys.km el. szyby, szyber dach, 
hak, inst. gazowa pojazd uszkodzony. 
Uszkodzony przód z prawej strony 

(podłożnica,chłodnica...) silnik sprawny. 
Sprzedam w całości. Cena 1700 do 
negocjacji

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
z uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. 
nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podsta-
wowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy 
tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 
445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub admi-
nistracji, najchętniej w budżetówce, tel. 
692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 
od 0,5 do 2 lat, u siebie, warunki bardzo 
dobre, 8,2 zł/godzina, tel. 502 351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z doświad-
czeniem w handlu poszukuje uczciwej 
pracy, niekoniecznie w handlu, 501 222 
097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z wy-
kształceniem, centrum miasta Wejhe-
rowa, blisko deptak, miła, uczciwa, 
pracowita, tel. 604 176 656

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 

cena 500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowe-
go (srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłop-
ca 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- czar-
ne podpalane, mocnej budowy, po 
rodowodowych rodzicach. Szczeniaki 
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 pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kom-
putera 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 MA-
SAŻU 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 sta-
nie małe rożno elektryczne, pojemność 
jeden kurczak. tel. 782 537 320

- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-
spacerowy Chicco Enjoy z fotelikiem 
samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 
411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używa-
ny cena 70zł. tel (058) 671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, 
stan dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczu-
płą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 
70x40 Całość dwukolorowe - jedna 
strona 100% lamy w kolorze brązowym 
- druga strona 100% wełny australijskiej 
kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł 
do negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler 
na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 lat, 
tanio, wanienka plastik 16 zł te. 507 607 
280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy tel. 
507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklo-
we, czarną 100 zł i granatową 130 zł 
oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 
zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 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 przyciski 
na słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały 
typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czar-
na-pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 
203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 
694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg 
oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do 
uzgodnienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszo-
ny, cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIEC-
KA, fi rmy „BEBELULU” nowa, orygi-
nalnie zapakowana, instrukcja, w kolorze 
melanż z różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 04 17 
lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 0501 
276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, skła-
dane schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 
nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA - 
ślub, wesele, plener, przyjęcia, studniów-
ki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, cena 
100 zł, tel. 664 974 129

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
KAMERALNYCH IMPREZ 

INTEGRACYJNYCH, WESELA:

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
 fanatic59@webpark.pl

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

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

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1500 zł.

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

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5

Pożyczki gotówkowe i 
konsolidacyjne renomowanych banków
- na oświadczenie do 50.000,00
- dla osób prywatnych i fi rm
Rumia, ul.Dąbrowskiego 22
tel.058/678 03 16, kom. 605 045 958

Sprzedam opla astrę, 
1992 r. - rozbity przód, 1,8 
+gaz, tel. 601 300 143
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W tym sezonie sportowym 
do rozgrywek zgłosiło się 
9 zespołów  z całego woje-
wództwa, między innymi z 
takich miast jak: Gdańsk - 2 
zespoły, Czersk, Kwidzyn 
– 2 zespoły, Kościerzyna 
Tczew, Karuzy i zespół z 
Gdyni. Od samego począt-
ku wiadomo było, że będzie 
dużo mocnego grania. Ze-
spół Łączpolu Gdynia grał 
w składzie: Witt Wojtek, 

Bolda Alan, Gębala Ma-
ciej, Buzikiewicz Michał, 
Niewrzawa Paweł, Dorsz 
Grzegorz, Prus Przemek, 
Labudda Robert, Karpiński 
Jędrzej, Jankowski Patryk, 
Dziemian Robert, Naus 
Łukasz, Pacholarz Łukasz 
i Mucha Robert, walczą na 
parkietach rywali, jak i na 
sali sportowej przy Zespo-
le Szkół nr 14 na gdyńskiej 
Dąbrowie. Są oni uczniami 

lub absolwentami ZS nr 10 
oraz ZS nr 14 naszego mia-
sta. Po 8 kolejkach spotkań 
tego sezonu zajmują oni 
pierwszą lokatę, wyprze-
dzając zespół z Kościerzy-
ny jednym punktem. Nasi 
chłopcy przegrali tylko 
jeden mecz (z Kościerzy-
ną właśnie), wygrywając 
wszystkie pozostałe. Do 
trudnych zaliczyć moż-
na mecze z zespołami z 

Kwidzyna oraz gdańskim 
,,Sokołem”. Nie lekcewa-
żymy innych zespołów, bo 
niespodziankę mogą zrobić 
wszystkie pozostałe. 
Na wyróżnienie zasługują 
nasi strzelcy, którzy przo-
dują w tabeli najskutecz-
niejszych. Są nimi Grzesiu 
Dorsz 110 bramek w 8 me-
czach oraz Paweł Niewrza-
wa 100 bramek w 7-dmiu 
spotkaniach.             (MG) 

- Długo trwała Twoja po-
dróż do naszego kraju. Mu-
sieliśmy czekać na Ciebie 
aż rok, ale za to wybudo-
waliśmy Ci nową, pięk-
ną halę – żartował prezes 
Krawczyk nawiązując do 
sytuacji sprzed roku, gdy 
Tamika podpisała kontrakt 
z Lotosem PKO BP Gdy-
nia, ale niestety z gry wy-
eliminowała ją kontuzja i 
nad polskie morze nie przy-
jechała. 
Teraz jednak nic nie stało 
na przeszkodzie i Tamika 
Catchings zameldowała się 
w Gdyni. Jeszcze na lotni-
sku powitali ją przedstawi-
ciele Klubu Kibica, którzy 
wręczyli nieco onieśmie-
lonej zawodniczce klubo-
wy szalik i zapewnili, że 
zrobią wszystko, aby czuła 
się w Gdyni, jak w domu. 
Tamika mówiła, że z akli-
matyzacją nie powinna 
mieć problemów, tym bar-

dziej, że w drużynie spo-
tka swoje dobre koleżanki 
z parkietów WNBA Alanę 
Beard i Monique Currie. 
Nowa koszykarka Lotosu 
PKO BP Gdynia chętnie 
też odpowiadała na pytania 
prawie 30 osobowej grupy 
dziennikarzy. 
- Jestem trochę zmęczona, 
bo leciałam do Polski aż 
z Indianapolis, przez Wa-
szyngton i Monachium. 
Ale cieszę się, że tyle osób 
przyszło mnie powitać. To 
bardzo miłe. Wiem, że bar-
dzo tutaj liczą na moją grę, 
na to, że będę liderem dru-
żyny. Postaram się sprostać 
tym oczekiwaniom, jestem 
przyzwyczajona do gry pod 
presją – mówiła Tamika. 
Amerykanka zapewniała, 
że po zakończonych roz-
grywkach WNBA cały czas 
dbała o formę trenując nie 
tylko na boisku, ale też na 
siłowni i w terenie. 

