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Chrzest z happy endem
63:60 wygrały koszykarki LOTOS 
PKO BP Gdynia z zespołem Fenr-
bahce Stambuł w meczu  play – off 
o wejście do ćwierćfi nału rozgrywek 
Euroligi. Do sukcesu dopingowało 
gdyński zespół blisko 5 tys. widzów, 
mecz bowiem był zarazem chrztem 
sportowym nowego gdyńskiego 
obiektu. Imprezę uświetnił występ 
zespół Feel - jedna z największych 
gwiazd muzyki pop w Polsce.

Pierwsi kibice pojawili się w hali na godzinę 
przed rozpoczęciem tego wielkiego sportowego 
święta. Każdy otrzymał klubową fl agę lub szalik, 
które potem falowały dosłownie na trybunach 
przy ogłuszającym dopingu fanów gdyńskiej ko-
szykówki. str. 9Fo
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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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„Sobota z 18” stała się już 
obowiązkowym punktem 
wydarzeń w mieście. To co 
grono pedagogiczne wraz 
ze swoim dyrektorem przy-
gotowało przeszło wszelkie 
oczekiwania. Jak co roku 
odbywała się aukcja prac 
uczniowskich. Uzyskiwane 
w niej sumy wskazywały, 
że prace bardzo się podo-
bały. Na aukcji znalazły się 
też rzeczy dla prawdziwych 
koneserów. Były obrazy 
znanych twórców, uni-
kalny  album z dedykacją 
Darka Michalczewskiego. 
Panowie, którzy przybyli z 
przepięknymi damami li-
cytowali biżuterię znanych 
trójmiejskich artystów. Każ-
dy z panów chciał udowod-
nić coś swojej damie serca, 
więc ceny osiągały wysoki 
pułap. Szkoła pomyślała 
także o ludziach schorowa-

nych, każdy gdynianin mógł 
odwiedzić lekarza o spe-
cjalnościach do których są 
olbrzymie kolejki. Można 
było też zasięgnąć porady 
prawnika, zjeść coś pysz-
nego, a przede wszystkim 
dobrze się bawić. Nauczy-
ciele nauczania początko-
wego przygotowali ze swo-
imi pociechami wspaniały 
program artystyczny, który 
otrzymał owację na stojąco. 
Na zakończenie sami belfrzy 
pokazali jak potrafi ą się ba-
wić i jak bawią innych. Ze-
spół nauczycieli przeszedł 
sam siebie. Kiedy zbliżał 
się koniec imprezy, wszyscy 
ze smutkiem żałowali, że to 
już koniec. Dyrektor Bar-
czak zaprosił wszystkich za 
rok: wymyślimy coś zupeł-
nie nowego. Nasza redakcja 
stawi się na pewno!  

Jarosław Woliński

Gdyńska Sobota z 18
W jaki sposób można połączyć dobrą zabawę, integrację ze środowiskiem i jeszcze zadbać 
o wsparcie fi nansowe szkoły, pokazał dyrektor wraz z gronem pedagogicznym Szkoły 
Podstawowej nr 18 w Gdyni.

W rezerwacie przyrody 
“Kępa Redłowska” (zale-
sione wzgórza i klifowy 
brzeg) pomiędzy Bulwarem 
Nadmorskim a Orłowem) w 
połowie grudnia 2008 roku 
- przez około dwie godziny 
- obserwowałem dwa duże 
psy tropiące sarny – relacjo-
nuje nasz czytelnik. - Jeden 
to pies husky, a drugi to duży 
czarny pies. Jeden z nich 
miał na sobie szelki zaprzę-
gowe. Psy były bez opieku-
na i nie reagowały na moje 
próby powstrzymania ich. 9. 
stycznia znowu widziałem w 
rezerwacie te dwa psy  i zno-
wu biegały luzem. Sytuacja 
powtózyła się 24. stycznia. 
Widziałem, około godziny 9., 
jak zza górki wybiegła prze-
straszona sarna. Po chwili 
jej tropem wybiegły te same 
psy. Zwierzęta zniknęły za 
następną górą. Rozglądałem 

się za ich właścicielem, ale 
bezskutecznie. Spotkania, jak 
mówi nasz czytelnik, z tymi 
samymi psami potwierdziło 
kilku mieszkańców Orłowa: 
-Psy te nie bawią się niewin-
nie – one naprawdę czują się 
myśliwymi. Moje obserwacje 
– jak też i pozostałych świad-
ków - dotyczą dni weekendo-
wych, więc podejrzewam, że 
właściciel puszcza je gdzieś 
na obrzeży rezerwatu, żeby 
zażyły „sportu”. Świadczyć 
by mogły o tym szelki za-
przęgowe, którą raz na nich 
widziałem. Ale na „Kępie 
Redłowskiej” sarna nie ma 
gdzie uciec, jak to byłoby w 
dużym lesie. Z trzech stron 
wielkie miasto, a z czwartej 
morze. Winię ludzi, którzy 
dopuszczają do takich sytu-
acji, jak ta. Psy trudno złapać 
a właściciela nie widać... Do 
sprawy wrócimy.     opr. (ds) 

Interwencja mieszkańca
W rezerwacie przyrody “Kępa Redłowska” dwa duże 
psy tropiące goniły sarnę – alarmuje nasz czytelnik. 
- Psy te nie bawią się niewinnie; one naprawdę czują 
się myśliwymi. 

W poniedziałkowy wieczór 
gdyńska straż pożarna zo-
stała wezwana do kolizji na 
obwodnicy. Strażacy szybko 
zaczęli usuwać jej skutki. 
Jadący tamtędy kierowca 
skody nie zauważył jednego 
ze strażaków i potrącił go. 
- Mieszkaniec Rumi, który 
jechał w kierunku Gdańska, 
nie zachował ostrożności w 
tym miejscu - mówi  asp. 
sztab. Hanna Kaszubowska, 
rzecznik gdyńskiej policji. 

- 26-latek stracił panowanie 
nad autem, wpadł w poślizg 
i uderzył w pracującego tam, 
umundurowanego strażaka. 
 Samochód obrócił się na 
ulicy i na koniec wbił się w 
stojący na poboczu pojazd. 
Strażak ze złamaną nogą tra-
fi ł do szpitala. - Kierowca był 
trzeźwy, ale jego prawo jazdy 
zostało zatrzymane - dodaje 
asp. sztab. Kaszubowska. - 
Kierowcy grożą do trzech lat 
więzienia.                    (TM) 

Potrącił strażaka
Kierowca skody potrącił na obwodnicy strażaka, gdy 
ten usuwał skutki kolizji, która miała tam miejsce.
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Poza tym  w Polsce odnoto-
wano w minionym tygodniu 
blisko 50 tys. zachorowań 
na grypę. Skala zachoro-
wań sprawiła, że w centrach 
krwiodawstwa w całym kra-
ju topnieją zapasy krwi. Sy-
tuacja może się jeszcze po-
gorszyć, ponieważ najwięcej 
zachorowań co roku odnoto-
wuje się na przełomie lutego 
i marca.
Postanowiliśmy dowiedzieć 
się jak sytuacja wygląda 
Gdyni. Okazuje się, że nie w 
naszego miasta problem ten 
na chwilę obecną nie doty-
czy.
- Nie odnotowaliśmy spadku 
dawców z powodu panującej 
grypy – mówi Joanna Pa-
śnicka, kierownik oddziału 
terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdyni. 
- Mogę nawet powiedzieć, 
że w ostatnich dnia notuje-
my wzrost dawców. Muszę 
podkreślić, że jest to przede 
wszystkim zasługa gdyń-
skich klubów honorowych 
dawców krwi. Na dniach 
założony został nawet nowy 
klub przy Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdyni. 

Krwiodawcy 
nie chorują
W niektórych regionach kraju grypa spowodowała, że półki w Stacjach Krwiodawstwa świecą 
pustkami. O oddawanie krwi zwrócił się do społeczeństwa krajowy duszpasterz honorowych dawców 
krwi ks. płk Zenon Surma. W apelu który duchowny przekazał Polskiej Agencji Prasowej podkreślił, 
że w kraju „drastyczne braki krwi”. 

Jak się dowiedzieliśmy Gdy-
nia jest przodującym rejonem 
Województwa Pomorskiego, 
a ilość oddawanej krwi wzra-
sta tu z roku na rok. W roku 
2008 oddano ponad 3.250 li-
trów krwi czyli o blisko 300 
litrów więcej niż rok wcze-
śniej. Mieszkaniec naszego 
miasta Ryszard Woliński jest 
niekwestionowanym liderem 
na Pomorze i kraj. 
- Chciałabym dodać, że bar-
dzo aktywna jest młodzież 
gdyńskich szkół ponadgim-
nazjalnych - mówi Joanna 
Paśnicka. - Na szczególne 
wyróżnienie zasługują tu 
przede wszystkim Zespół 
Szkół Mechanicznych im. Ta-

deusza Wendy z ul. Morskiej, 
Zespół Szkół Chłodniczych z 
ul. Sambora oraz II Liceum 
Ogólnokształcące z ul. Wol-
ności. Muszę też wymienić 
dawców z klubu „Wampi-

riada” Akademii Marynarki 
Wojennej”. W najbliższym 
dniach w akcji oddawania 
krwi wezmą uczniowie VI 
Liceum Ogólnokształcące-
go z ul. Kopernika. Bardzo 
dziękujemy zarówno klubom 
jak również osobom niezrze-
szonym za ofi arność.
Pomimo, że w Gdyni sytu-
acja - jeżeli chodzi o ilość 
dawców jest dużo lepsza niż 
w innych regionach kraju, 
Honorowi Dawcy Krwi z 
naszego miasta z pewnością 
nie pozostaną obojętni na na 
apel ks. Zenona Surmy i jesz-
cze bardziej zwiększą swoją 
aktywność w najbliższym 
czasie.

(ANGO)

W oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdyni nie odnotowano spadku dawców w ostatnich dniach.

Pielęgniarka Lidia Klapczyńska przy urządzeniu rozdzielającym krew na 
poszczególne składniki (krwinki czerwone, osocze, płytki krwi).

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

- Tak jak przewidywali-
śmy chęć skorzystania w 
zamian za odszkodowanie 
zgłosiło blisko 100 procent 
załogi – powiedział Expres-
sowi Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy Solidar-
ności Stoczni Gdynia. Jed-
nak głównym problemem 
jest na chwilę obecną to, że 
zwalniani mają prawo do 
aktywnego wsparcia w po-
szukiwaniu nowych miejsc 
pracy lub założeniu działal-
ności gospodarczej. Jednak 
to jest jedynie na papierze. 
Pierwsi pracownicy zwal-
niani będą być może już 
w lutym, a zapisy ustawy 
mówią, że z tego programu 
wolno korzystać jeszcze 
zanim się straci pracę.
Według Lewandowskiego 
nikt na dzień dzisiejszy nie 
jest w stanie odpowiedzieć 
na pytanie w jaki sposób i 
gdzie można z tego progra-
mu skorzystać. Ani urzędy 
pracy, ani fi rmy doradcze.  
To z kolei dowodzi, że 
ustawę przygotowano w 
pośpiechu i „na kolanie”
- Jest to o tyle istotne – do-

daje rzecznik, że pierwszy-
mi zwalnianymi osobami 
będą najprawdopodobniej 
kobiety pracujące w admi-
nistracji, które będą mia-
ły największe kłopoty, że 
znalezieniem pracy. Jest to 
nie mała grupa licząca kil-
kaset osób. 
Wszyscy pracownicy 
stoczni mają być zwolnie-
ni do końca mają. Majątek 
gdyńskiej stoczni pójdzie 
pod młotek na otwartych 
przetargach. Pierwszy roz-
strzygnięty ma być już na 
początku maja. Zgłaszają 
się już pierwsi chętni do 
zainwestowania. Nieofi -
cjalnie dowiedzieliśmy się, 
że zainteresowana może 
być Gdańska Stocznia Re-
montowa, która aktualnie 
korzysta z części majątku 
Stoczni Gdynia, dzierża-
wiąc jeden z suchych do-
ków. Stoczniowcy mają 
nadzieję, że nowi inwesto-
rzy nadal będą budowali 
statki, a po cichu wielu z 
nich liczy, że znajdą u nich 
pracę.

(ajg)

Pod młotek
Pierwszy termin na składanie przez stoczniowców 
ze Stoczni Gdynia S.A. wniosków o dobrowolne 
zwolnienie z pracy upłynął przed tygodniem. Do 
tego czasu chęć skorzystania warunków ujętych 
w uchwalonej przez sejm specustawie zgłosiło 5 
tys. pracowników zakładu. W zamian, za odejście 
każdy otrzyma od 60 do 20 tys. w zależności od 
stażu pracy i wysokości zarobków.

Majątek Stoczni Gdynia trafi  niebawem pod młotek na otwartych przetargach.



Twarzą kampanii reklamowej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu była aktorka Anna Przybylska.

4 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 1435 lutego 2009  GDYNIA  AKTUALNOŚCI

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

Ferie z nurkiem
Dwa tygodnie atrakcyjnych gier, zabaw wiele szaleństw i niespodzianek czekają podczas nadchodzą-
cych ferii (od 1 – 15 lutego) w ramach przygotowanych przez Gdyńskie Akwarium „Ferii z nurkiem” 
- Pozwolą odwiedzającym m. in.  zanurzyć się w głęboką wodę, a przy tym wziąć udział w licznych 
zabawach i konkursach. Już dziś podajemy ich program.