- Jestem profesjonalist-
ką, więc o odpuszczaniu 
nie może być mowy. Nad 
moim treningiem czuwa-
ło kilka osób, trenowałam 
też i grała z mężczyznami. 
Cały czas mam pod kontro-
lą ścięgno achillesa, które 
zerwałam w ubiegłym roku 
i przez to właśnie nie przy-
jechałam do Gdyni. Teraz 
już na szczęście wszystko 
jest ok – dodała Tamika 
Catchings. 
Nowa zawodniczka Loto-
su PKO BP Gdynia prosto 
z lotniska pojechała do 
domu. W środę odbędzie 
swój pierwszy trening z no-
wym zespołem. Gdynianki 
w środowe przedpołudnie 
po raz pierwszy będą treno-
wać na nowej hali sportowo 
– widowiskowej, w której 
już 30 stycznia zagrają z 
Fenerbahce Stambuł w 1/8 
fi nału Euroligi. 

Jakub Jakubowski

Tamika Catchings już w Gdyni!
Z godzinnym opóźnieniem na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie wylądowa-
ła Tamika Catchings – nowa gwiazda Lotosu PKO BP Gdynia. Dwukrotna 
mistrzyni olimpijska przyleciała do Polski w towarzystwie najlepszej przy-
jaciółki i kuzyna. Od razu po przylocie prezes Mieczysław Krawczyk wrę-
czył jej klubową koszulkę z numerem 24 oraz bukiet kwiatów. 
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Młodzieżowcy z Łączpolu 
przewodzą w tabeli
Jest w Gdyni jeden klub piłki ręcznej,  w którym szkoli się chłopców.  UKS przy SP 
42 prowadzi trzy grupy wiekowe. Najstarsza to grupa juniora młodszego (chłopcy 
rocznika 1992/93), której trenerem jest pan Mieczysław Jachlewski.

Podopieczni Czesława 
Michniewicza rozegrają 
w Niemczech trzy spar-
ingi. Dużych zmian w 
kadrze nie będzie. Do Ni-
emiec nie pojadą: Wojciech 
Wilczyński, Paweł Czoska 
i Wojciech Barnik. Trener 
zdecydował, że testowani 
od początku przygotowań 
Nigeryjczyk Longinus 
Uwakwe oraz Litwin Pau-
lius Paknys, polecą razem 
z drużyną. Dzięki mec-
zom sparingowym będzie 
można ocenić ich realną 
przydatność do drużyny. Na 
pokładzie samolotu znajdzie 
się również Michał Kojder, 
który jest bliski przejścia do 
Arki. Drużyna zatrzyma się 
w Sportcentrum Kamen-
Kaiserau, które było bazą 
hiszpańskiej reprezentacji 
w czasie mundialu w 2006 
roku. Z blisko czterogodz-
innym opóźnieniem, żółto-
niebiescy wylecieli do Dort-
mundu.  - Wielogodzinne 
opóźnienie pokrzyżowało 
nam plany, dlatego dz-
isiejszy trening trwał zaled-
wie godzinę. Były to pier-
wsze w tym roku zajęcia 

z piłkami, na dobrze przy-
gotowanym boisku. Tak 
więc ten trening był w 
zasadzie rozruchem. Od 
jutra łapiemy już normalny 
rytm i trenujemy dwa razy. 
- opowiada o pierwszych 
zajęciach w Kaiserau, 
Czesław Michniewicz.

Bramkarze: Andrzej 
Bledzewski, Norbert Wit-
kowski, Tomislav Basić 
Obrońcy: Anderson, 
Łukasz Kowalski, Dariusz 
Żuraw, Michał Płotka, 
Tomasz Sokołowski, 
Paulius Paknys, Michał 
Łabędzki 
Pomocnicy: Dariusz 
Ulanowski, Bartosz Kar-
wan, Longinus Uwakwe, 
Bartosz Ława, Marcin 
Pietroń, Marcin Budziński, 
Krzysztof Przytuła, Olgi-
erd Moskalewicz, Krzysz-
tof Bułka 
Napastnicy: Damian 
Nawrocik, Zbigniew 
Zakrzewski, Marcin Wa-
chowicz, Przemysław 
Trytko, Grzegorz Niciński, 
Michał Kojder          

  (PK)

Zgrupowanie Arki 
Arkowcy ledwie zdążyli wrócić z pierwszego 
zgrupowania w Cetniewie, a już dzisiaj w południe 
czeka ich wylot na kolejny obóz. Tym razem żółto-
niebiescy polecą do Niemiec, a konkretnie do 
Kaiserau pod Dortmundem. 
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05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli  08:45 Moliki 
książkowe 08:55 Świat małej 
księżniczki 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:35 Łowcy smoków 10:05 
Ziemiomorze - baśń fi lmowa 
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny
12:40       Plebania - telenowela 
13:10       Klan - telenowela
13:40       Jaka to melodia?
14:05       Białowieski Park 
Narodowy - fi lm dokumentalny
15:00       Wiadomości, Pogoda
15:15       Hannah Montana - serial
15:40       Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:35       Klan - telenowela 
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:20       Crusoe - serial
21:05       Arachnofobia 
 - horror, USA `90
23:00       Pod osłoną nocy 
 - serial `07
23:55       Rok diabła - komedia  
 dokumentalna, Czechy 
01:30       Bez pardonu IV 
 - serial, Czechy

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni - cykl reportaży 07:40 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50       Dazzle - fi lm obyczajowy, 
 USA `95
12:30       Koło fortuny
  - teleturniej
13:40       Orzeł czy reszta 
 - talk show
14:45       Dla niesłyszących - Droga
15:50       Karino - serial 
16:30       Przygody pana Michała - serial  
 historyczno-przygodowy 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial
18:00       Program lokalny
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       Miłość jest zbawieniem
  - serial, Niemcy
23:35       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
  - Helsinki 2009 
00:50       Odnalezione szczęście
  - dramat, USA `97; Siostry  
 Sarah i Wanda spotykają  
 się na pogrzebie swojej matki  
 Emmy. Nie widziały się od 
 kilku lat, bo Sarah,   
 mieszkająca w Atlancie ciągle  
 zajęta interesami nie miała  
 czasu na wizyty w rodzinnym  
 miasteczku.
02:20       Noc Zagadek 
 - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy  06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa Na Bank – 
program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210 – serial  10.25 Zbuntowani – serial  
11.25     mała Czarna 
12.20     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Hollywoodzkie pojedynki
18.30     Hollywoodzkie pojedynki
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
22.15     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 
23.15     Tajna agentka: Gra na punkty 
 – fi lm dla dorosłych, USA
01.20     Marco Polo – fi lm przygodowy  
 USA, 1998; reż. George Ersch- 
 bamer; wyst.: Don Diamont,  
 Oliver Reed, Jack Palance, John  
 Hallam, Cas Anvar
 Przygodowy. Wenecja w końcu 
 XIII w. była stolicą Europy.  
 Tu kończył się “jedwabny  
 szlak” z Chin. W 1271 r. wy 
 ruszył nim do Azji pierwszy  
 Europejczyk, Marco Polo.  
 Pozostawił barwny i wiary 
 godny opis Chin, który stał się  
 podstawą scenariusza fi lmu...
03.15     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
04.05     Winny czy niewinny – serial doku-

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Brzydula - serial
12:30      Telesklep
13:30      Salon Gry - pr. interaktywny
14:25      Detektywi - serial dokument `07
14:55      Milionerzy - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku - talk show `06
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serila dokument
17:55      Brzydula - serial komedia `09
18:25      Detektywi - serila dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Gniew oceanu - fi lm   
 katastrofi czny, USA 2000;  
 Film oparty na bestsellerowej  
 powieści Sebastiana Jungera.  
 Jest to opowieść o ludziach, 
 którzy codziennie ryzykują  
 swoje życie ratując statki  
 przed niszczącymi siłami  
 natury. Jesienią 1991 roku  
 morze przynosi im największe,  
 jak dotąd, wyzwanie w   
 postaci trzech jednoczesnych  
 huraganów tworzących   
 najpotężniejszy sztorm w  
 nowożytnej historii. 
22:35      Żołnierz przyszłości- fi lm   
 S-F, USA `98 Chłopiec,  
 wychowywany brutalnymi  
 metodami w wojskowym  
 ośrodku szkoleniowym, staje 
 się bezlitosnym, okrutnym i  
 pozbawionym uczuć wyższych 
 żołnierzem, który staje  
 się najlepszy wśród grupy.

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.775 06:00 Żar 
młodości, odc.101 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.422 08:00 Dotyk anioła, 
odc.62 09:00 Łowcy skarbów, odc.15 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.253
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.143
11:30     Samo życie, odc.1203
12:00     Czarodziejki, odc.42
13:00     Chirurdzy, odc.24
14:00     Pierwsza miłość, odc.835
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.144
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.19
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.13
16:30     Mamuśki, odc.15
17:00     Tylko miłość, odc.30
18:00     Pierwsza miłość, odc.836
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1204
20:00     Ace Ventura : Psi detektyw; USA, 
 1994; r. Tom Shadyac; w.  
 Jim Carrey, Courtney Cox, 
 Sean Young, Tone Loc, Dan 
 Marino, Noble Willington  
 Zwariowana komedia, jeden z  
 pierwszych hitów kasowych 
 Jima Carreya w roli detektywa  
 Ace’a Ventury, specjalisty  
 w tropieniu zaginionych i 
 porwanych domowych   
 zwierzątek.
21:45     Forrest Gump; USA, 1994; r. Robert 
 Zemeckis; w. Tom Hanks

W zawodach brali m.in. 
udział reprezentacje gdyń-
skich szkół nr 13, 17, 21, 
23, 26, 40 i 43. Razem 10 
zespołów podzielonych w 
fazie eliminacyjnej na dwie 
grupy. Operon z Gdyni, li-
der w dziedzinie szkolnictwa 
na polskim rynku wydaw-
niczym, jest sponsorem III-
ligowej „jedenastki” biało-
niebieskich, ale postanowił 
zaangażować się również w 
piłkę młodzieżową. Stawką 
rywalizacji był właśnie Pu-
char Operonu dla zwycięskiej 

Puchar Operonu
W piątek, w hali głównej 
GOSiR, odbył się turniej 
inaugurujący wspólne 
przedsięwzięcie klubu 
Bałtyk Gdynia  i Wydaw-
nictwa Pedagogicznego 
Operon. Turniej z udzia-
łem drużyn szkół pod-
stawowych dla chłopców 
urodzonych w latach 1998 
i 1999. 

ekipy, medale dla trzech naj-
lepszych zespołów i nagrody 
rzeczowe dla największych 
indywidualności (bramkarz, 
snajper, MVP). Wszyscy 
uczestniczy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz 
koszulki. Najważniejsze 
była jednak zabawa, zasady 

fair-play i niecodzienna dla 
niezrzeszonych w klubach 
sportowych uczniów III i IV 
klasy SP możliwość spraw-
dzenia swych umiejętności 
w poważnej rywalizacji. 
Być może odkryjemy wśród 
nich talenty na miarę Piotra 
Rzepki czy Zbigniewa No-

wackiego...W wielkim fi na-
le SP 40 pokonała SP 13 w 
stosunku 3 – 2. Turniej stał 
na bardzo wysokim pozio-
mie, a organizatorom mo-
żemy napisać dziękujemy i 
czekamy na więcej.

 
Jarosław Woliński

W hali zainstalowane 
są specjalne bramki z 
elektronicznym czytnikiem 
kodu kreskowego , który 
będzie miał każdy bilet. 
Przedsprzedaż biletów na 
pierwszą imprezę już się 
rozpoczęła. 
Ceny biletów: I kategoria: 
38 zł normalny, 25 zł 
ulgowy (sektory: F2, F3, 
F4, K2, K3, K4, od E1 do 
E4, od V1 do V8, od J1 do 
J4, od B1 do B4, od A1 do 

A8, od G1 do G4, od C2 
do C4, od H2 do H4) II 
kategoria: 30 zł normalny, 
20 zł ulgowy (sektory: D1, 
D6, I1, I6, K1, F1, C1, H1)
III kategoria: 25 zł (sektory: 
D2, D3, D4, D5, I2, I3, I4, 
I5)
Karnety na wszystkie 
mecze LOTOS PKO BP 
Gdynia w nowej hali: 
I kategoria - 150 zł. 
normalne, 100 zł. ulgowe, II 
kategoria - 120 zł. normalne 

i 80 zł. ulgowe, III kategoria 
- 100 zł. (jedna cena)
Rozkład miejsc i sektorów 
w nowej hali można 
zobaczyć na stronie: http://
lotospkobp.pl/kibice. 
Bilety można rezerwować 
i kupować także w 
sekretariacie Basketball 
Investments Sportowa 
Spółka Akcyjna przy ulicy 
Olimpijskiej 5 w Gdyni. 
Telefon kontaktowy: (058) 
622 17 25                     (ajg)