Poniedziałek – piątek w 
godzinach 10:00 – 14:00
10:00 – 10:45 - Zwiedza-
nie ekspozycji Akwarium 
Gdyńskiego z przewodni-
kiem
11:00 – 12:00 - „Zgłębiamy 
morskie tajemnice” - pre-
zentacja multimedialna, m. 
in. o Atlantydzie, Trójkącie 
Bermudzkim, legendarnym 
statku - widmo Latającym 
Holendrze, poławiaczach 
pereł (Sala Kinowa)
12:00 – 14:00  - „Skafan-
der” - pracownia plastyczna, 
konkursy i zabawy: poszu-
kiwanie zatopionego skarbu 
- zabawa prowadzona dla 
dwóch drużyn, tworzenie 
makiety podwodnego mia-
sta, autorskich rysunków 
wielkoformatowych oraz 
witraży przedstawiających 
wodne stworzenia (Mul-
timedialna Sala Ekologii 
Morza)
12:00 – 14:00 - „Morskie 
smakołyki” - oglądanie pod 
mikroskopem ciekawych 
zwierząt, prezentacja mul-
timedialna opowiadająca 
o tym, jak człowiek wyko-
rzystuje rośliny i zwierzęta 
wyłowione z morza (Labo-
ratorium Biologiczne)
Od godz.13:00 - Czytanie 
legend z morskiej krainy 
(Sala Przedszkolna)
Specjalne wydarzenia 

weekendowe zawsze od 
godz. 11:00 
01.02.2009 -  niedziela
„Moją pasją jest nurkowa-
nie” - spotkanie z nurkiem 
w Sali Kinowej.
„...historia rozwoju tech-
niki nurkowania stała się 
zarazem historią pasji po-
znawczej człowieka, histo-
rią jego myśli technicznej i 
coraz lepszego rozumienia 
natury zagrożeń związa-
nych z zanurzeniem się głę-
biej pod wodę. Jest zresztą 
historią jego zachłanności 
narażania życia dla zdoby-
cia cennych muszli, korali, 
gąbek itd.” (Stanisław Ko-
złowski,  „Granice przysto-
sowania”).
07-02-2009 -  sobota
„Zabawy z Rybkami” - za-
jęcia warsztatowe dla dzie-

ci, połączone z zabawami i 
konkursami. 
08.02.2009 - niedziela
Aktorzy „Teatru Klapa 
czyli Koperek i Kminek” 
przedstawią widzom ̀ histo-
rię „Byczka Fernando”. 
Oprócz barwnych lalek i 
porywającej gry aktorskiej, 
ważnym elementem spek-
taklu jest muzyka, która 
przenosi widzów do gorą-
cej Hiszpanii. Zabawa dla 
dzieci będzie prowadzona 
przez aktorów Koperka i 
Kminka.
14.02.2009  - sobota - 
„Podwodne Walentyn-
ki” - tego dnia postaramy 
się zaszczepić w gościach 
Akwarium Gdyńskiego 
miłość do zwierząt. Każdy 
kto tego dnia odwiedzi ten 
wyjątkowy ogród zoolo-

giczny, będzie mógł przejść 
specjalnie przygotowanym 
szlakiem z ciekawostkami 
oraz zajrzeć do kącika pla-
stycznego w Galerii Akwa-
rium Gdyńskiego. 
15.02.2009 -  niedziela - 
„Podwodny bal kostiumo-
wy” - zabawy plastyczne, 
zręcznościowe, muzyczne.
Konkursy towarzyszące: 
1. Konkurs fotografi czny: 
„Wodni mieszkańcy” 
[termin nadsyłania prac od 
01.02.2009 do 28.02.2009 
na adres e-mail: mzywic-
ko@mir.gdynia.pl]. 
(regulamin konkursu foto-
grafi cznego) 
2. Konkurs plastyczny
Najlepsze prace wykonane 
podczas ferii zimowych zo-
staną nagrodzone i wysta-
wione w Galerii Akwarium 
Gdyńskiego.
Na czas trwania ferii Akwa-
rium proponuje specjalne 
promocje na bilety:
- Opiekunowi dziecka (do 
lat 14) przysługuje bilet 
ulgowy
- Opiekunowi 2 dzieci [do 
lat 14] przysługuje wstęp 
bezpłatny
- Karnety upoważniające 
do trzykrotnego wstępu w 
okresie ferii dla jednego 
opiekuna i  dwójki dzieci 
(do lat 14) - 40 zł.

(AG)

Podczas ferii w Gdyńskim Akwarium czekać będzie na zwiedzających 
wiele atrakcji.
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- Wcześniej pętla w 
Chwarznie zlokalizowana 
była przy ul. Apollina – 
powiedział  Marcin Gro-
madzki, rzecznik prasowy 
ZKM w Gdyni. - Jednak 
osiedle, przez ostatnie 
kilkanaście lat bardzo się 
rozrosło, szczególnie w 
kierunku na zachód i trze-
ba przyznać, że komuni-
kacja była utrudniona. Po-
wstanie osiedla kolejnego 
osiedla - Sokółka znacznie 
zwiększyło ten problem. 
Bardzo się więc cieszymy, 
że Hossa (deweloper, który 
Sokółka, który osiedle wy-
budował) znalazła pienią-
dze na zbudowanie tam pę-
tli. Dzięki temu, mogliśmy 
przesunąć linie kończące 
dotychczas swoje kursy 
na pętli przy ul. Apollina 
Pętla w Redłowie ma za 
zadanie spełniać rolę wę-
zła przesiadkowego dla 

osób jadących do Chwarz-
na i na Witomino. Zloka-
lizowana została tuż przy 
stacji Szybkiej Kolei Miej-
skiej. To właśnie tu ma po-
czątek nowa uruchomiona 
linia 221, która jest odpo-
wiedzią ZKM na znaczny 
wzrost ilości pasażerów 
dojeżdżających do SKM 
w Redłowie w godzinach 
szczytu z osiedli Dąbro-
wa, Fikakowo i Chwarzno
W związku z uruchomie-
niem nowych pętli, ZKM 
apeluje do mieszkańców 
Gdyni o uważne zapozna-
nie się z rozkładami jaz-
dy, w których pojawiło się 
dużo zmian. Dotyczą linii 
107, 121, 147, 160, 172, 
192, 240 i N20. Zlikwido-
wano także linie 140 i 292 
oraz kursy linii 193 w dni 
powszednie. Warto też za-
poznać się z rozkładem na 
nowej linii 221.   (ANGO)

Więcej pętli, 
nowe rozkłady
Dwie nowe pętle autobusowe, w Chwarznie – So-
kółce i przy SKM w Redłowie oddano ofi cjalnie 
do użytku 26 stycznia w Gdyni. Rozwiąże to w 
bardzo dużym stopniu problemy komunikacyjne 
mieszkańców dzielnic, w których powstały. Uru-
chomiona została nowa linia – 221.  Zmieniły się 
też rozkłady jazdy innych autobusów obsługują-
cych linie gdzie powstały nowe pętle.

Pętla w Chwarznie Sokółce oznacza poprawę komunikacji dla mieszkań-
ców tej nowej dzielnicy.

Urząd Miasta Gdyni zo-
stał także wyróżniony 
przez branżowy maga-
zyn BRIEF, za działania 
marketingowe, a kon-
kretnie z kampanię Mi-
strzostwa Świata w Od-
poczywaniu z gwiazdą 

polskiego fi lmu Anną 
Przybylską w roli głów-
nej. 
Kampania miała na celu wy-
promowanie atrakcyjnych 
imprez kulturalnych i spor-
towych, które odbywały się 
ubiegłego lata. Główną na-

grodę - Trójkąt Efektywno-
ści Briefu - otrzymał Urząd 
Miasta Lublina, za najlepsze 
osiągnięcia w ‘marketingu 
miejsc’ w zeszłym roku. 
Wręczenie wyróżnień było 
także doskonałą okazją do 
zorganizowania pierwszej 

w Polsce debaty szefów 
promocji miast i regionów, 
podczas której 15 przedsta-
wicieli z wyróżnionych jed-
nostek samorządu teryto-
rialnego dyskutowało o roli 
i wyzwaniach marketingu 
miejsc w Polsce.           (aj)

Wyróżnienie za... odpoczywanie
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Volkswagen Radosława 
S. został zatrzymany do 
kontroli na ulicy Chyloń-
skiej. Wtedy okazało się, 
że ponad 2 lata temu sąd 
mu zakazał prowadzenia 
samochodów. Kilka dni 
wcześniej bardzo podobna 
sytuacja miała miejsce na 
koniec stycznia. Policjanci 
ze Wzgórza Św. Maksy-
miliana zatrzymali do ru-
tynowej kontroli na ulocy 

Powstania Wielkopolskie-
go auto. Temu kierowcy, 
37-letniemu Jarosławowi 
K. sąd zakaz prowadzić do 
2012 roku. Do tego męż-
czyzna był pijany. 
- Kierowcom, którzy łamią 
sądowy zakaz, grozi do 3 
lat więzienia – przypomina 
asp. Sztab. Hanna Kaszu-
bowska, rzecznik gdyńskiej 
policji. 

(ds) 

Na drodze 
z zakazem
27-latek z Gdyni próbował jechać przez Chylonię 
mając na koncie zakaz prowadzenia jakichkol-
wiek pojazdów mechanicznych. Był to kolejny 
kierowca, który wsiadł za kółko z zakazem. 



Tomasz Wojaczek 
– mieszkaniec Gdyni

- Według mnie jest to po prostu skan-
dal jeżeli ktoś z „oszczędności” pali 
śmieci lub zamiast płacić za ich wywóz 
pozbywa się ich wyrzucając gdzie po-
padnie – w krzaki po drodze do pracy, 
lub tworząc dzikie wysypiska na tere-
nach leśnych. Walczymy o zachowa-

nie czystego ekologicznie środowiska. Na każdym kroku 
uświadamiają nam jak tragiczne dla środowiska jest tak 
nieodpowiedzialne i pozbawione wyobraźni postępowa-
nie. Powinno być z całą stanowczością napiętnowane i 
karane dotkliwymi grzywnami pieniężnymi.

- Stefan Sierakowski 
– mieszkaniec Pustek Cisowskich
- Palenie śmieci w domu to według 
mnie bardzo zły nawyk i jedynie i daje 
więcej szkody niż jest prawdopodob-
nie jest to w stanie pojąć wyobraźnia 
tych, którzy tak postępują. Podczas 
spalania plastików, tworzyw sztucz-
nych kolorowych gazet itp. wytwarza-
ją się bardzo szkodliwe dla organizmu 

człowieka – często rakotwórcze - substancje. Jest groźne 
szczególnie w rejonach zabudowy jednorodzinnej, gdzie 
dym długo pozostaje bardzo nisko i wdychamy go z po-
wietrzem.
Sam mieszkam w domku jednorodzinnym, który na co 
dzień ogrzewany jest gazem. Mam co prawda kominek, 
ale bardziej pełni on funkcję ozdobną niż praktyczną. Nie 
wykorzystuję go typowo do ogrzewania. Rozpalam go 
niezwykle rzadko, a jeśli już, to do palenia kupuję specjal-
nie sezonowane drewno.

- Szymon Kołodziejczyk 
– młody twórca fi lmowy
- Nawet palenie węglem czy drewnem 
zanieczyszcza środowisko, a co dopie-
ro  śmieci. Wśród nich często znajdują 
się tworzywa sztuczne, nasycone far-
bami opakowania i wiele innych rze-
czy wydzielających przy spalaniu bar-
dzo toksyczne związki. Ludzie palą np. 
wyrzuconymi przez innych meblami, 

nie zdając sobie sprawy jak trują siebie i przyrodę wokół 
nas. Czyste ekologicznie środowisko, to najcenniejsze co 
mamy. Uważam, że powinniśmy napiętnować takie wśród 
naszych sąsiadów i znajomych po prostu głośno o tym mó-
wiąc.                                                                (zebrał AG)
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PARTNERZY

O negatywnych skutkach 
spalania odpadów w przydo-
mowych piecach i kotłow-
niach pisaliśmy w jednym 
z poprzednich numerów 
Expressu. Jest to działa-
nie na szkodę środowiska, 
ponieważ poprzez spala-
nie plastikowych odpadów 
zwiększa się zanieczysz-
czenie powietrza substan-
cjami szkodliwymi, pyłami. 
Emisja dwutlenków węgla, 
siarki czy azotu przyczynia 
się do powiększenia dziury 
ozonowej, powstania efektu 
cieplarnianego, czy zwięk-
szenia ilości kwaśnych desz-
czy, które niszczą uprawy i 
glebę na dużych obszarach 
użytkowanych rolniczo oraz 
zanieczyszczają wodę. 

Sonda Expressu

„Oszczędzanie” 
na śmieciach

Cyjanowodór 
z komina
Spalanie odpadów w gospodarstwach domowych staje się coraz poważniejszym 
problemem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla nas samych. 
Toksyczne substancje z dymów kominowych powodują u ludzi i zwierząt 
wiele groźnych chorób, mogących prowadzić nawet do śmierci. 

Toksycznie w powietrzu

Emisja niska to ta, spowodo-
wana przez małe kotłownie i 
piecach domowe. Ponieważ 
zanieczyszczone dymy nie 
rozchodzą się na większe 
odległości i nie mogą być 
rozpraszane przez wiatr, na-
stępuje lokalny wzrost stę-
żenia zanieczyszczeń. Sy-
tuacja najgorzej oczywiście 
wygląda w okresie jesienno 
- zimowym, podczas sezonu 
grzewczego. Duża wówczas 
wilgotność powietrza oraz 
niskie temperatury powo-
dują kulminacja zanieczysz-
czeń na obszarach gdzie są 
emitowane.
W wyniku palenia tworzyw 

sztucznych do atmos-
fery uwalniane 
są m. in. tlenek i 

dwutlenek węgla. 
Ten pierwszy jest 
bardzo niebezpiecz-
ny nawet w niskich 
stężeniach. Może 
w krótkim czasie 
spowodować niedo-

tlenienie tkanek, 
a w następstwie 
śmierć.

Dwutlenek węgla zwiększa 
m. in. wentylację płuc, co z 
kolei stwarza zwiększenie 
ryzyka zatrucia innymi tok-
sycznymi związkami. Uwal-
niane są m. in.  tlenki azotu i 
tlenki siarki. Wśród nich naj-
większe niebezpieczeństwo 
stanowi dwutlenek azotu, 
który podrażnia drogi odde-
chowe i oczy, osłabia system 
immunologiczny, a także wy-
wołuje alergie. Dwutlenek 
siarki bardzo niekorzystnie 
oddziaływuje na drogi odde-
chowe. Może odkładać się w 
mózgu, oskrzelach i węzłach 
chłonnych. 

Groźne choroby

Przydomowe kotłownie i 
piece mogą uwalniać tak-
że podczas spalania śmieci 
cyjanowodór, chlorowodór, 
fl uorowodór oraz fosforo-
wodór. W trakcie spalania 
niebezpieczne dla naszego 
zdrowia lotne węglowodo-
ry, które są rakotwórcze. 
Powodują astmę i alergię, 
wywołują stany depresyjne i 
bóle głowy oraz podrażniają 
błony śluzowe gardła i oczy. 
Bardzo niebezpieczną gru-

pą zanieczyszczeń są silnie 
trujące dioksyny i furany. 
Dioksyny mogą kumulować 
się one w organizmie, mają 
silne działanie rakotwórcze 
i mutagenne  (zmieniają 
strukturę kodu genetyczne-
go). W dymie nie brak też 
metali ciężkich, które rów-
nież wywołują nowotwory. 
Kumulują się często w ner-
kach, szpiku kostnym, śle-
dzionie. Są częstą przyczy-
ną chorób nerek i wątroby. 
Niszczą układ nerwowy i 
immunologiczny.
„Oszczędna” według nie-
świadomych zagrożenia  
metoda pozbywania się 
śmieci poprzez ich spalanie 
w gospodarstwach domo-
wych, która jest zabroniona 
– ustawą o odpadach. , to za-
grożenie dla zdrowia i życia 
nas wszystkich.  „Oszczęd-
ności” na opłatach za wywóz 
śmieci nie będą z pewnością 
w stanie pokryć wydatków 
na leczenie chorób spowo-
dowanych zanieczyszcze-
niami powstającymi w trak-
cie spalania śmieci u  osób 
oddychających zadymionym 
powietrzem.           (ab, ajg)
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Tyle legenda... Natomiast na 
drzwiach gnieźnieńskich z 
XII wieku i płaskorzeźbach 
na kolumnach w Strzelnie w 
kościele Norbertanek znaj-
dujemy przykłady, uważane 
za najwcześniejsze przed-
stawienia, ubiorów noszo-
nych w Polsce. Te dowody 
potwierdzają tezę, że we 
wczesnym średniowieczu 
krój i sposoby zdobienia 
odzieży w naszym kraju 
były podobne jak w całej 
Europie- odzwierciedlały 
elementy przyniesione przez 
najeźdźców z północy ( Wi-
kingowie), wschodu oraz 
połączenie wpływów bizan-
tyjskich i tradycji śródziem-
nomorskiej.
       Tadeusz Józef  Mary-
niak napisał: „Modę kształ-
tują jednostki, a ulegają jej 
masy.” Prawda ta obowiązu-
je od zamierzchłych czasów 
po nasze dni. Zawsze więc 
musi być ktoś, kto pierw-
szy coś „dziwnego” założy. 
Jeśli chodzi o Polaków to 
już Mikołaj Rej zauważył 
naszą wyjątkową skłonność 
do naśladownictwa. Pisał: „ 
Polak nad wsze narody jest 

tym osobniejszy, że ukaż 
mu kształt jaki, by też naj-
dziwniejszy, ujrzysz go dnia 
trzeciego, alić on tak chodzi. 
Postawą i ubiorem każdemu 
dogodzi.”
      Gdynia była i jest nowo-
czesnym,pięknym i funkcjo-
nalnym miastem, takie same 
przymioty przypisałabym 
gdyńskiej modzie. Bezpo-
średni kontakt ludzi morza i 
innych zawodów z dosłow-
nie z całym światem spra-
wił, że to właśnie w Gdyni 
pojawiły się pierwsze świa-
towe nowości mody. Podró-
żujący służbowo gdynianie, 
przebywający czasem bar-
dzo długo poza domem mie-
li okazję  z zaciekawieniem 
obserwować modę całego 
świata. Bywało, że fotogra-
fowali, najbogatsi kupowali 
przykładowe egzemplarze 
( dla żony lub innej kocha-
nej kobiety), a w Gdyni mi-
strzowie pojawiające się no-
wości skwapliwie kopiowali 
w ekspresowym ( czytaj: 
gdyńskim) tempie, często z 
poczuciem polskiego gustu 
modyfi kując je.   Wspomnij-
my  przykładowo: artystów 

krawieckich - małżeństwo 
Kucharczyków, p. Chrul-
ską (pracownia róg ulicy 
10 Lutego i Abrahama) czy 
p. Wiśniewskiego (na ulicy 
Starowiejskiej). 
      Do pięknych ubrań gdyń-
scy szewscy mistrzowie 
„wyczarowywali” istne cu-
deńka. Buty robione na mia-
rę w warsztacie szewskim 
p. Dadunia przy ulicy Abra-
hama czy p. Oskara przy ul 
Czołgistów (dziś Piłsud-
skiego) były pojedynczymi 
egzemplarzami  wykonywa-
nymi na zamówienie według 
wcześniej uzgodnionego 
fasonu i koloru. Połączenie 
piękna i komfortu użytko-
wania niezwykle wysokich 
szpilek graniczyło z cudem, 
jeśli cudem nie było! Stare 
polskie tradycje szewskie 
oparte na znajomości in-
dywidualnej budowy stopy 
sprawiały, ze buty stawały 
się niepowtarzalnym, kom-
fortowym dziełem sztuki. 
Zagraniczny fason i polskie 
wykonanie spełniały marze-
nia klientów. 
     Modna, elegancka kobie-
ta wie, że jej urok podkreśla 

wykwintna bielizna. Gdyń-
skie bieliźniarki, mistrzynie 
gorseciarstwa- p. Czaplicka 
z ulicy Kilińskiego i p. Kę-
dzierska z ulicy Abrahama  
idealnie dopasowywały , w 
zależności od mody, biusto-
nosze do wymagań klientki. 
     Czas napisać teraz o prze-
mianach w kroju, długości i 
materiale, z których powsta-
wały ubrania. Rację ma Gra-
żyna Ponicka, stwierdzając: 
„Moda to tyran, który z 
bezkrytycznych poddanych 
czyni błaznów”. Ileż dziś 
żartujemy z : bluzek non-
ironowych (które grzały w 
upał i chłodziły, gdy zimno, 
a „ przy okazji” nie pozwa-
lały normalnie oddychać na-
szym ciałom) czy zmienia-
jących nawet najmniejszą 
stópkę w kopyto butów na 
tzw. platformach. A przecież 
w jednych i drugich maso-
wo paradowały gdyńskie 
modnisie nie tylko na ulicy 
Świętojańskiej.
    Kiedy w 1963 r. po raz 
pierwszy w życiu zobaczy-
łam Gdynię i ulicę Święto-
jańską, zwróciłam uwagę na 
pięknie, kolorowo i wytwor-

Na starych 
pocztówkach

Z ALBUMU
Z ALBUMU

Z ALBUMU Z ALBUMU Z ALBUMUZ ALBUMU Z ALBUMUZ ALBUMU
Z ALBUMU

Garść refl eksji na temat 
gdyńskiej mody
Z modą związanych jest wiele legend. Obraz przedstawiający śmierć Wandy (tej, co nie chciała 
Niemca) – władczyni i kapłanki Wandalów, córki księcia Kraka (legendarnego założyciela Krakowa), 
który na początku naszej ery pojawił się ze Skandynawii na ziemiach polskich – pokazuje niektóre 
osoby ubrane w szaty noszone przez średniowiecznych Wikingów. 

nie ubranych ludzi. Tworzy-
li oni kontrast z szarzyzną, 
jaka panowała w tym czasie 
w całej Polsce. Marzyłam, 
by zamieszkać   w tym mie-
ście na zawsze. I udało się..., 
1970 r. zostałam gdynianką. 
Zamieszkałam w samym 
sercu miasta- na ósmym pię-
trze przy skrzyżowaniu ulic 
Skwer Kościuszki i Święto-
jańskiej. W tym domu mie-
ścił się sklep „Mody Pol-
skiej”. Wystarczyło zjechać 
windą na dół i już byłam w 
krainie mody.
       Jak każda kobieta, wg 
Stanisława Lema, „byłam 
niewolnicą mody”. Niestety, 
parametry polskich produ-
centów odzieży zakładały, 
że osoby mojej fi gury należą 
jeszcze do grupy dzieci.  Po-
zostało mi więc korzystać z 
usług gdyńskich mistrzów. 
Inspiracja dla mnie były tym 
razem piękne polskie ko-
lekcje, projektowane przez 
rodzimych twórców np. Xy-
mienę Zaniewską , uszyte 
z bardzo dobrych bielskich 
wełen, milanowskich jedwa-
bi czy polskiego lnu.
    Francois Bucher w swej 
„ Historii mody” powołuje 
się na słowa Bruno de Ro-
selle, który twierdzi: „ Gdy 
nasz wiek wchodził w siód-
me dziesięciolecie, nic nie 
pozwalało przypuszczać, że 
będzie to okres totalnych 
przemian, jakich historia 
ubioru nigdy nie zazna-
ła”. Powstała, w związku z 
wydłużeniem okresu obo-
wiązkowego nauczania, 
moda młodzieżowa. Coraz 
liczniejszą grupę modnie 
ubranych osób stanowili stu-
denci. To oni oddziaływali 

na modę obowiązującą w 
innych grupach. Pierwszym 
krajem, w którym objawiła 
się ta tendencja, były Stany 
Zjednoczone. Amerykanie, 
wychowani w dobrobycie 
z upodobaniem przyswoili 
sobie ubiór biedoty- jeansy, 
koszule bez krawata i bluzy 
oraz T- shirty. Polacy szyb-
ko upodobali sobie ten styl. 
Niestety oryginalne spodnie 
nawet na gdyńskich uli-

cach należały do rzadkości. 
Triumfalnie „ wkroczyły „ 
na rynek polskie „ Odry”, 
a dla młodszych „ Szariki”. 
Pierwsze były świetnie skro-
jone , a drelich nie ustępował 
oryginalnym „teksasom”.
       Coraz częściej widać było 
kobiety w spodniach, któ-
re były noszone od rana do 
wieczora. Unifi kacja stroju 
zacierała różnice majątkowe 
i społeczne. Potwierdzają się  
słowa Aleksandra Fredry: 
„Ludzie ze szkodą gonią za 
modą”. Atrybuty kobiecości 
„zniknęły” pod „dzwonami” 
( te przynajmniej pokazy-
wały kształtne pośladki) i „ 
szwedami” ( które z wiotkiej 
kobiety czyniły babo-chło-
pa). „Najszybciej starzeje 
się moda”- twierdzi Cze-
sław Mirosław Szczepaniak 
i stąd tylko nieliczni zdążyli 
np. uszyć sobie bananową 
spódnicę czy kombinezon z 
tweedu. Dłuższy żywot mia-
ły ortaliony, suknie- worki ( 
zemsta grubasów nad model-
kami!) czy  spodnie sztruk-
sowe i kurtki „szwedki”.
    Dziś organizowane modne 
bale w stylu PRL-u  zmusza-
ją ich bywalców do przeszu-
kiwania zakamarków starych 
szaf. A może by tak w Gdyni 
zorganizować zbiórkę orygi-
nalnych ubiorów ( szytych i 
gotowych, czyli przywożo-
nych z zagra- nicy) i zrobić 
niepowtarzalną kolekcję ?  
Podpowiadam: najlepiej na-
dają się do tego 
puste hale, magazyny itp. 
Ja do kolekcji podaruję 2 
bluzki przywiezione z USA, 
żakiet uszyty przez p. Chrul-
ską, kostium kąpielowy 
uszyty przez gdyńską gorse-

ciarkę. A co Wy, szanowne 
gdynianki, dołączycie do tej 
kolekcji? 
       Dzisiejsze ubiory z 
tzw. taśmy produkcyjnej 
(a szczególnie buty!)  nie 
uwzględniają indywidu-
alnych potrzeb klientów. 
Gdzież są następcy dawnych 
gdyńskich mistrzów. Może 
uda nam się odrodzić ich ta-
lenty?

Izabela Żmijewska 

„Moda przemija, 
zostają rekwizyty.”

  (lONGIN JAN  OKOŃ)
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 HISTORIA

Stanisław Wachowiak  Pol-
ski ekonomista, polityk, 
działacz gospodarczy i 
społeczny. Człowiek, który 
dzięki pracowitości i talen-
towi, znalazł się w elicie po-
litycznej II Rzeczypospoli-
tej. Urodził się w 1890 r. w 
Smolicach pod Gostyniem 
w Wielkopolsce w licznej, 
patriotyczno-katolickiej 
rodzinie, która wyjechała 
za chlebem do Westfalii. 
Jako 7 latek podjął naukę w 
szkołach niemieckich, a po 
maturze studiował na róż-
nych uczelniach, kończąc 
w 1915 r. w Monachium 
doktoratem. Studiując, 

utrzymywał się z pisania do 
polskich gazet. Do Wielko-
polski powrócił w 1915 r. a 
w 1916 zostaje dyrektorem 
banku w Inowrocławiu. 
Po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, pełni różne 
funkcje, a od 1920 r. jest 
posłem do Sejmu. W 1924 
r. mianowany wojewodą 
pomorskim, pełni tę funk-
cję do 1926 r. Był wielkim 
zwolennikiem budowy por-

tu i miasta Gdyni. Tak pisze 
w swoim pamiętniku: „...
Gdynia ze słowa stała się 
ciałem. Pomyśleć, co za 
dzielny naród, który w nie-
słychanie trudnych warun-
kach  i na piaskach potrafi ł 
w lat 10 stworzyć to, co inni 
budowali przez stulecia” 
Sprawa administracji poli-
tycznej przyszłego miasta 
nie przedstawiała się najle-
piej. Stanisław Wachowiak 
rozpoczął akcje propagan-
dową na wielką skalę. Nie 
szczędził zabiegów aby 
przyśpieszyć prace. Wy-
budowano kolej na Hel, 
linię kolejową Kokoszki 
– Gdynia, w budowie była 
magistrala kolejowa Ślą-
sk-Gdynia. Zajmował się 
porządkowaniem spraw ad-
ministracyjnych w Gdyni 
związanych z budową por-
tu, wykupem gruntów pod 
budowę portu.
 