Pierwszy mecz w nowej hali
W pierwszym meczu na nowo otwartej Hali Sportowo – Widowiskowej w 
Gdynia koszykarki Lotos PKO BP Gdynia zagrają przeciwko Fenerbahce 
Stambuł. Tę ofi cjalną inaugurację sportową obiektu uświetni występ 
zespołu FEEL Piotra Kupichy.
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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  10:45 Codzienna 2 m. 3 11:15 
Bulionerzy  11:45 Co ludzie powiedzą? 
12:20       Magnum - serial
13:10       Anna Dymna - spotkajmy się 
13:40       Znaki czasu - magazyn
14:05       Oskary Fashion - relacja
15:05       Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00       Karino - serial 
16:35       Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Koło fortuny - teleturniej
19:35       Na wyłączność - wywiad
20:05       Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35       M jak miłość - serial
21:30       Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40       Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40       Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
23:30       dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00       Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30       Panorama
00:45       Holocaust in memoriam
  - fi lm muzyczny 
02:15       Dziewczynka w czerwonym  
 płaszczyku - fi lm dokumentalny
03:00       Noc Zagadek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max 05.30 Muzyc-
zne listy   06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Berlin, Berlin – se-
rial 10.25 Zbuntowani – serial 11.25 Berlin, 
Berlin – serial 
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
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 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Cud krwi – fi lm dokumentalny 
 USA, 2004 r.W 305 roku  
 w Kampanii, podczas   
 prześladowań chrześcijan, bru 
 talnie ścięto młodego biskupa  
 Benewentu o imieniu January.  
 Jeszcze ciepłą krew, uchodzącą 
 z jego martwego ciała, zebrano  
 do dwóch szklanych ampułek  
 i zachowano.  Męczennik został  
 później uznany za świętego,  
 a ampułki z jego krwią stały się 
 bezcenną relikwią Neapolu,  
 gdzie  Święty January otaczany  
 jest  szczególnym kultem. 
22.05     Istne Szalenstwo – p. rozrywkowy
23.05     Winny czy niewinny – serial dok.
00.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Ale zima 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial
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 `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      Detektyw Monk 
 - serial, USA `06
22:20      Teraz my! - pr. publicystyczny
23:05      Superwizjer - magazyn 
23:40      Ale zima - nocą
00:10      Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA `06
01:05      Co za tydzień
  - magazyn
01:30      Uwaga! - magazyn
01:50      Nocne granie
02:50      Telesklep

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli 08:45 Budzik  
09:15 Mały rycerz El Cid 09:45 
Łowcy smoków  10:10 Szkoła 
złamanych serc  11:00 Bądź modna  
11:45        Smaki polskie
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Taki pomysł 
 - cykl reportaży
12:40       Plebania - telenowela 
13:10       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia?
14:25       Życie gadów i płazów 
 - serial dokum.
15:00       Wiadomości, Pogoda;
15:15       Program rozrywkowy
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:35       Klan - telenowela 
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela 
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:20       Tajny współpracownik
  - spektakl teatralny
21:40       Opole 2008 na bis 
 - zespół Feel
22:05       James Bond w Jedynce 
 - Moonraker - fi lm
00:20       Królowie przeklęci - serial 

05:45 Duma i uprzedzenie 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 życie 
11:50       Kuchnia z Okrasą
12:15       Od słów do głów 
 - magazyn
12:30       Szkoda gadać
  - pr. rozrywkowy
13:00       Wiadomości
13:10       Jaka to melodia? 
13:40       Zagubione święta
  - dramat, USA `07
15:10       Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
16:05       Moda na sukces - seria
17:00       Teleexpress
17:20       300 % normy - teleturniej
18:05       Serial fabularny
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:10       Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Vancouver 
21:30       Na linii ognia - fi lm  
 sensacyjny, USA `93
23:45       Psy - fi lm sensacyjny,  
 Polska `92
01:35       Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
02:05       Śmiertelne wizje - fi lm  
 sensacyjny, Kanada `04
03:40       33 maja - fi lm, Wielka  
 Brytania `04
05:15       Zakończenie dnia

05:40 Duma i uprzedzenie - serial
06:35 Jak powstawał fi lm „Mój 
brat niedźwiedź 07:00  Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:25 
Klub przyjaciół Myszki Miki  08:55 
Domisie  09:25 Teleranek
09:50      Gwiezdne wojny
  - serial animowany 
10:20      Disney! Cudowny Świat
  - Mój brat niedźwiedź
11:45      Gra w Szachy
11:55      Między ziemią a niebem
12:00      Anioł Pański 
12:15       Między ziemią a niebem 
13:00       Wiadomości
13:10       Świry - serial kryminalny 
14:00       Winnetou w Dolinie 
 Śmierci - serial 
15:30       BBC w Jedynce - fi lm  
 dokumentalny 
16:25       Przebojowa noc
16:45       Do zobaczenia w TVP
17:00       Teleexpress
17:20       Ojciec Mateusz - serial  
 kryminalny 
18:10       Jaka to melodia?
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości
20:10       Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Vancouver
21:30       Ranczo - serial  
 obyczajowy
22:30       Spokojny Amerykanin 
 - fi lm, USA `02
00:20       Korczak - dramat, Polska 

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę, 
Radio Romans 06:05 Złotopolscy 07:05 Ostoja
07:35 M jak miłość 08:30 Barwy szczęścia 
09:30 Zacisze gwiazd 10:05 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat  10:35 Rodzinne 
oglądanie 11:30 Makłowicz w podróży 
12:05       Lawrence z Arabii - fi lm fabularny,  
 USA `62 (cz 2/2)
14:00       Familiada
  - teleturniej
14:30       Złotopolscy - telenowela
15:05       Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka
16:05       Na dobre i na złe
  - serial 
17:05       Orzeł czy reszta 
 - talk show
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Tak to leciało! - teleturniej
20:05       Bajki według Kabaretu Moralnego  
 Niepokoju
21:00       Purpurowe rzeki II: Aniołowie  
 Apokalipsy - fi lm sensacyjny,  
 `04
22:50       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
  - Helsinki 2009 ( GALA )
23:55       Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30       Panorama
00:50       Śpiewnik Domowy Pana Stanisława  
 Moniuszki
01:20       Mężowie i żony
  - komedia, USA `92
03:05       Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:10       Zakończenie dnia