Wybrzeże należało do  
dwóch powiatów puc-
kiego i wejherowskiego. 
Koniecznością była jedno-
litość zarządzeń politycz-
nych i tak pod koniec 1925 
r. przeprowadzono sprawę 
nadania Gdyni  statusu 
miasta powiększając jej 
terytorium. Jak sam pisze 
w swoim pamiętniku  roz-
kwit Gdynia zawdzięcza w 
głównej mierze Eugeniu-
szowi Kwiatkowskiemu. 
„…W kilka dni po objęciu 

Uchronić 
od zapomnienia

Kiedy Gdynia stała się miastem
Stanisław Wachowiak wojewoda pomorski

„W wykonaniu zarządzenia Pana Ministra Spraw 
Wewnętrznych Władysława Raczkiewicza wszem i 
wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć 
należy. Niniejszym oznajmiam, że Rada Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod przewodnictwem 
Prezesa Rady Ministrów Dr. Aleksandra Skrzyń-
skiego, kierując się pragnieniem przyśpieszenia 
rozwoju portu Gdyni jako portu polskiego, rozporzą-
dzeniem swym z dnia 10 lutego 1926 roku, ogło-
szonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej nr 21, poz.127, postanowiła wynieść wiejską 
Gdynię, w powiecie wejherowskim w województwie 
Pomorskim, do godności miasta i przypuścić do 
wszelkich praw miastom przysługujących na zasa-
dzie ordynacji miejskiej”.                                                                           

Wojewoda Pomorski
Stanisław Wachowiak

DEKRET EREKCYJNY MIASTA GDYNI ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ 
ARTYSTĘ MALARZA PROF. GROSSA, A WRĘCZYŁ GO NA POSIE-
DZENIU RADY MIEJSKIEJ W GDYNI  STANISŁAW WACHOWIAK ZE 
SŁOWAMI: „WIELKOŚĆ I ROZWÓJ GDYNI MA BYĆ PRZEWODEM 
ODDECHOWYM NA ŚWIAT DALEKI. PRAGNĄC, ABY ROZWÓJ PAŃ-
STWA POLSKIEGO SIĘGNĄŁ DO NAJDALSZYCH GRANIC, WNOSZĘ 
OKRZYK: GDYNIA, MIASTO PORTOWE PAŃSTWA POLSKIEGO, 
NIECH ŻYJE, NIECH SIĘ ROZWIJA I NIECH BŁYSZCZY JAK NAJCEN-
NIEJSZA PERŁA W KORONIE ORŁA BIAŁEGO”.

rządów… jeździł i oglądał. 
Wiedziałem od pierwszego 
momentu, że to człowiek, 
który łączy w sobie jasność 
celów i fanatyzm wykona-
nia tego, co przedsięwziął. 
Z nim to rozpoczęła się 
nowa era dla Gdyni”.
W budującym się kościele 
w Gdyni, Stanisław Wacho-

wiak był jedynym z funda-
torów ołtarza głównego. 
Na jego zamówienie prof. 
Jan Rutkowski namalował 
obraz „Matki Bożej Pocie-
szenia”. Kościół Najświęt-
szej Marii Panny Królowej 
Polski został poświęcony  3 
maja 1924 r. przez ks. Ło-
wickiego, stanowiąc wotum 

dziękczynne za odzyskanie 
przez Polskę niepodległo-
ści.
Gdynia miała dużo szczę-
ścia, że na jej drodze zna-
leźli się tacy ludzie jak Wa-
chowiak, Wenda, Kwiat-
kowski, którzy  zrobili tak 
dużo w tak krótkim czasie.
Zdymisjonowany  po prze-
wrocie majowym, z żalem 
był żegnamy jako wojewo-
da pomorski i sam z żalem 
żegnał się w dniu 18 paź-
dziernika 1926 r. słowami:
„Kochałem swych urzęd-
ników i dlatego ciężko mi 
rozstać się z nimi… A teraz 
ostania prośba. Pomorze 
jest najdelikatniejszym te-
renem administracyjnym 
Polski. Praca ta wymaga 
niezwykłego przygotowa-
nia, ogromnej znajomości 
lokalnych stosunków i wiel-
kich wysiłków. Pracujcie  
więc wszyscy nad swym 
udoskonaleniem, pracujcie 
nad tym, aby zrozumieć 
ludność i jej potrzeby, boć 
przecież rządy są dla ludno-
ści – nie na odwrót.”
Nie pożegnał się całkowi-
cie z Gdynią. W 1990 roku 
ulicę Ludwika Waryńskie-
go przemianowano na Wo-
jewody Wachowiaka. Jego 
brat Andrzej Wachowiak, 
prezes gdyńskiego okręgu 
Ligi Morskiej i Kolonialnej 
, był inicjatorem  obchodów 
Święta Morza od 1932 r. 
Na jego rodzinnym domu w 

Gdyni, w latach 80, odsło-
nięto tablicę pamiątkową.

Po dymisji, Stanisław Wa-
chowiak pełnił funkcje pre-
zesa Powszechnej Wysta-
wy Krajowej w Poznaniu, 
za co został odznaczony „ 
Wielką Wstęgą z Gwiazdą 
orderu narodowego Polonia 
Restituta”, był dyrektorem 
spółki „Robur” w Katowi-
cach, prezesem wydziału 
wykonawczego „Polska-
rob” z siedzibą w Gdańsku 
a później przeniesioną do 
Gdyni. Czas okupacji spę-
dził w Warszawie broniąc 
niezależności polskich ban-
ków i spełniając tam bardzo 
ważną rolę w rozmowach 
po upadku powstania, do-
tyczącą kapitulacji, losu 
cywilnej ludności i dóbr 
kultury. Po wojnie, nękany 
przez NKWD za działal-
ność w AK, nie pogodzony 
z rzeczywistością, poszu-
kuje bezpiecznego schro-
nienia dla siebie i rodziny. 
Wyjeżdża w 1946 r. W 1952 
opuszcza Europę aby połą-
czyć się z rodziną w Brazy-
lii. Pisze w pamiętniku:
„Znalazłszy się na wygna-
niu straciłem scenę, bez 
której żaden aktor niewiele 
znaczy”.
Zmarł w 1972 r. w Sao Pau-
lo w Brazylii.

Marianna Doliwa
-Dobrowolska

Pierwszy numer Roczni-
ka Gdyńskiego gdynianie 
mogli przeczytać w 1977 
roku. W ubiegły wtorek, 
w siedzibie TMG, odby-
ła się promocja rocznika 
nr 20.  Od samego po-
czątku ta  książka stała się 

obowiązkową lekturą dla 
gdynian. Rocznik Gdyński 
ukazuje historię naszego 
miasta oraz zmiany jakie w 
nim zachodzą.  Opisuje nie 
tylko to ważne wydarzenia, 
ale i te zwykłe, codzienne. 
Rocznik ma swoje stałe 

miejsce na pólkach w wie-
lu domach. 
W tegorocznym numerze 
możemy dowiedzieć się o 
nowym Muzeum Miasta 
Gdyni, o jego siedzibie i 
działalności. W rozdzia-
le, który przygotował pan 

Sławomir Kitowski znaj-
duje się wiele ciekawych 
informacji na temat nie-
zwykłych dziejów Teatru 
Muzycznego.  
Dowiemy się także, jakie 
będzie i jakie było lotni-
sko w Gdyni. Poznamy 

też 90-letnie losy marynar-
ki wojennej. W numerze 
tym poświęcono też sporo 
miejsca pierwszemu bur-
mistrzowi Gdyni, Augu-
stowi Krauze. 
Sama książka jest bardzo 
ładnie wydana. Dla miło-

śników Gdyni jest bardzo 
ciekawą pozycją na rynku 
księgarskim. Można ją na-
być w Towarzystwie Miło-
śników Gdyni, po bardzo 
przystępnej cenie 20 zł. 

Jarosław Woliński

Jubileuszowe wydanie Rocznika Gdyńskiego

„Pod ko-
niec 1925 

r. przeprowa-
dzono sprawę 
nadania Gdyni  
statusu miasta”
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Wielki jubileusz otworzyła prezes TMG 
Janina Zielińska. Następnie swój recital, 
przygotowany specjalnie na tę uroczy-
stość, zaprezentował bard i poeta Janusz 
Pierzak, który swoimi utworami rozbawił 
do łez zebraną publiczność. Wraz z nim 
wystąpiła Grażyna Królikowska. W dal-
szej części Joanna Nowaczyk  przepytała  
głównego bohatera wieczoru z jego doko-

nań. Zebrani goście mogli dowiedzieć się o 
najpiękniejszej rozmowie w jego karierze 
z Hanką Bielicką, dlaczego poświęcił się 
promowaniu gdyńskiej kultury, o realizacji 
fi lmów dokumentalnych. Mówiono o po-
wstawaniu pierwszego na świecie albumu 
o skokach narciarskich, którego Jarosław 
Woliński jest współautorem. Na zakończe-
nie rozmowy z Joanną Nowaczyk, jubilat  
zaprosił wszystkich zebranych na następną 
uroczystość - Spotkajmy się za kolejne 25 
lat w tym samym miejscu i o tej samej go-

dzinie - zaproponował. Następnie zebra-
ni goście, wśród których nie zabrakło 
wielu znanych dziennikarzy, poetów, 
ludzi kultury i sportu, artystów, po-

etów  zaśpiewali  gromkie sto lat nasze-
mu jubilatowi. Towarzystwo Krwio-
dawców Gdyńskich wręczyło jubi-
latowi statuetkę wyobrażającą dwie 
złączone w uścisku ręce, co jest naj-

pracy twórczej Jarosława Wolińskiego
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI BYŁO MIEJSCEM URO-
CZYSTOŚCI 25 LECIA PRACY TWÓRCZEJ  DZIENNIKARZA, 
PUBLICYSTY, REALIZATORA FILMÓW DOKUMENTALNYCH, 
FOTOGRAFIKA JAROSŁAWA WOLIŃSKIEGO. CAŁĄ UROCZY-
STOŚĆ POPROWADZIŁA DZIENNIKARKA TELEWIZYJNA, ZNA-
NA Z CIĘTEGO JĘZYKA, JOANNA NOWACZYK. 

KULTURAKULTURA KULTURAKULTURAKULTURA KULTURAKULTURAKULTURA

25-lecie

większym wyróżnieniem stowarzyszenia. 
Całej uroczystości  towarzyszyła wystawa 
zatytułowana „Pozazdrościli ptakom”, któ-
rą Jarosław Woliński przygotował z okazji 
jubileuszu. Prace, dotąd nigdzie nie publi-
kowane, przedstawiały wspaniałą atmosfe-
rę jakiej niestety w Gdyni nie ma na żadnej 
imprezie. Skoki narciarskie to ewenement 
jeśli chodzi o imprezy sportowe, dorównać 
mogą im co najwyżej zawody w siatkówce. 
Jarosław Woliński,  zapytany dlaczego na 

jubileusz nie przygotował wystawy o Gdy-
ni odpowiedział krótko: „pięć lat temu, na 
20-lecie pracy, swoją wystawę poświęci-
łem Gdyni. Teraz  zaś górom i skokom, 
czyli miejscu i dyscyplinie przy której 
spędziłem połowę życia i którą kocham”. 
W miłej atmosferze zebrani goście bawili 
się bardzo długo. I my, w imieniu naszej 
redakcji, życzymy Jarkowi Wolińskiemu 
dalszych sukcesów i wszystkiego najlep-
szego.                                                 (PR)

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 ukry-
tymi pod powierzchnią ba-
nalnych rozmów. Doskona-
le skonstruowane postaci, 
atmosfera napięcia i grozy, 
naturalne dialogi i zaskaku-
jące zakończenie.
Oto drobnomieszczański 
pensjonat w nadmorskiej 
miejscowości, w którym 
zamieszkuje tytułowy Stan-
ley - nie wiadomo czym się 
zajmuje, skąd przybywa i 
jaka jest jego przeszłość. 
Pewnego dnia do pensjona-
tu przybywają dwaj tajem-

niczy panowie - Goldberg i 
McCann. Wraz z gospody-
nią postanawiają wyprawić 
mu przyjęcie urodzinowe. 
Stanley czuje się zagro-
żony, wyzwalają się jego 
kompleksy i obawy. Akcja 
błyskawicznie posuwa się 
naprzód jak w kalejdosko-
pie ukazując wiele wy-
miarów ludzkich słabości, 
namiętności i skłonności. 
Urodziny Stanleya - jak 
pisał profesor Bolesław Ta-
borski - są tworem niezwy-
kłej teatralnej wyobraźni, 
sztuką dobitnie ukazującą 
złudność ludzkiego poczu-
cia bezpieczeństwa, zagro-
żenie, które może nadejść 
z każdym dobrodusznym 
przybyszem, łatwość, z 
jaką można ulec dezinte-
gracji, groteskowość - po-
nurą śmieszność - ludzkiej 

egzystencji. 
Urodziny Stanleja przeło-
żył Adam Tarn, wyreżyse-
rowała Barbara Sass, auto-
rem scenografi i jest Paweł 
Dobrzycki, muzykę naisał 
Michał Lorenc.
Występują: Peter: Eu-
geniusz Kujawski, Meg 
- Małgorzata Talarczyk, 
McCann - Rafał Kowal, 
Stanley - Piotr Michalski, 
Goldberg - Grzegorz Wolf, 
Lulu - Katarzyna Bieniek. 
W przeddzień premiery, w 
piątek 6 lutego 2009 roku  
- wesołą belferską meto-
dą o „Matriksie Stanleya” 
opowie Tadeusz Nyczek, 
krytyk i teoretyk teatru, 
wykładowca w szkołach 
teatralnych, autor m.in. 
słynnego Alfabetu teatru 
dla analfabetów i zaawan-
sowanych.              (zpgm)

Premiera w gdyńskim
Teatrze Miejskim
W sobotę 7 lutego 2009 roku o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w Gdyni 
odbędzie się pierwsza i długo oczekiwana premiera w tym sezonie: Urodziny 
Stanleya Noblisty Harolda Pintera.

W uroczystości wzięli 
udział  m.in.: Konsul Gene-
ralny Niemiec, przedstawi-
ciele władz państwowych, 
ewangelicki Pastor ze Słup-
ska, Pani Łucja Bagińska 
– uratowana z katastrofy, 
członkowie Mniejszości 

Niemieckiej z północy 
Polski, Przyjaźni Polsko-
Niemieckiej oraz z wielu 
innych organizacji z Polski 
i Niemiec. 
Podczas nabożeństwa wy-
stąpił chór „Vaterhaus” z 
Olsztyna i „Stella Maris ” z 

Gdyni. Następnie, po mszy 
przy Akwarium Gdyńskim 
na Molo Południowym (d. 
Skwer Kościuszki) zapa-
lono znicze, a na wodę zo-
stał zrzucony wieniec dla 
uczczenia pamięci ofi ar.

(ajg)

Regionalne Nagrody Jako-
ści utworzone zostały przez 
Komitet Polskiej Nagrody 
Jakości. Przyznawane od 
kilkunastu już lat fi rmom, 
przedsiębiorstwom oraz 
instytucjom, wdrażającym 
Zarządzanie przez Jakość. 
Zwiększają w ten sposób 
standardy obsługi klientów 
oraz ułatwiają wykonywa-

nie obowiązków pracowni-
kom i polepszają współpra-
cę z innymi fi rmami.  
- Od 2007 roku posiada-
my też certyfi kat Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 
9001 - mówi Joanna Graj-
ter, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Gdyni, Jest on 
swego rodzaju legitymacją 
usług świadczonych przez 

Urząd. Przyznawany jest 
na 3 lata, więc w przyszłym 
roku będziemy ubiegać się 
o kolejny. Ponieważ cią-
gle zmieniają się stawiane 
nam przez interesantów i 
ustawodawcę wymagania 
musimy usprawniać jakość 
i poddawać się weryfi oka-
cji obiektywnych instytucji 
certyfi kujących.          (ajg)

Jakość w magistracie
Pomorska Nagrodę Jakości przyznawaną przez przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego otrzymał Urząd Miasta Gdyni, który był jedynym 
przedstawicielem administracji samorządowej wśród 17 fi nalistów XII 
edycji konkursu. Rekomendacje dla UM Gdyni złożyło Biuro Certyfi kacji 
Rejestru Statków. 

Pamięć ofi ar tragedii
30 stycznia w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdyni odpra-
wiona została msza św. w 64. rocznicę tragedii zatopienia statków pasażer-
skich „Wilhelm Gustloff”, „Goya” i „Steuben” przez okręty podwodne fl oty 
sowieckiej.
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Gdynianki rozpoczęły mecz 
z ogromną motywacją do re-
wanżu za porażkę jakiej do-
znały w pierwszym meczu w 
Strambule. Choć dziewczęta 
po raz pierwszy na swoim 
terenie grały przed tak wiel-
ką widownią, i chyba atmos-
fera na początku meczu tro-
szeczkę je zdeprymowała. 
Nowa w drużynie Tamica 
Catchings, już na początku 
pierwszej kwarty rzuciła za 

trzy punkty. Było 11:8 dla 
Lotosu,  kiedy kolejny rzut 
za trzy punkty – tym ra-
zem Pauliny Pawlak ustalił 
wynik tej części kwarty na 
16:12 dla naszego zespołu.
Już na początku trzeciej od-
słony za trzy punkty rzuciła 
dla Fenrbahce Katie Smith i 
turecki zespół objął prowa-
dzenie. Dalej walka toczyła 
się kosz za kosz. W połowie 
kwarty gdyniankom udało 

Chrzest z happy endem

się odskoczyć na 5 punktów 
po rzutach Marchanki (3 
pkt), Beard i Leciejewskiej, 
ale Fenerbahce przejęło ini-
cjatywę i pod koszem zaczę-
ły „rządzić” Nevriye Ylimaz 
I Nevin Nevlin. Czwarta 
kwarta zakończyła się wyni-
kiem 54:55, co zapowiadało 
się na niesłychane emocje w 
ostatniej odsłonie. Tak też 
się stało. Nerwy bardziej 
udzieliły się jednak pod-
opiecznym Jacka Winnic-
kiego, które grały słabo w 
ataku. Gdyniankom prawie 
przez 5 minut nie udało się 
zdobyć punktów. Na szczę-
ście dobrze się broniły i ko-
szykarkom Fenrbahce udało 
się zdobyć zaledwie 4 punk-
tową przewagę. Po rzutach 
Sutton Brown I Ylimaz było 
58:54 dla Fenerbahce. Tę 
różnicę do jednego punktu 
znilwelowała jednym rzutem 
Katia Snytsina. Rozpoczęła 
się prawdziwie dramatycz-
na końcówka meczu. W 36 

minucie  trzypunktowe pro-
wadzenie dla zespołu gości 
zdobyła Nevlin (60:57), jed-
nak ostatnie cztery minuty 
to prawdziwy popis obrony 
gdynianek. Niekwestiono-
waną bohaterką końcówki 
spotkania była niewątpliwie 
Tamika Catchings, która 
najpierw zdobyła punkty 
na 60:59, a po chwilę prze-
chwyciła piłkę i w koron-
kowej akcji podała Natalii 
Marchance, ta oczywiście 
takiej sytuacji nie mogła za-
mrnować. Na 2 minuty przed 
końcem było 61:60 dla Loto-
su PKO BP Gdynia. 
Na taki chrzest z pewnością 
zasłużył wspaniały gdyński 
obiekt sportowy. Jest jednak 
i smutny akcent tego wiel-
kiego sportowego święta. 
Jest nim  poważna kontuzja 
Emiliji Podrug, która już 
pierwszej kwarcie opuściła 
boisko z grymasem bólu na 
twarzy. W szpitalu okazał 
się, że w starciu Chorwat-

ka złamała rękę i czeka ją 
co najmniej dwumiesięczna 
przerwa w grze.
- Chciałbym pogratulować 
naszym przeciwniczkom 
zwycięstwa, a organizatorom 
złożyć wyrazy wdzięczności 
za perfekcyjna organizację - 
powiedział po meczu Zafer 
Kalaycioglu, trener Fener-
bahce. Atmosfera była niesa-
mowita, to dla takich właśnie 
chwil warto uprawiać koszy-
kówkę. My ten mecz mogli-
śmy wygrać, Lotos musiał. 
To było ciężkie spotkanie, 
Lotos zagrał bardziej twar-
do I wygrał. Teraz wszystko 
rozstrzygnie się w najbliższą 
środę w Stambule.
Trener Lotosu Jacek Win-
nicki stwierdził, że nie chce 

oceniać meczu, ale bardzo 
podziękował swoim pod-
opiecznym za charakter i 
wielką determinację jaką po-
kazały w spotkaniu z Fenr-
bahce - Najważniejsze, że 
wyrównaliśmy stan gry, jest 
1:1 I teraz jedziemy na decy-
dujący mecz do Stambułu. 
Lotos PKO BP Gdynia – 
Fenerbahce Stambuł 63:60 
(16:12, 19:22, 19:21, 9:5) 
Lotos PKO BP: Catchings 
16, Marchanka 13, Lecie-
jewska 12, Matovic 6, Be-
ard 6, Snytsina 5, Pawlak 
3, Podrug 2.
Fenerbahce Stambuł: 
Smith 19, Yilmaz 17, Ne-
vlin 10, Sutton – Brown 6, 
Vardarli 4, Dalgalar 4.

(JJ, ANGO)
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wy-
najęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka 
osobno, Bolszewo i okolice (lub za opie-
kę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksymi-
liana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze 
piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 
tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 po-
kój, osobno kuchnia, łazienka, umeblowa-
ne 33m2  160 tys., cenę można negocjować 
tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, 
przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) 
tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 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-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki 
zabudowy. Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodarczego. 
cena 152 000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 
spółdzielcze własnościowe na Karwinach 
tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, mieszkanie 
49,5 m2 - p.3/10, nowe okna plastikowe, 
podłogi 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 gra-
nicy Luzina i Robakowa, 120m od asfal-
towej 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
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolnostojącą 
na działkę niezagospodarowaną w Luzi-
nie, przy dworcu PKP, tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE miesz-
kanie 73m2  z możliwością powiększenia, 
Bychowo - gmina Gniewino. Piwnica, 
budynki gospodarcze, atrakcyjna cena, tel. 
500 080 366

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i 
okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmotoryzo-
wanego telefon 691-190-139
- 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 nało-
gów, szuka pani do wspólnego zamieszka-
nia, 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 praktykują-
ca, lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykują-
cego, bez nałogów kawaler bez zobowią-
zań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- 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 przy-
rodę, wędrówki po lesie, tel. 691 374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w wie-
ku 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, poszu-
kuje 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
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą spędził-
by życie do końca, tel. 696 206 888
- KAWALER 33 lata pozna ciepłą i 
tolerancyjną, sympatyczną, miłą, szczerą 
Panią ceniącą uczciwość, z poczuciem 
humoru. Tel. 791-329-465

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 
D sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnie-
nia) 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 309,1992ro-
k,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 ne-
gocjacji, stan bardzo dobry, kombi. CENA 
17.000zł, tel. 607-867-901, Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 sdi 
z 2001 r niebieska bardzo ekonomiczny 
silnik posiada klimatyzacje, abs, wspoma-
ganie, 2x air bag auto alarm, imobilajzer, 
multilock, cena 17 600 pln, Luzino 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 
1500 do negocjacji, tel. 509 286 458

- KUPIĘ MOTOCYKL, wsk5, lubwsm8, 
w dobrym stanie, tel. 058 689 90 10
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  T4 
Caravella tel 698 093 344

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr te-
lefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
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 dzieckiem po godz. 
15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na pół 
etatu w obsłudze lub administracji, naj-
chętniej 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 wykształ-
ceniem, centrum miasta Wejherowa, 
blisko deptak, miła, uczciwa, pracowita, 
tel. 604 176 656

- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 czę-
ści, 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 kompu-
tera 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 stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-space-
rowy Chicco Enjoy z fotelikiem samocho-
dowym,mało używany,kolor pomarańczo-
wo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używany 
cena 70zł. tel (058) 671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z mate-
racem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan 
dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą 
osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080

- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na 
materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wa-
nienka 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 motocyklowe, 
czarną 100 zł i granatową 130 zł oraz 
spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- SPRZEDAM tel kom SE k530i bez 
simloka gwaracja do lutego 2010 stan b. 
dobry, pudelko cena 280 zl 889284052 
Wejherowo 
- 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
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg 
oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do 
uzgodnienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszony, 
cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż 
z różowymi dodatkami, cena do uzgod-
nienia, 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, składa-
ne schody na poddasze tel; 604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA - 
ślub, wesele, plener, przyjęcia, studniów-
ki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, cena 
100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIEDZY”, 12 
segregatorów - komplet za 300 zł, tel. 504 
441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE NAR-
TY, ubranie narciarskie, męskie buty, cena 
do uzgodnienia, tel. 058 622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół dębowy, 
duży, mocny, nowy, kolor rustykalny, 
rozsówany, tel. 058 689 90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, typ 
szwedzki w różnych rozmiarach, z szyb-
kami, do zabudowy, tel. 058 689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 120 
zł, SAMSUNG z klapką nowy 110 zł+ła-
dowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 poziom., 
materac, białe 140 zł, wanienka, ubranka 
i buciki dla dziewcz 1-4 lat, tanio, tel. 511 
485 822
- SPRZEDAM SOFĘ, 2 osob., ładna, 
stan db 200 zł, lodówkę 140 cm 511 485 
822
- DWA ŁÓŻKA Z Ikei z materacami, cena 
200 zł, tel. 058 677 13 11 (od godz. 18.00 
dzwonić)
- DAM REKLAMĘ na auto tel 
889284052

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, płatki, kolorowe 
chipsy, 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

MULTIMEDIA POLSKA
NOWE OFERTY, ATRAKCYJNE CENY   

* Telewizja Kablowa
* Internet
* Telefon
* Telewizja cyfrowa HDTV
Informacje i zamówienia:

tel. 0 500 759 989

Sprzedam 
opla astrę, 

1992 r. - rozbity przód, 1,8 
+gaz, tel. 601 300 143
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To był mecz godny fi na-
łu. Gorzowianki, wicemi-
strzynie Polski z ubiegłego 
roku, długo dotrzymywały 
kroku gdyniankom. Do 25 
minuty mecz był „na styku” 
a koszykarki VBW GTK 
prowadziły różnicą zaled-
wie kilku punktów. Wtedy 
jednak nastąpiła wspaniała 
seria Oliwii Tomiałowicz, 
która cztery razy z rzędu 
trafi ła za 3 punkty i ode-
brała rywalkom nadzieje 
na złoto. Gdynianki odsko-
czyły rywalkom na prawie 
20 punktów i spokojnie, do 
końca kontrolowały prze-
bieg wydarzeń na boisku. 
Najwięcej punktów w tym 
meczu - 27 - zdobyła Tomia-
łowicz (7 razy za 3 punkty). 
Młode koszykarki VBW 
GTK Gdyni wygrywając 
w fi nale zrewanżowały się 
gorzowiankom za porażkę 
w meczu grupowym. Wte-
dy to podopieczne Andrzeja 
Curyla i Macieja Schwarza 
przegrały 58:65. W fi nale 
nie było jednak już watpli-

Mecze rozgrywane będą 
na Obiekcie Sportowym 
TKKF Checz Gdynia ul.Za-
menhofa 17. W Turnieju 
weźmie udział 12 drużyn, 
są to drużyny reprezentu-
jące fi rmy, korporacje oraz 
grupy przyjaciół i znajo-
mych. Między innymi wy-
startują: Firmy - Poręba, 
Saga; drużyna JR Pogórze; 
korporacja Merc TAXI i 
byli zawodnicy Arki Gdy-
nia - FC Arka. Drużyny 
występują w pięcioosobo-
wych składach plus bram-
karz. System gier każdy z 
każdym. Nagrodami dla 
trzech pierwszych drużyn 
będzie profesjonalny sprzęt 