05.05 Elton John – Royal Opera House  06.00 
Dekoratornia 06.30 Chłopiec z dżungli – fi lm   
08.20 Australijskie oceanaria – serial 08.50 
Przesuń się, kochanie – fi lm  11.00 Galileo
12.00     Kinomaniak
12.30     Dekoratornia 
 – magazyn 
13.00     Hollywoodzkie Pojedynki
  – program rozrywkowy 
13.30     Hollywoodzkie Pojedynki 
 – program rozrywkowy
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy  
 USA, 2001; reż. Bob Berlinger
14.30     PlusLiga – PGE Skra Bełchatów 
 – Asseco Resovia Rzeszów (na  
 żywo)
17.00     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego 
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.35     Pewna sprawa – komedia roman- 
 tyczna USA, 1985; reż.: Rob  
 Reiner; wyst.: John Cusack,  
 Tim Robbins, Nicollette Sheri 
 dan, Anthony Edwards, Daphne  
 Zuniga, Lisa Jane Persky, Sarah 
 Buxton, Viveca Lindfors; 
22.25     Marco Polo – fi lm przygodowy USA,  
 1998; reż.: George Erschbamer;  
 wyst.: Don Diamont, Oliver Reed,  
 Jack Palance, John Hallam, Cas  
 Anvar; 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.776 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.24 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.24 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.25 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.26
08:15 Hugo, odc.187 08:45 Pasjonaci, odc.136
09:15     Ewa gotuje
09:45     Rodzina zastępcza
10:45     Mel; USA, 1998; r. Joey Travolta; w.  
 Ernest Borgnine, Julie Hagerty,  
 Greg Evigan, Jack Scalia, Bug  
 Hall. Film familijny. 
12:45     Czarodziejki, odc.131
13:45     Dom nie do poznania, odc.134
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.99
15:35     Wielka Stopa i zbiry; Francja,  
 Włochy, 1985; r. Steno; w. Bud  
 Spencer
17:45     Sylwestrowa moc przebojów 
 - przeżyjmy to jeszcze raz
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.30
20:00     Wielkie nadzieje; USA, 1998;
  r. Alfonso Cuarón; w. Ethan  
 Hawke
22:00     Studio Lotto
22:20     Krew i wino; USA / Wielka Brytania,  
 1996; r. Bob Rafelson; w. Jack 
 Nicholson, Stephen Dorff,  
 Jennifer Lopez, Michael Caine,  
 Harold Perrineau, Judy Davis.  
 Thriller kryminalny
00:20     Nienasyceni; USA, 2001; r. Michael  
 Oblowitz; w. Adrian Paul, Lo  
 Ming, Paul Collins, Bokeem  
 Woodbine, Ling Bai
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.121
03:05     Tajemnice losu, odc.99

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.777 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.4 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.4 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.13 07:45 Power Rangers, odc.21 08:15 
Power Rangers, odc.22
08:45     Rasmus i Włóczęga; Szwecja, 1981; r.  
 Olle Hellbom; w. Allan Edwall,  
 Erik Lindgren
10:55     Dzień bałwana; USA, 2000; r. Chris 
 Koch; w. Chevy Chase,   
 Emmanuelle Chriqui
12:45     Wychować Waylona; USA, 2004; r.  
 Sam Pillsbury; w. Thomas Gibson
14:40     Szogun, cz. 5
16:45     Strzał w 10, odc.30
17:45     AGENTKI, odc.4
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.31
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.132
21:00     Wzór, odc.19
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Dzień sądu; Wielka  
 Brytania / USA, 2001; r.  
 Diarmuid Lawrence; w.  
 Ken Stott, Art Malik, Gillian  
 Taylforth, Jamie Draven, Neil 
 Dudgeon, Michelle Forbes,  
 Frances Grey, Edward   
 Woodward Doskonały kryminał
23:55     Znikająca kasa; Australia, 2002; r.  
 Raymond Quint; w. Paul Gleeson
01:30     Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Ale zima 11:30 Na Wspólnej Omnibus 
13:15      You can dance - Po prostu tańcz!,
14:50      Brzydula - serial, Polska
17:05      Akademia policyjna V: Misja w  
 Miami Beach - fi lm komedia,  
 USA `88
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Niania - serila komedia
21:00      Bardzo Dziki Zachód - fi lm  
 western, USA `99. Szalony  
 naukowiec doktor Loveless  
 planuje zamach na prezydenta  
 Stanów Zjednoczonych. Do 
 tego celu skonstruował   
 mechaniczną tarantulę. Agent 
 rządowy James West (Will  
 Smith) ze swym partnerem  
 Artemusem Gordonem   
 wyruszają w pościg   
 za zamachowcem. 
23:10      Kull Zdobywca - fi lm przygodowy,  
 USA 1997. Kull, barbarzyński  
 wojownik zabija króla Valusy  
 i zajmuje jego miejsce. Szybko  
 jednak zdobywa sobie nowych  
 wrogów, takich jak Taligaro,  
 który knuje spisek, aby zbobyć  
 tron. Tymczasem jego ukochana  
 Zareta zostaje porwana przez  
 3000 letnią kobietę demona -  
 Akivashę, z którą przyjdzie mu  
 się zmierzyć. 
01:05      Uwaga! - magazyn
01:25      Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:25      Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie  08:30 Dzień dobry TVN  10:55 
Kawa na ławę  11:45 Superniania
12:45     Szeregowiec Benjamin
 - fi lm komedia, USA `80
15:00     Mam talent - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show
 - pr. rozrywkowy
18:00     Niania - serila komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Przynęta - fi lm sensacyjny, Kanada 
 2000. Komedia o złodziejaszku,  
 który podczas pobytu w  
 więzieniu przypadkiem  
 zdobywa cenną informację  
 od innego kryminalisty.  
 Rzecz dotyczy ukrytego złota.  
 Agent federalny zajmujący  
 się tą sprawą, będąc   
 przekonany, że złodziejaszek 
 zna tajemnicę ukrytego   
 skarbu, postanawia wypuścić 
 go na wolność.
22:25     39 i pół - serial komedia, Polska `08
23:25     W roli głównej - Michał Wiśniewski
23:55     Seks w wielkim mieście
 - serial komedia, USA
00:40     Żniwiarz 
 - thiller, Kanada `98
02:25     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
03:25     Telesklep
03:45     Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.778 06:00 Żar 
młodości, odc.102 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.423 08:00 Dotyk anioła, 
odc.63 09:00 Łowcy skarbów, odc.16 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.254
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.144
11:30     Samo życie, odc.1204
12:00     Czarodziejki, odc.43
13:00     Chirurdzy, odc.25
14:00     Pierwsza miłość, odc.836
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.145
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.20
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.14
16:30     Mamuśki, odc.16
17:00     Tylko miłość, odc.31
18:00     Pierwsza miłość, odc.837
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1205
20:00     MEGA HIT - Cudzoziemiec; USA  
 / Polska, 2003; r. Michael  
 Oblowitz; w. Steven Seagal,  
 Anna-Louise Plowman, Gary  
 Raymond, Jeffrey Pierce
22:00     Studio Lotto
22:10     Podwójne zabezpieczenie; USA,  
 1999; r. Robert Lee; w. Michael  
 Dudikoff, Brennan Elliott

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10 WOW - serial 06:35 Spróbujmy razem
07:05 Ulica lemurów 08:00 Poezja łączy ludzi 
08:10 M jak miłość 09:00 Larwy szczęścia
09:30 Alternatywy 4  10:35 Nie tylko dla pań 
11:40       Dalida - fi lm biografi czny, Francja
13:25       Święta wojna 
 - serial 
14:00       Familiada 
 - teleturniej
14:35       Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10       Szesnaście świeczek 
 - komedia, USA `8
16:55       ME w łyżwiarstwie fi gurowym 
 - Helsinki 2009
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:05       Kabaret pod Wyrwigroszem
 - program rozrywkowy
21:00       Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko rozrywkowe
21:55       Superbohaterowie 
 - fi lm przygodowy, USA `99
23:55       Słowo na niedzielę
 - program
24:00       Wideoteka dorosłego człowieka
 - program
00:30       Panorama
 - serwis informacyjny
00:50       Narzędzia zbrodni 
 - thiller, USA `00
02:20       Karnawałowa Noc w Dwójce 
 - program
03:10       Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
04:10       Zakończenie dnia

05.20 Saint Tropez 06.10 VIP 06.40 
Kinomaniak 07.10 V Max 07.40 Gram.tv
08.10 Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.10 Chłopiec z dżungli – fi lm 11.00 Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max 
 - magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
14.30     PlusLiga Kobiet – Aluprof Bielsko- 
 Biała – Muszynianka Fakro 
16.55     Istne Szalenstwo – program   
 rozrywkowy
17.55     Cud krwi – fi lm dokumentalny.
20.00     Ptasiek – dramat USA, 1984; reż.:  
 Alan Parker; wyst.: Matthew 
 Modine, Nicolas Cage, Bruno  
 Kirby, John Harkins, Karen  
 Young, Sandy Baron; Dramat.  
 Ekranizacja powieści Williama  
 Whartona. Po ciężkich  
 doświadczeniach wojennych  
 Ptasiek (Matthew Modine)  
 cierpi na schizofrenię i   
 przebywa w zakładzie   
 zamkniętym. Nikt nie potrafi   
 go zrozumieć, a on wewnątrz  
 siebie jest ptakiem. 
22.35     Nowa Generacja
23.40     Pożegnalny Pocałunek – fi lm Wlk. 
 Bryt. 1999; reż. Vadim Jean;  
 wyst.: Gerard Butler, Valerie  
 Edmond;    
01.50     Pewna sprawa – komedia   
 romantyczna USA, 1985; reż.:  
 Rob Reiner; wyst.: John Cusack,  
 Tim Robbins, Nicollette   
 Sheridan, Anthony Edwards,  
 Daphne Zuniga, Lisa Jane Persky, 
 Sarah Buxton, Viveca Lindfors;  
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Następny mecz KS Łączpol Gdynia - MKS Słupia Słupsk - niedziela 25 stycznia, godz. 13.00, hala w Rumi

Podczas kiedy w małej hali 
nr XII Łączpol gromił AZS, 
w największym obiekcie 
odbywały się targi, podczas 
których można było nabyć 

Zwycięstwo z rozdartym sercem
Pod względem liczby straconych bramek był to najlepszy mecz piłkarek ręcznych Łączpolu. W konfrontacji z AZS AWFiS obie 
nasze bramkarki zaledwie 17 razy musiały wyciągać piłkę z siatki. Z kolei ich koleżanki z pola aż 35 razy zmusiły do kapitulacji 
strzegące bramki zawodniczki gospodyń, dzieki czemu gdynianki wygrały w niedzielę w Gdańsku 35:17 (15:8).

akcesoria ślubne. Jak widać 
piłka ręczna przegrywa na 
AWFiS na każdym polu. - 
Końcowy wynik może tego 
nie oddawać, ale to zwy-

cięstwo wcale nie przyszło 
nam łatwo.  Gdańszczanki 
zostawiły bowiem na par-
kiecie mnóstwo zdrowia 
- przyznał trener naszego 
zespołu Grzegorz Gościń-
ski. - Przed meczem trochę 
obawiałem się o podejście 
naszych dziewczyn do spo-
tkania z osłabiona ekipą 
AZS, ale pod tym wzglę-
dem nie mogę
mieć do nich żadnych za-
strzeżeń. 
Nasze szczypiornistki od 

samego początku 
chciały pokazać, 

kto rządzi 
na par-
kiecie i 
nie zo-
s t a w i ć 

r y w a l -
kom złudzeń na korzystny 
rezultat. Co prawda pierw-
szą bramkę rzuciła dla aka-
demiczek Agnieszka Białek, 
ale za chwilę było już 8:2 
dla Łączpolu. W
bramce gości dobrze spisy-
wała się Salomija Szywier-
ska, po której skutecznych 
paradach nasze zawodnicz-
ki punktowały gdańszczan-
ki z kontry.
Także po przerwie Łączpol 
w pełni kontrolował prze-
bieg boiskowych wydarzeń. 
Pierwszego gola w drugiej 
połowie gospodynie zdo-
były dopiero po 5 minutach 
gry, kiedy gdynianki wygry-
wały już 19:8. W tej częsci 
trener Gościński dokonał 
kilku roszad w składzie. Na 
parkiecie pojawiły się dwie 

szczypiornistki, które mu-
siały mieć rozdarte serce. 
Chodzi oczywiście o Patry-
cję Kulwińską i Katarzynę
Koniuszaniec, które w tym 
sezonie występowały w 
zespole akademiczek. Z 
bardzo dobrej strony zapre-
zentowała się zwłaszcza ta 

pierwsza, która sześć razy 
zdołała umieścić piłkę w 
bramce swoich byłych klu-
bowych koleżanek. - Z dru-
żyny, w której miałam oka-
zję ostatnio występować 
pozostał tylko szyld. Jed-
nak to nie nazwa, a dziew-
czyny tworzyły ten zgrany 

kolektyw. Tymczasem z tej 
ekipy zostały raptem trzy
zawodniczki - mówi Patry-
cja Kulwińska. - Czułam się 
trochę dziwnie, kiedy przy-
szło mi stanąć po drugiej 
stronie barykady. Ja w tej 
hali praktycznie się wycho-
wałam, bo grałam w AZS 
od  młodziczki. Nasze losy 
tak się jednak ułożyły, że 
musiałyśmy odejść
z Gdańska. Ja trafi łam do 
Łączpolu, gdzie zostałam 
bardzo dobrze przyjęta 
przez dziewczyny i na pew-
no zrobię wszystko, żeby 
mój nowy zespół w każdym 
meczu mógł cieszyć się ze 
zwycięstwa. Na pierwsze 
powierdzenie tych słów 
musimy poczekać tylko do 
niedzieli. Tego dnia
gdynianki zmierzą się w 
Rumi o godz. 13 ze Słupią 
Słupsk.                   