Firmy NIKE. Dodatkową 
atrakcją dla zwycięzcy Tur-
nieju będzie rozegranie me-
czu pokazowego przeciwko 
piłkarzom zespołu Polskiej 
Ekstraklasy - Arki Gdynia. 
Bonusem dla uczestników 
Turnieju jest 50% rabat za 
dodatkowe korzystanie z 
naszego obiektu. Turniej 
ten jest wstępem do duże-
go przedsięwzięcia, które 
zamierzamy zorganizować 
na wiosnę tj. Piłkarska Liga 
Szóstek w Gdyni. Zwy-
cięzca Turnieju Zimowego 
dodatkowo uzyska prawo 
do nieodpłatnego wzięcia 
udziału w organizowanej 
Lidze.                         (GL)

Nasz wielki mistrz z Wisły 
pokazał, że nie należy go 
jeszcze skreślać. Adam Ma-
łysz na olimpijskiej skoczni 
został człowiekiem dwóch 
dni. Szczególnie drugi dzień 
zostanie Adamowi  w pamię-
ci gdy otarł się o podium. 
Po pierwszej serii zajmował 
4 miejsce. W drugiej wiał 
bardzo niekorzystny wiatr, 
jednak nasz mistrz znany 
z tego, że potrafi  fruwać w 
każdych warunkach skoczył 
na odległość 135.5 metra. 
Po jego skoku zatrzymano 
trzech ostatnich zawodni-
ków i czekano na lepsze 
warunki. Parominutowa 
chwila spowodowała dia-
metralną zmianę warunków, 
zawodnicy mieli bardzo sil-
ny wiatr pod narty i wyko-
rzystali to w 100%. Gregor 
Schlierenzauer skokiem na 
odległość 149 metrów usta-

nowił rekord skoczni. Został 
też liderem pucharu Świata. 
Adam Małysz powrócił do 
kraju, aby przygotowywać 
się do Mistrzostw Świata 
w Libercu pod okiem Han-
nu Lepistoe. Zawody w 
Sapporro, jak zwykle były 
słabiej obsadzone. Do ma-
lowniczej Japonii przyje-
chało tylko 40 zawodników, 
a do tego odbył się tylko 
jeden konkurs skoków. W 
rozegraniu drugiego prze-
szkodziły warunki atmosfe-
ryczne. Najlepiej spisali się 
zawodnicy Austrii, którzy 
zajęli 3 pierwsze miejsca. 
Wygrałał Gregor Schlie-
renzauer przed Thomasem 
Morgernsternem i Wolfgan-
gem Loitzlem. Najlepszy z 
Polaków, Stefan Hula zajął 
10 miejsce, a Kamil Stoch 
był 13. 

 Jarosław Woliński

Wielki powrót Adama Małysza
Men of the day

Na takie wieści czekaliśmy bardzo długo „Adam 
Małysz Men of the day”. Na przedolimpijskiej 
próbie w Vancover nastąpił przełom Adama 
Małysza.

VBW GTK Gdynia 
mistrzem Polski juniorek!
Koszykarki VBW GTK Gdynia mistrzyniami Polski juniorek starszych. Gdynianki 
w fi nale pokonały AZS Gorzów Wielkopolski 90:75. Tytuł MVP fi nałów dla Oliwii 
Tomiałowicz. „Oliwka” została też najskuteczniejszą zawodniczką turnieju, trafi ła 
też do najlepszej piątki. 

wości, kto jest lepszy. Do fi -
nału gdynianki awansowały 
po wygranym meczu z Or-
łem Polkowice (71:50). W 
całym turnieju zespół VBW 
GTK rozegrał 5 meczów, z 
których wygrał 4. W meczu 
o brązowy medal Chrobry 
Basket Głuchołazy zwycię-
żył Orła Polkowice 90:76. 
Klasyfi kacja końcowa
1. VBW GTK Gdynia - 
Mistrz Polski 2009
2. AZS PWSZ Gorzów 
Wlkp.
3. Chrobry Basket Głucho-
łazy

4. Orzeł Polkowice
5. Korona Kraków
6. Lider Pruszków
7. PTK Pabianice
8. Wisła Kraków 
Magrody indywidualne
MVP - Oliwia Tomiałowicz 
(VBW GTK Gdynia)
Piątka All Stars:
Agnieszka Śnieżek (Chro-
bry Basket Głuchołazy)
Paulina Rozwadowska 
(Orzeł Polkowice)
Agnieszka Kaczmarczyk 
(AZS PWSZ Gorzów 
Wlkp.)
Oliwia Tomiałowicz (VBW 

GTK Gdynia)
Róża Ratajczak (Korona 
Kraków)
Najlepszy strzelec - Oliwia 
Tomiałowicz (VBW GTK 
Gdynia)
Najlepszy trener - Andrzej 
Curyl (VBW GTK Gdynia) 
VBW GTK Gdynia - AZS 
Gorzów Wlkp. 90:75 
(16:15, 20:15, 26:24, 
28:21)Punkty dla VBW 
GTK Gdynia: Tomiałowicz 
27, Misiuk 18, Sosnow-
ska 13, Dobrowolska 11, 
Bogucka 10, Kaczmarska 6, 
Modelska 3, Bandyk 2. 
Mistrzowski skład VBW 
GTK Gdynia: Oliwia 
Tomiałowicz, Klaudia 
Sosnowska, Małgorzata 
Misiuk, Katarzyna Klimow-
ska, Marta Cieślicka, Ka-
mila Kowalewska, Monika 
Bogucka, Kinga Bandyk, 
Agnieszka Modelska, Mag-
da Kaczmarska, Marta Do-
browolska, Marta Olędzka. 
Trenerzy: Andrzej Curyl, 
Maciej Schwarz.         

 (JK)

Szóstki 
na boisko

I KOLEJKA

SAGA - MERC TAXI - 2-3
JR POGÓRZE - FC EMPEROR - 12-1
POGÓRZE TEAM - JOGA BONITO - 4-6
FC ARKA - FC OKSYWIE - 15-3
PORĘBA - HOFFEMIAN 1989 - 7-6
CHECZ - ODDZIAŁ GERIATRYCZNY - 8-2

Wystartował I Zimowy Turniej Piłkarski Checz 
2009.Główny patronat nad rozgrywkami jako 
organizator objęła FOOTBALL CLUB Sp.z o.o.i 
jej Dyrektor Sportowy Grzegorz Niciński.
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REKLAMA

REKLAMA

Przygotowania do se-
zonu w drużynie Bałty-
ku Gdynia 99 idą pełną 
parą. Zawodnicy dawno 
już zapomnieli o świą-
tecznej przerwie i ze 
zdwojoną siła trenują 
na sali Akademii Mor-
skiej. 
Oprócz treningów trener 
Andrzej Lachowicz zafun-
dował swoim podopiecz-
nym dużą ilość sparingów. 
Młodzi piłkarze Bałtyku 
Gdynia w dotychczaso-
wych meczach pokonali 
drużynę Bałtyku 98 11-5, 
Sztormu Gdynia 16-2, Le-
chii Gdańsk 16-13, Jedynki 
Reda 20-4.  Na tym tle 7 
miejsce zajęte na turnieju w 
Pruszczu Gdańskim może 
budzić niedosyt. Być może 
jest to wynikiem budowania 
formy na sezon. 

Jarosław Woliński

Bałtyk Gdynia
przygotowuje 
się do sezonu

Młodzi piłkarze Bałtyku Gdynia nie mogą doczekać się nowego sezonu.
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05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Moliki 
książkowe - magazyn 08:50 Świat 
małej księżniczki 09:05 Mały rycerz 
El Cid 09:40 Łowcy smoków 10:05 
Weterynarz 11:40 Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes 
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny 
12:45     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia? 
14:05     Roztoczański Park  
 Narodowy 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial
15:40     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy 
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Litwa
  - Polska - reportaż
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy 
21:05     Wyścig o kasę - komedia,  
 Niemcy `03 
22:50     Pod osłoną nocy - serial,  
 USA `07 
23:40     Kukułka - dramat, Rosja
01:25     Bez pardonu IV - serial, 

 
 
 06:20 Złotopolscy 06:45 Pomocnik św. 
Mikołaja 07:10 Telezakupy 07:25 Niezłomni 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 09:30 Panorama 
10:45     Sam w lesie
  - fi lm przygodowy, `95
12:15     Dolina Kreatywna - co słychać
12:25     Koło fortuny 
 - teleturniej 
13:30     Orzeł czy reszta
  - talk show 
14:25     Dla niesłyszących
  - Daleko od szosy
15:55     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial przygodowy
16:30     Przygody pana Michała - serial 
 historyczno-przygodowy
17:00     Pucuł i Grzechu 
 - serial animowany 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA
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 `07
22:00     Niezwykła podróż Mary Bryant
  - fi lm, Wielka Brytania `05
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy, USA 
00:30     Panorama 
00:50     Druga noc poślubna 
 - dramat, Włochy `05
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez  (odc.45) 05.10 Gram.TV 
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 
Saint Tropez  (odc.46) 08.25 Kasa Na Bank  
– program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210  (odc.13) – serial USA 1994-1995; reż. 
Michael Lange; wyst.: Jason Priestley 
10.25     Zbuntowani 
11.25     mała Czarna  
12.25     Lalola   (odc. 61) 
13.25     Gram.Tv 
13.55     Dziewczyny fortuny  
14.55     Lalola   (odc. 62) 
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.14) – serial 
17.00     J & J – czyli Jola i Jarek, 
 reality comedy
18.00     Exposed: Life through a lens, (odc.2) 
19.00     Zbuntowani (odc.28) serial
20.00     Włatcy Móch  serial animowany 
 – odc.52
20.30     Sex FM   serial komediowy (odc.14)
21.05     Geneza  (odc. 22), serial sensacyjny,  
 Hiszpania 2006, reż.: Ignacio  
 Mercero
22.15      Jazda Figurowa  
 – program Michała Figurskiego. 
23.15     Namiętność zbrodniarza,
  fi lm USA, 2000
01.15     Żołnierz najemny, Francja, Hiszpania,  
 Włochy, 1976; reż.: Pasquale  
 Festa Campanile; wyst.: Bud  
 Spencer, Andréa Ferréol, Enzo  
 Cannavale, Franco Agostini,  
 Jacques Dufi lho, Philippe Leroy;  
 Komedia przygodowa  
 rozgrywająca się w   
 średniowiecznej Europie. 
03.25     Muzyczne listy
04.15     Drogówka
04.30     Komenda

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula 
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokuemnt `06 
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku `06 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument 
17:55     Brzydula 
 - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokuemnt `07
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Pasażer 57 - fi lm akcji, USA 1992 
 Bezwzględny terrorysta  
 Charles Rane przejmuje  
 kontrolę nad samolotem  
 lecącym z Florydy do Los  
 Angeles. Rane jest już   
 oskarżony o porwanie kilku  
 samolotów i właśnie w Los  
 Angeles ma się odbyć proces  
 przeciwko niemu. 
21:50     Wehikuł czasu - fi lm S-F, USA 2002 
 Ekranizacja jednej z   
 najwybitniejszych powieści 
 fantastycznych w historii  
 literatury. 
23:40     Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07 
00:40     Uwaga! - magazyn
01:00     Nocne granie 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.788 06:00 Żar 
młodości, odc.11107:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.432 08:00 Magia 
Niagary, odc.5 09:00 Łowcy skarbów, odc.25 
10:00 Rodzina zastępcza, odc.263
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.153
11:30     Samo życie, odc.1213
12:00     Czarodziejki, odc.52
13:00     Chirurdzy, odc.34
14:00     Pierwsza miłość, odc.845
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.154
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.70
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.23
16:30     Mamuśki, odc.25
17:00     Chirurdzy, odc.41
18:00     Pierwsza miłość, odc.846
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1214
20:00     Pan Magoo; USA, 1997; r. Stanley 
 Tong; w. Leslie Nielsen,   
 Ernie Hudson, Jennifer Garner, 
 Malcolm McDowell, Miguel  
 Ferrer, Stephen Tobolowsky,  
 Kelly Lynch, Matt Keeslar,  
 Nick Chinlund Komedia z  
 Leslie Nielsenem w roli głównej. 
 Pan Magoo (Nielsen)  
 jest energicznym i   
 przedsiębiorczym milionerem 
22:00     Studio Lotto
22:05     Wilk; USA, 1994; r. Mike Nichols;  
 w. Jack Nicholson
00:35     Autostrada
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06:20 Złotopolscy 06:50 Milly i Molly 
07:05 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:35 Codzienna 2 m. 3 11:05 Bulionerzy - 
serial 
11:40     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:15     Magnum - serial, USA 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się 
13:35     Znaki czasu - magazyn 
14:00     Kabaret Paranienormalni 
 - pr. rozrywkowy 
14:55     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:35     Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Gala Wolontariatu 
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 
22:35     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny, `05 
23:30     dekalog... po Dekalogu - Ósme 
 fi lm dokumentalny
24:00     Obrobić VIP`a
  - serial komediowy, USA 
00:30     Panorama 
00:50     Miłość i muzyka - portret Witolda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez  (odc.46) 05.10 V-max 
05.30 Muzyczne listy  06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.47) 08.25  Kasa na 
bank 09.25  Berlin, Berlin  (odc.10) 10.25  
Zbuntowani (odc.28) serial obyczajowy
11.25      mała Czarna 12.25  Lalola  (odc.62)
13.25      V-max 
13.55      Dziewczyny fortuny  
14.55      Lalola  (odc.63)
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.15) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
20.00      Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.54) 
20.30      Sex FM   serial komediowy (odc.15);  
 Polska 2007 r.; reż. : Jakub  
 Miszczak
21.05      Katastrofy budowlane. Film   
 dokumentalny
22.10      J & J – czyli Jola i Jarek, reality
23.10     Właściwy Cel; USA, 1997; reż.  
 Sheldon Lettich; wyst. Daniel  
 Bernhardt, Jim Pirri, Robert  
 Englund Agent David Benson  
 (Daniel Bernhardt) po   
 nieudanej akcji w Iranie trafi a  
 do jednej z bananowych  
 republik Ameryki Łacińskiej. 
01.10  mała Czarna  
02.10  Berlin, Berlin  (odc.10) Niemcy 2001  
 – 2005; reż: Franziska Meyer  
 Price, Gudrun Scheerer

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokument `06
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument 
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30     Detektyw Monk - serial, USA `06 
22:30     Teraz my! 
 - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     alleZIMA! nocą 
00:20     Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA `06 
01:15     Co za tydzień - magazyn
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Nocne granie - pr. muzyczny
03:00     Telesklep 

05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli - serial anim.
08:35 Budzik 09:05 Mały rycerz El 
Cid 09:35 Łowcy smoków
10:05     Szkoła złamanych serc 
10:55     Bądź modna 
11:40     Laboratorium XXI wieku
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:25     Zwierzęta świata - serial
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Kofta, Kreczmar, Janczarski 
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Przed meczem Walia 
 - Polska - reportaż
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     Gwiazdy Pedro’s Cup 
20:10     Pogoda 
20:20     Pieniądze innych ludzi
  - spektakl teatralny 
22:05     Megaloteria TVP
22:20     Ośmiorniczka - fi lm 

06:00 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę 
07:35 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Buli 09:05 
Ziarno - magazyn 09:30 Siódme 
niebo - serial 10:20 Śmiechu warte
10:45     Czterej pancerni i pies 
 - serial
11:50     Kuchnia z Okrasą
12:15     Od słów do głów 
 - magazyn 
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy 
13:00     Wiadomości 
13:10     300 % normy 
 - rozwiązanie konkursu
13:20     Skrzywdzone przez mafi ę 
 - cz. 1, dramat, Włochy
15:00     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Willingen
16:50     Teleexpress 
18:00     Komisarz Rex 
 - serial kryminalny
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:05     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej: Litwa - Polska 
22:25     Imperium 
 - fi lm akcji, USA `02 
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy 
00:30     Głos zza grobu 
 - thriller, USA `06 
02:00     Bracia - dramat, 
 Dania `04 
03:55     Zakończenie dnia

06:00 Pani Prezydent 06:40 Wielki 
skok 07:00 Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie - Łagiewnikach 08:00 
Tydzień 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Domisie
09:40 Teleranek 10:10 Gwiezdne 
wojny - serial animowany 
10:35     Amerykańska opowieś 
 - fi lm animowany
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości 
13:10     Stół... - reportaż 
13:35     Świry - serial kryminalny
14:20     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Willingen 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     Gwiazdy Pedro’s Cup 
20:05     Pogoda 
20:15     Ranczo - serial obyczajowy 
21:15     Czas wojny, czas miłości 
 - fi lm, Włochy `07 
23:10     Królowie Mambo 
 - dramat, Francja `92
00:55     Rok komety - fi lm  
 fabularny, USA `92
02:25     Wokół wielkiej sceny
02:50     Zakończenie dnia

05:20 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:25 Dla niesłyszących - Radio Romans 
05:50 Złotopolscy - telenowela 06:50 Ostoja 
07:20 M jak miłość 08:15 Barwy szczęścia 
09:15 Zacisze gwiazd 09:50 Wojciech 
Cejrowski- boso przez świat 10:20 W 
oku cyklonu - serial dokumentalny 11:15 
Makłowicz w podróży 11:40 Pucuł i Grzechu 
- serial 
11:45     Chartum - dramat, 
 Wielka Brytania `66 
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Mini Szansa - Doda 
16:10     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     Kabaret Ani Mru Mru 
 - pr. rozrywkowy
21:05     Operacja Samum 
 - fi lm sensacyjny, Polska `99 
22:55     Z tamtej strony Wisły 
 - fi lm dokumentalny 
24:00     Wyznania lekarzy i pielęgniarek
  - Wlk. Bryt. `02 
00:30     Panorama 
00:45     Mieczysław Karłowicz
  - Koncert skrzypcowy A - dur 
01:20     Pokolenie 
 - fi lm dokumentalny 
02:20     Włóczęga - fi lm fabularny, USA `99 
03:55     Zakończenie dnia

05.20 Kylie Minogue - Showgirl - Koncert  
06.15 Dekoratornia  06.45 Magiczne pałeczki, 
Australia, Francja, Niemcy, 1987; reż.: Petar 
Keglevic; wyst.: Chico Hamilton, George 
Kranz
08.35     Australijskie oceanaria  (odc.6), serial  
 dok., Australia/Nowa Zelandia  
 2005 r.; reż. Greg Hay, Leon  
 Sefton, Belinda Simpson
09.05     Powrót na  Zaczarowaną Górę; USA,  
 1995; reż.: Peter Rader; wyst.:  
 Robert Vaughn, Elisabeth  
 Moss, Erik von Detten
11.00     Galileo  
12.00     KINOmaniak 
12.30     Dekoratornia  
13.00     Ikony popkultury (odc. 2),
  program rozrywkowy
14.00      Dharma i Greg (odc.3) serial  
 komediowy USA, 2001
14.30     PlusLiga Kobiet – MKS Dąbrowa  
 Górnicza - Farmutil Piła
17.00      J & J – czyli Jola i Jarek 
18.00      Jazda Figurowa  – program Michała  
 Figurskiego 
19.00      Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc. 34)
20.00     Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.53)
20.30     Żandarm w Nowym Jorku;  
 Francja, Włochy, 1965; reż.:   
 Jean Girault; wyst.: Louis De  
 Funes, Michel Galabru
22.40    Hotel New Hampshire; Kanada, USA,  
 Wielka Brytania, 1984

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.789 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.26 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.26 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.3
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.4 08:15 
HUGO 08:45 Pasjonaci 09:15 Ewa gotuje, 
odc.49
09:45     Rodzina zastępcza, odc.290
10:45     Magiczny zegar; USA, 2000; r. Steven 
 Schachter; w. Mark Harmon,  
 Bill Cobbs, Catherine Hicks,  
 Philip Casnoff, Tiplady Brittany,  
 David Lereaney, Mary   
 McDonnell. Dramat sci-fi . 
12:45     Czarodziejki, odc.133
13:45     Dom nie do poznania, odc.136
14:45     SIĘ KRĘCI
15:40     Czarna kula; Wielka Brytania, 2003; 
 r. Mel Smith; w. Paul Kaye
17:45     Festiwal Kabaretowy Ryjek - Rybnik,  
 odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.34
20:00     Miłosna samba; USA, 1998; r. 
 Randa Haines; w. Vanessa L.  
 Williams, Chayanne, Kriss  
 Kristofferson, Beth Grant, 
 Jane Krakowski, Rick   
 Valenzuela Młody Kubańczyk  
 Rafael (Chayanne) po śmierci  
 matki przybywa do Houston, by  
 po raz pierwszy spotkać się ze  
 swoim ojcem. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Barwy nocy; USA, 1994; r. Richard  
 Rush; w. Bruce Willis
01:35     Nagroda gwarantowana
02:35     Tajemnice losu, odc.111

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.790 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.6 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.6 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.17 07:45 Gadżet i Gadżetinis, odc.18 08:15 
Power Rangers, odc.25 08:45 Power Rangers, 
odc.26
09:15     Karolek i Przyjaciele; Francja, 2004; r.  
 Jean-Luc François. Premiera. Film  
 animowany. 
10:45     Minkey detektyw; Kanada, 2006;
  r. Robert Vince   
12:35     Król kosza; USA, 1994; r. Paul M.  
 Glaser; w. Kevin Bacon
14:50     Gwardia Królewska; USA, 2000; r.  
 Jonathan Tydor; w. Eric Roberts
16:45     Świat według kiepskich, odc.246
17:15     Świat według kiepskich, odc.248
17:45     AGENTKI, odc.6
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.35
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.134
21:00     Wzór, odc.23
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Zemsta będzie moja, cz. 2;  
 Wielka Brytania, 2002; r.  
 David Richards; w. Ken Stott, 
 Art Malik, Edward Woodward,  
 Frances Grey, Michelle Forbes  
 Premiera. 
00:05     Zrozumieć ciszę; USA, 1994; 
 r. Bruce Beresford
02:05     Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj  08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:30 Na Wspólnej 
Omnibus - serial
13:15      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
14:55      Brzydula omnibus - serial, Polska
17:20      Akademia policyjna VI: Operacja  
 Chaos - fi lm komedia, USA 1989 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:45      Uwaga! - mg. reporterów
20:00      Niania - serial komedia
21:00      Naciągacze - fi lm komedia, USA 
 2003.Fałszerz i drobny oszust  
 Roy Waller razem ze swoim  
 młodszym wspólnikiem  
 Frankiem Mercerem żyją z 
 namawiania ludzi na kupno  
 całkowicie niepotrzebnych  
 rzeczy po zawyżonej cenie. Roy 
 jest perfekcyjnym oszustem,  
 jednak w życiu prywatnym  
 ciągle ponosi porażki. Cierpi  
 na wiele fobii i ma nerwowe tiki.  
 Frank namawia go na wizytę u 
 psychiatry. Podczas spotkań  
 terapeutycznych Roy dowiaduje  
 się, że ma 14-letnią córkę 
 Angelę. 
23:25      Relikt - fi lm horror, Wielka  
 Brytania `97; Amerykański  
 antropolog przebywający w  
 Brazylii wysyła eksponaty do  
 Muzeum Historii Naturalnej  
 w Chcago. 
01:40      Uwaga! - magazyn
02:00      Nocne granie
  - pr. muzyczny
03:00      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
  - reality show
12:45     Gremliny II 
 - fi lm S-F, USA `90
14:55     Mam talent
  - reality show
16:35     Co za tydzień
 - magzyn
17:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
18:00     Niania 
 - serial komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga!
  - mag. reoprterów
20:00     Kod Biblii
  - miniserial sensacyjny, 
 Włochy `08
22:00     39 i pół 
 - serial komedia
23:00     W roli głównej
  - Tomasz Raczek,
23:30     Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia, USA
00:05     Poszukiwany przez mafi ę
  - fi lm sensacyjny, USA `99
01:50     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:50     Telesklep 
03:10     Uwaga
 - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.79106:00 Żar 
młodości, odc.112 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.433 08:00 Magia 
Niagary, odc.6 09:00 Łowcy skarbów, odc.26
10:00 Rodzina zastępcza, odc.264
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.154
11:30     Samo życie, odc.1214
12:00     Czarodziejki, odc.53
13:00     Chirurdzy, odc.35
14:00     Pierwsza miłość, odc.846
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.155
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.71
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.24
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.1
17:00     Chirurdzy, odc.42
18:00     Pierwsza miłość, odc.847
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1215
20:00     MEGA HIT - Wydział zabójstw,  
 Hollywood; USA, 2003; r. Ron  
 Shelton; w. Harrison Ford,  
 Dwight Yoakam, Isaiah   
 Washington, Keith David
22:00     Studio Lotto
22:35     Tsotsi; Wielka Brytania/RPA, 2005;
  r. Gavin Hood; 
00:35     Fala zbrodni, odc.81
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.132

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących 06:05 WOW - serial 
06:30 Spróbujmy razem 07:00 Czas zamknięty 
w kamieniu 07:25 Ulica lemurów 07:50 
Poezja łączy ludzi 08:00 Barwy szczęścia 
08:35 Alternatywy 4 - serial 09:45 Nie tylko 
dla pań - serial 
10:50     Zabawna dziewczyna - komedia,  
 USA `68
13:15     Święta wojna
  - serial komediowy
13:45     Pucuł i Grzechu
  - serial animowany 
13:45     Kulisy Hit Generatora
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:05     Dzieciaki mojej siostry na śniegu 
 - komedia familijna, Dania `02
17:30     Rodzina Trendych
  - widowisko
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Kabaret Neo - Nówka
  - program kabaretowy 
21:00     Pojedynek nie na żarty
  - widowisko rozrywkowe 
21:55     Prosty plan
  - fi lm akcji, USA `98
23:55     Słowo na niedzielę 
24:00     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
00:50     Trójkąt bermudzki
  - fi lm kryminalny, Polska `88
02:20     Ona i On - wojna płci - talk show 
03:15     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:15     Zakończenie dnia

05.00 Drogówka 05.20 Sztukateria 05.45 Ręce, 
które leczą 06.10 VIP 06.40 KINOmaniak 
07.10 V Max 07.40 Gram.tv 08.10 Beverly 
Hills 90210  (odc.14) 
09.10     Magiczne pałeczki, Australia, Francja,  
 Niemcy, 1987; reż.: Petar  
 Keglevic; wyst.: Chico Hamilton
11.00     Galileo  - program popularno
 -naukowy (odc. 35)
12.00     Gram.Tv 
 - program rozrywkowy
12.30     V-max 
13.00     VIP   
13.30     Piękni  (odc.5) 
 - serial
14.30     PlusLiga – AZS Olsztyn 
 - Asseco Resovia Rzeszów
16.50     J & J – czyli Jola i Jarek, 
 reality comedy Polska, 2008
17.50      Katastrofy budowlane. 
 Film dokumentalny
19.00     Galileo - program popularno
 -naukowy (odc. 35)
20.00      Żołnierz najemny. Francja,  
 Hiszpania, Włochy, 1976; reż.:  
 Pasquale Festa Campanile;  
 wyst.: Bud Spencer, Andréa  
 Ferréol
00.20      Cień; USA, 1994; reż. Russell  
 Mulcahy; wyst. Alec Baldwin, Ian  
 McKellen
02.35      Sztukateria  
03.00      Drogówka
 - program
03.25      Komenda 
 - program
03.50      TV Market  
04.05      Zakończenie programu 
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Po zmianie stron pierwsze 
minuty to dobra gra Ru-
chu, ale zespół Łączpolu 
znów szybko przejął ini-
cjatywę i kontrolował wy-
nik. Taka sytuacja pozwo-
liła trenerowi na wprowa-
dzenie do gry wszystkich 
zawodniczek. 
Zdekoncentrowane wy-
sokim prowadzeniem 
gdynianki popełniły jed-
nak kilka błędów, które 
spowodowały, że na kil-
ka minut przed końcem 
Ruch zmniejszył przewa-
gę i doprowadził do wy-

niku 21:25. Taki przebieg 
wydarzeń podziałał mobi-
lizująco na zawodniczki 
Łączpolu, które zdobyły 
3 ostatnie bramki w me-
czu wygrywając 21:28. 
Podkreślić należy bardzo 
dobry występ Moniki 
Andrzejewskiej, która 
zdobyła 10 bramek, jak 
również bardzo udany de-
biut w drużynie z Gdyni 
Karoliny Szwed, która po 
zastąpieniu w pierwszej 
połowie Moniki Aleksan-
drowicz zaraz po wejściu 
na boisko zdobyła kilka 

bramek pozwalających 
uzyskać gdyniankom 
wysokie prowadzenie do 
przerwy. 
Ruch Chorzów – Łączpol 
Gdynia 21:28 (9:16)

Łączpol: Jurkowska, Szy-
wierska – Sulżycka 3, An-
drzejewska 10, Szejerka 
1, Stachowska 1, Musiał 
2, Całużyńska 3, Szott 1, 
Aleksandrowicz, Szwed 
7, Koniuszaniec, Kulwiń-
ska. Trener: G. Gościń-
ski.