 (MAG)

- Chciałbym od razu za-
znaczyć, że ten mecz nie 
był zasłoną dymną oraz ka-
mufl ażem przed czekającą 
nasz w niedzielę w Rumi 
ligową potyczką. Przegra-
liśmy, bo nasza gra wyglą-
dała dramatycznie - przy-
znaje bez ogródek trener 
Grzegorz Gościński. - Teo-

retycznie powinniśmy ten 
mecz wygrać, tymczasem 
polegliśmy z kretesem. 
Słupszczanki bezapelacyj-
nie panowały na parkiecie, 
a my nie mieliśmy nawet 
przebłysku lepszej gry. 
Całe spotkanie toczyło się 
pod dyktando gospodyń, 
które zasłużenie awanso-

wały do półfi nału Pucharu 
Polski. Okazja do rewanżu 
i zmazania tej plamy na 
sportowym honorze nada-
rzy się już w najbliższą nie-
dzielę. O godz. 13 w Rumi 
Łączpol ponownie, ale tym 
razem w ligowych roz-
grywkach, zmierzy się ze 
Słupią.                   (MAG)

Pożegnanie z Pucharem Polski
Na tarczy wróciły we wtorek ze Słupska z meczu Pucharu Polski nasze 
piłkarki ręczne. Zawodniczki Łączpolu przegrały z zajmującą zaledwie 10 
miejsce w tabeli ekstraklasy Słupią 22:26 () i niespodziewanie pożegnały 
się z tymi rozgrywkami na etapie ćwierćfi nału.
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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 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      Sąd rodzinny - serial dokument `08
17:55      Brzydula - serial
18:25      Detektywi  - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej - serial, Polska `09
20:40      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument 
21:25      Odzyskać siebie - dramat, USA  
 `92. Film oparty na autentycz- 
 nych wydarzeniach, których  
 bohaterką jest Nancy Zie- 
 genmeyer, ofi ara gwałtu.  
 Nancy, mimo traumatycz- 
 nego przeżycia, postanowiła  
 przełamać milczenie i ogłosić  
 światu, że winę za gwałt nie po- 
 nosi ofi ara i że to nie ją należy  
 piętnować. 
23:20      Kuba Wojewódzki - talk show `07
00:20      Multikino - mag. fi lmowy
00:45      Idealny facet dla mojej dziewczyny  
 - kulisy
01:15      Uwaga! - magazyn
01:35      Nocne granie - pr. muzyczny

06:20 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury  07:15 Telezakupy
07:35 M jak miłość  08:30 Pytanie na śniadanie 
10:45 Święta wojna  11:20 Bulionerzy 11:50 Co 
ludzie powiedzą?
12:25       Magnum - serial, USA `81
13:15       Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - wid. rozrywkowe
15:00       Dla niesłyszących 
16:05       Karino - serial 
16:35       Radiostacja Roscoe 
 - serial 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:35       Dzięki Bogu już piątek... !
20:05       Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40       Dr House
  - serial obyczajowy 
22:25       Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05       Warto rozmawiać
23:55       Uzależnienie 
 - serial dokumentalny
00:30       Panorama
00:50       Czy świat oszalał?
  - fi lm dokumentalny 
02:05       Europa da się lubić 
02:50       Noc Zagadek - teleturniej 
03:55       Zakończenie dnia

05:50 Notacje  06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli  08:45 Jedynkowe 
Przedszkole 09:15 Mały rycerz El 
Cid 09:45 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc 11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:25 W-skersi 
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Europa bez miedzy
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:00       Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży
14:30       My Wy Oni - magazyn
15:00       Wiadomości, Pogoda; 
15:15       Złota sobota - Muzyczny  
 program rozrywkowy
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:30       Klan - telenowela 
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela 
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:20       Nocne rozmowy - fi lm  
 sensacyjny, USA `03
21:55       Sprawa dla reportera 
22:30       Pryzmat - pr. publi
23:10       Tsunami - Po katastrofi e 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli  08:40 Jedynkowe 
Przedszkole  09:10 Mały rycerz El 
Cid  09:40 Łowcy smoków  10:10 
Szkoła złamanych serc 10:55 Mię-
dzy mamami 11:10 Schudnij
11:25        Pora na doktora 
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes
12:20       Wójt Roku 2008 - sylwetki
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:10       Podróżnik 
 - Malezyjskie szlaki
14:30       Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela 
15:00       Wiadomości, Pogoda
15:15       300 % normy - teleturniej
15:50       Co by tu jeszcze...
  Przeboje kabaretu 
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:30       Klan - telenowela
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela
19:00       Wieczorynka
19:30       Wiadomości 
20:20       Koniec świata
  - dramat, USA `05
21:55       Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:30       Misja specjalna - mag. 
23:00       Bojkot - fi lm dok
24:00       Odkrycie nieba - fi lm 

 

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Mi-
kołaja  06:55 Telezakupy 07:10 Daj mi rękę, 
bądź mi bratem - reportaż 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie h 10:35 Codzienna 
2 m. 3  11:10 Bulionerzy 
11:35       Co ludzie powiedzą? 
12:10       Magnum 
 - serial, USA `81
13:05       Ameryka Południowa
  - cykl dokumentalny
14:10       Fort Boyard 
 - reality show
15:10       Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
16:05       Karino - serial
16:35       Radiostacja Roscoe 
 - serial
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35       Kocham Kino
  - mag. fi lmowy
20:05       Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40       M jak miłość 
 - serial
21:35       Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45       Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50       Psychoza 3
  - thriller, USA `86
00:30       Panorama
00:50       Candy 
 - fi lm fabularny, Australia `06
02:35       Noc Zagadek
  - teleturniej 
03:35       Zakończenie programu

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli - serial anim. 08:40 
Domisie 09:10 Mały rycerz El Cid 
09:40 Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:55 Superwnętrze 
11:25        Zapytaj prawnika - mag.
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Laboratorium XXI wieku  
 - mag.
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:00       Czy możemy ocalić 
 Ziemię? - serial dokum.
14:30       Raj - magazyn
15:00       Wiadomości, Pogoda
15:15       Karnawał w Jedynce
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:35       Klan - telenowela
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:20       Chwila na oddech - fi lm  
 obyczajowy, USA `07
22:00       Wydział Zabójstw - serial
22:30       Bronisław Wildstein przed- 
 stawia - talk show
23:10       Oligarcha - fi lm, Rosja `02

06:05 Złotopolscy 06:35 Pomocnik św. 
Mikołaja  06:50 Telezakupy 07:10 Znaki czasu 
- magazyn 07:35 M jak miłość  08:30 Pytanie 
na śniadanie  10:45 Święta wojna  11:20 
Bulionerzy 
11:50       Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:25       Magnum - serial 
13:15       Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe
15:05       Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
16:00       Karino - serial 
16:30       Radiostacja Roscoe
  - serial, Kanada 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Jeden z dziesięciu
  - teleturniej
19:35       Film o profesorze Karolu Myśliwcu
20:05       Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40       Operacja „Koza”
  - komedia, Polska `98
22:25       Wielbiciel - dramat, Niemcy `04
24:00       Jak w raju 
 - fi lm dokumentalny
00:30       Panorama
00:50       Nie zaznam spokoju
  - dramat, Niemcy `03
02:20       Smaczne Go! 
03:05       Noc Zagadek - teleturniej
04:10       Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez  05.10 VIP 05.30 Muzyc-
zne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Beverly Hills 
90210 – serial USA  10.25 Zbuntowani – serial 
obyczajowy 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola 
 – serial komediowy 
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Lalola 
 – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.05     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Między uczuciem a powinnością  
 – romans Niemcy, 2002; reż.:  
 Axel de Roche; wyst.: Eva 
 Habermann, Pascal Breuer,  
 Heinz Drache, Olivia Pascal,  
 Marcus Mittermeier; Romans  
 rozgrywający się w kręgach ni-
 emieckiej arystokracji.  
 Młoda dziennikarka Tina  
 Berger spotyka Charly’ego,  
 młodego mężczyznę, z którym  
 miała kiedyś namiętny romans  
 podczas pobytu w Australii. 
21.55     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
22.50     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Zły porucznik – fi lm sensacyjny USA,  
 1992; reż. Abel Ferrara; wyst.:  
 Harvey Keitel, Brian McElroy,  
 Frankie Acciavito, Peggy Gorm- 
 ley, Stella Keitel; 