Pewne zwycięstwo 
Łączpolu w Chorzowie

PO DOBRYM MECZU GDYNIANKI PEWNIE POKONA-
ŁY ZESPÓŁ RUCHU CHORZÓW. WYRÓWNANY MECZ 
TRWAŁ TYLKO DO 15 MINUTY, KIEDY TO ŻADNA Z 
DRUŻYN NIE POTRAFIŁA WYPRACOWAĆ PRZEWAGI 
BRAMKOWEJ. ALE OD TEGO MOMENTU ŁĄCZPOL ZDE-
CYDOWANIE POPRAWIŁ GRĘ W OBRONIE. GDYNIANKI 
WYPROWADZAŁY SKUTECZNE KONTRATAKI SYSTE-
MATYCZNIE ZWIĘKSZAJĄC RÓŻNICĘ BRAMEK I SCHO-
DZIŁY NA PRZERWĘ PROWADZĄC 9:16.
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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 12:00 Brzydula 
12:35    Telesklep 
13:30     Salon Gry
  - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokument
14:55     Milionerzy
  - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokument
21:30     Na łasce zabójcy
  - fi lm sensacyjny, USA 1999
23:15     Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07
00:15     Multikino 
 - mag. fi lmowy
00:40     Puchar Świata zawodowców 
 w siłowaniu na rękę
01:10     Uwaga! - magazyn
01:30     Nocne granie
  - pr. muzyczny
02:30     Telesklep

06:15 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Święta wojna
11:15      Przygody Tarzana - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 1981
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
16:05     Niewiarygodne przygody Marka 
 Piegusa - serial przygodowy TVP
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy, `88 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Dr House- serial obyczajowy, USA `06 
21:30     System 09 - cykl dokumentalny, Polska
22:25     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza 
23:00     Warto rozmawiać 
23:55     Czy świat oszalał?
  - Uzależnienie 
00:30     Panorama 
00:50     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
02:45     Europa da się lubić 
03:25     Noc Zagadek - teleturniej 
04:30     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Buli 08:40 Jedynkowe 
Przedszkole 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:40 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc 11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:25 W-skersi 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Przebojowa noc 
14:05     Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Złota sobota 
 - wid. rozrywkowe
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     Głosy zza ściany
  - fi lm, Kanada `03
22:00     Sprawa dla reportera 
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny 
23:20     W pułapce ognia - USA `04 
01:00     Łossskot! - mag. kulturalny 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwa-
drans po ósmej 08:35 Buli 08:40 
Jedynkowe Przedszkole 09:10 Mały 
rycerz El Cid 09:40 Łowcy smoków 
10:05 Szkoła złamanych serc 10:55 
Między mamami - mag.
11:10     Schudnij
11:25     Pora na doktora 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Wójt Roku 2008 - sylwetki 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik
  - Belize San Ignacio 
14:25     Szpital odzyskanej nadziei 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:50     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu 
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Walia 
 - Polska 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Lawina - katastrofi czny
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Misja specjalna - mag. 
23:05     A jeśli się uśmiecham - dok
00:10     No to pięknie - komedia `05

 

06:05 Złotopolscy 06:40 Milly i Molly - serial 
06:55 Telezakupy 07:10 Polska w ekumenicz-
nej Europie  07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:40 Codzienna 2 m. 3 - serial
11:10 Bulionerzy - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial
12:20     Magnum 
 - serial, USA `81 
13:10     Potęga sztuki 
 - serial dokumentalny
14:10     Fort Boyard 
 - reality show 
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Niewiarygodne przygody 
 Marka Piegusa - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, 
 Kanada `03 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Lekkoatletyka- Halowy Mityng  
 Pedros Cup - Bydgoszcz 2009 
18:30     Panorama 
18:45     Lekkoatletyka - Halowy Mityng  
 Pedros Cup - Bydgoszcz 2009 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 odc. 395
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:20     Nazywał się Bagger Vance 
 - fi lm obyczajowy, USA `00 
00:30     Panorama 
00:50     Zezowate szczęście 
 - komediodramat, Polska `59 
02:45     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:45     Zakończenie programu

05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli 08:40 Domisie 
09:10 Mały rycerz El Cid 09:35 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła złama-
nych serc 10:55 Superwnętrze 
11:25     Zapytaj prawnika 
11:40     Telezakupy 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:10     Raj - magazyn 
14:40     Wiadomości, Pogoda 
14:55     Klan - telenowela 
15:25     Plebania - telenowela 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Klingen- 
 thal 
16:50     Teleexpress
  - w przerwie transmisji 
17:55     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej: Walia - Polska 
19:00     Wieczorynka 
20:10     Wiadomości 
21:05     Zrujnowane życie - fi lm  
 obyczajowy, USA `07
22:35     Bronisław Wildstein  
 przedstawia 
23:15     Uwikłana - fi lm, Kanada `03
00:50     Moskiewska saga - serial 
02:40     Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 06:35 Milly i Molly - serial 
animowany 06:50 Telezakupy 07:10 Znaki 
czasu 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Święta wojna - serial 11:20 
Przygody Tarzana - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy 
12:25     Magnum - serial, USA 
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość - serial 
15:55     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy, `88 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Kocham Kino - magazyn fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia, Niemcy/Polska `93 
22:25     Szaleństwo lokatorki
 - thiller, USA `98 
00:05     Reportaż
00:30     Panorama 
00:50     Dolina cieni
  - horror, Niemcy `99 
02:35     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny 
03:20     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:25     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez  (odc.47) 05.10 VIP  
05.30 Muzyczne listy 06.40  TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.48) 08.25 Kasa na 
bank  09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbun-
towani  (Rebelde 2) 11.25 mała Czarna  12.25 
Lalola  (odc.63) 13.25 VIP 
13.55      Dziewczyny fortuny  
14.55      Lalola  (odc.64)
16.00      Beverly Hills 90210  (odc.16) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzysz- 
 tofa Ibisza  program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
19.00     Zbuntowani (odc.30) 
 serial obyczajowy
20.00      Zdjęcie w godzinę; USA, 2002; reż.: 
 Mark Romanek; wyst.: Robin 
 Williams, Connie Nielsen,  
 Michael Vartan, Dylan Smith,  
 Erin Daniels, Eriq La Salle,  
 Gary Cole; Dramat/thriller.  
 Przypadkowy klient supermar- 
 ketu Savmart nie zwróciłby  
 większej uwagi na mężczyznę  
 krzątającego się za ladą ekspre- 
 sowego punktu fotografi cznego  
 ”Zdjęcie w godzinę”.
22.00      J & J – czyli Jola i Jarek , reality  
 comedy Polska, 2008
23.00      Przysługa; dramat. Nastoletni Lincoln  
 Muller (Gummersall) nie cierpi  
 szkoły, uwielbia za to szaloną  
 zabawę. Kiedy nieco starsza,  
 atrakcyjna Alex Langley (Arqu 
 ette) stawia mu piwo, chłopak  
 sądzi, że to początek wspaniałej  
 znajomośći. Szybko okaże się, jak  
 bardzo się mylił...
01.10       mała Czarna 

04.20 Saint Tropez  (odc.48) 05.10 KINOma-
niak  05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.49) 08.25 Kasa na 
bank   09.25 Beverly Hills 90210 10.25  Zbun-
towani (odc.30) 11.25  mała Czarna  12.25 
Lalola   (odc. 64) 13.25 KINOmaniak  13.55 
Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola (odc. 65) ( Lalola ), 
 serial komediowy
16.00      Beverly Hills 90210  (odc.17) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza  program rozrywkowy
19.00      Zbuntowani  (odc.31) 
 serial obyczajowy;
20.00     Sztorm; USA, 1996; reż.: Ridley  
 Scott; wyst.: Caroline Goodall,  
 Jeff Bridges, Jeremy Sisto, John  
 Savage, Ryan Phillippe, Scott  
 Wolfe; Dramat przygodowy  
 oparty na prawdziwych wyda- 
 rzeniach zrealizowany przez  
 Ridleya Scotta (”Obcy-ósmy  
 pasażer Nostromo”, ”Łowca  
 androidów”, ”Gladiator”,  
 ”Helikopter w ogniu”). Grupa  
 kadetów szkoły morskiej  
 wyrusza w rejs dwumasztowym  
 jachtem dowodzonym przez  
 kapitana Sheldona.
22.40     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Irlandii
23.40     Napiętnowane miasto; USA, 1998
01.50     mała Czarna 
02.50     Pokusa; Francja/Australia/USA, 2001

04.25 Saint Tropez (odc.49) 05.15 Dekorator-
nia 05.35 Muzyczne listy 06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez (odc.50) 08.25 Kasa na 
bank 09.25 Beverly Hills 90210 (odc.17) 10.25 
Zbuntowani (odc.31) 11.25 mała Czarna 12.25 
Lalola  (odc.65) 13.25 Dekoratornia 
13.55     Dziewczyny fortuny  
14.55     Lalola  (odc.66)
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.18) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza  program rozrywkowy
19.00      Zbuntowani; (odc.32) 
 serial obyczajowy
20.00     Predator, cz. 1; USA, 1987; reż.:  
 John McTiernan; wyst.: Arnold  
 Schwarzenegger, Carl We- 
 athers, Elpidia Carrillo, Bill  
 Duke, Jesse Ventura; Klasyka  
 kina akcji z Arnoldem Schwa- 
 rzeneggerem w roli głównej.  
 Major Dutch Schaeffer (Schwa- 
 rzenegger) i jego elitarny  
 oddział komandosów zostaje  
 wynajęty przez CIA w celu od-
 bicia zakładników przetrzymy- 
 wanych przez partyzantów w  
 południowoamerykańskiej  
 dżungli.
22.15     Ikony popkultury;  (odc. 3), program  
 rozrywkowy, a kto wie - może  
 nawet któryś z członków rodziny  
 królewskiej...
01.45      mała Czarna 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.792 06:00 Żar 
młodości, odc.113 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.434 08:00 Magia 
Niagary, odc.7 09:00 Łowcy skarbów, odc.27 
10:00 Rodzina zastępcza, odc.265
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.155
11:30     Samo życie, odc.1215
12:00     Czarodziejki, odc.54
13:00     Chirurdzy, odc.36
14:00     Pierwsza miłość, odc.847
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.156
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.72
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.25
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.2
17:00     Chirurdzy, odc.43
18:00     Pierwsza miłość, odc.848
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1216
20:00     W akcie desperacji; USA, 1998;  
 r. Barbet Schroeder; w. Mi- 
 chael Keaton, Efrain Figueroa,  
 Erik King, Janel Moloney,  
 Joseph Cross, Andy Garcia,  
 Brian Cox, Marcia Gay Harden  
 Thriller sensacyjny.
22:00     Studio Lotto
22:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.11
23:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.12
00:05     Ocean dusz, odc.2; Wielka Brytania,  
 2004; r. James Hawes
01:50     Nagroda gwarantowana, odc.133

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.793 06:00 Żar 
młodości, odc.114 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.435 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.8 09:00 Łowcy skarbów, odc.28 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.266 11:00 Sabrina 
- nastoletnia czarownica, odc.156 11:30 Samo 
życie, odc.1216
12:00     Czarodziejki, odc.55
13:00     Boston Public, odc.45
14:00     Pierwsza miłość, odc.848
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.157
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.73
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.26
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.3
17:00     Chirurdzy, odc.44
18:00     Pierwsza miłość, odc.849
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1217
20:00     Świat według kiepskich, odc.252
20:30     Świat według kiepskich, odc.256
21:00     Kasa albo życie; USA, 2002; r.  
 Bruce McCulloch; w. Jason  
 Lee, Tom Green, Dennis Farina,  
 Leslie Mann, Megan Mullally,  
 Chris Penn, John C. McGinley 
22:00     Studio Lotto
22:55     Spisek; USA, 2002; r. Bix Skahill 
00:55     Saloon Gier, odc.3
01:10     Saloon Gier, odc.4
01:25     Nagroda gwarantowana, odc.134

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.794 06:00 Żar 
młodości, odc.115 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.436 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.9 09:00 Łowcy skarbów, odc.29
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.267
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.157
11:30     Samo życie, odc.1217
12:00     Czarodziejki, odc.56
13:00     Boston Public, odc.46
14:00     Pierwsza miłość, odc.849
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.158
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.74
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.27
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.4
17:00     Chirurdzy, odc.45
18:00     Pierwsza miłość, odc.850
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1218
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.50
21:00     Wzór, odc.24
22:00     Studio Lotto
22:05     Sztorm stulecia, odc.1
00:05     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.3
01:00     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.4; USA, 2005
01:50     Nagroda gwarantowana, odc.135

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
12:35      Telesklep 
13:30      Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20      Detektywi 
 - serial dokument `06
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55      Sąd rodzinny
  - serial dokument
17:55      Brzydula 
 - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokuemnt
21:30      Dowody zbrodni
  - serial kryminalny, USA `06
22:30      Teraz albo nigdy
  - serial, Polska
23:25      Californication 
 - serial komediodramat, USA
00:05      Kuba Wojewódzki 
 - talk show 
01:05      Uwaga! 
 - magzyn
01:25      Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:25      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 12:00 
Brzydula - serial
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     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 dokuemnt
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30     Epidemia - fi lm sensacyjny, 
 USA `95 
00:10     Szymon Majewski Show 
 - talk show `08 
01:15     Superwizjer
  - magazyn
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
03:05     Telesklep 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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