04.20 Saint Tropez\05.10 Kinomaniak 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa na bank  09.25 Beverly 
Hills 90210 – serial 10.25 Zbuntowani – serial 
11.25     mała Czarna 
12.20     Lalola – serial komediowy 
13.25     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Otchłań – fi lm sci-fi  USA, 1989;  
 reż.: James Cameron; wyst.: 
 Ed Harris, Mary Elizabeth Ma 
 strantonio, Michael Biehn,  
 Leo Burmester, Todd Graff;  
 Rozszerzona wersja jednego  
 z najlepszych fi lmów Jamesa 
 Camerona z Edem Harrisem w  
 roli głównej. Okręt podwodny o  
 napędzie atomowym, USS Mon 
 tana natyka się w głębinach na 
 tajemniczy obiekt. W trakcie  
 pościgu uderza w skałę i  
 tonie. 
23.30     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
00.30     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny 
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Pożegnalny Pocałunek – fi lm Wlk. 
 Bryt. 1999; reż. Vadim Jean

04.20 Saint Tropez 05.10 Dekoratornia
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 90210 – serial 10.25 Zbun-
towani – serial  11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.05     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Terrorysta – fi lm sensacyjny  
 USA, 2001; reż.: Albert Pyun;  
 wyst.: Tom Sizemore, Dennis  
 Hopper, Steven Seagal, Jaime  
 Pressly, NAS;  Kiedy policjant  
 Ray Nettles (Sizemore) traci  
 swojego partnera, chce za  
 wszelką cenę wziąć udział w  
 śledztwie, mającym wykryć 
 sprawcę. Okazuje się, że  
 zabójcą jest psychopatyczny  
 Alex Swan (Hooper), konstruk- 
 tor bomb, dzięki którym ter- 
 roryzuje miasto. 
21.55     Geneza – serial sensacyjny 
23.05     Koszmary wojny – fi lm wojenny  
 USA, 2006; reż.: Peter John  
 Ross; wyst.: Jan Osbeck, Joe  
 Lorenzo, Louie Cowan; 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.779 06:00 Żar 
młodości, odc.103 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.424 08:00 Dotyk anioła, 
odc.64 09:00 Łowcy skarbów, odc.17 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.255 11:00 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.145
11:30     Samo życie, odc.1205
12:00     Czarodziejki, odc.44
13:00     Chirurdzy, odc.26
14:00     Pierwsza miłość, odc.837
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.146
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.21
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.15
16:30     Mamuśki, odc.17
17:00     Tylko miłość, odc.32
18:00     Pierwsza miłość, odc.838
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1206
20:00     28 dni; USA, 2000; r. Betty   
 Thomas; w. Sandra Bullock,  
 Azura Skye, Elizabeth Perkins, 
 Steve Buscemi, Viggo Mortens- 
 en, Dominic West Dramat  
 z Sandrą Bullock w roli  
 głównej. Gwen Cummings jest  
 nowojorską dziennikarką,  
 która uwielbia barwne,   
 rozrywkowe życie. 
22:00     Studio Lotto
22:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.7
23:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.8

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.780 06:00 Żar 
młodości, odc.104 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.425 08:00 Dotyk anioła, 
odc.65 09:00 Łowcy skarbów, odc.18 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.256
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.146
11:30     Samo życie, odc.1206
12:00     Czarodziejki, odc.45
13:00     Chirurdzy, odc.27
14:00     Pierwsza miłość, odc.838
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.147
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.22
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.16
16:30     Mamuśki, odc.18
17:00     Tylko miłość, odc.33
18:00     Pierwsza miłość, odc.839
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1207
20:00     Świat według kiepskich, odc.260
20:30     Świat według kiepskich
21:00     Nowożeńcy; USA/Niemcy, 2003; r.  
 Shawn Levy; w. Ashton Kutcher,  
 Christian Kane, David Moscow
22:00     Studio Lotto
23:00     Rushmore; USA, 1998; r. Wes Ander- 
 son; w. Jason Schwartzman, Brian  
 Cox, Connie Nielsen, Luke 
 Wilson, Bill Murray

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.78106:00 Żar 
młodości, odc.105 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.426 08:00 Dotyk anioła, 
odc.66 09:00 Łowcy skarbów, odc.19
10:00     Rodzina zastępcza, odc.257
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.147
11:30     Samo życie, odc.1207
12:00     Czarodziejki, odc.46
13:00     Chirurdzy, odc.28
14:00     Pierwsza miłość, odc.839
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.148
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.64
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.17
16:30     Mamuśki, odc.19
17:00     Tylko miłość, odc.34
18:00     Pierwsza miłość, odc.840
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1208
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.48
21:00     Wzór, odc.20
22:00     Studio Lotto
22:05     Gotowe na wszystko, odc.86; USA,  
 2008; r. Bethany Rooney Lynette 
23:10     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.23
00:10     Miasteczko Point Pleasant, odc.13
01:10     Nagroda gwarantowana, odc.124

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
  - 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 `06
16:55      Sąd rodzinny - serila dokument
17:55      Brzydula - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - saerial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial, Polska
20:40      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument `08
21:25      Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA `06
22:20      Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
23:15      Californication - serial 
 komediodramat, USA `07
23:55      Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07
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 - serial 
komedia, USA
12:00       Brzydula - serial komedia
12:30       Telesklep
13:30       Salon Gry - pr. intraktywny
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 `08
17:55       Brzydula - serial, Polska
18:25       Detektywi - serila dokument `07
19:00       Fakty, Sport, Pogoda 
19:50       Uwaga! - mag. repoterów
20:05       Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:40       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:25       Martwa cisza - fi lm sensacyjny,  
 Australia `88. Po utracie uko 
 chanego synka małżeństwo 
 decyduje się na rejs luksuso- 
 wym jachtem. Ma to być próba  
 życia „od nowa” po bolesnej  
 stracie. Na pełnym morzu  
 znajdują rozbitka i ratują z  
 tonącego jachtu. Ten opowiada  
 o chorobie układu pokarmowe 
 go, która uśmierciła całą zało- 
 gę. 
23:20       Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:20       Superwizjer - magazyn
00:50       Uwaga! - magazyn
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