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Zestawienie Diamenty For-
besa powstaje we współpracy 
z fi rmą Dun & Bradstreet. W 
aktualnym, już trzecim z kolei 
rankingu znalazły się fi rmy, 
które najbardziej dynamicz-
nie zwiększały swą wartość 
w latach 2005-2007. Lista 
Diamentów Forbesa opraco-
wywana jest na podstawie 
szwajcarskiej metody wyceny 
wartości fi rm, uwzględniającej 
zarówno wyniki fi nansowe jak 
i wartość ich majątku. Meto-
da ta umożliwia zmierzenie 
potencjału przedsiębiorstw, 
przy uwzględnieniu wielko-

ści realizowanych inwestycji 
oraz zdolności do powiększa-
nia sprzedaży i zysków. Firmy 
podzielone są na trzy kategorie 
wg przychodów ze sprzedaży 
w roku 2007 - małe 5-50 mln 
zł, średnie 50-200 mln zł, duże 
powyżej 200 mln zł. 
Fakt, że wśród 225 pomor-
skich fi rm, które znalazły się 
na Liście Diamentów Forbe-
sa jest ponad 60. z Gdyni jest 
potwierdzeniem tego, że na-
sze miasto jest miejscem bar-
dzo sprzyjającym rozwojowi 
przedsiębiorczości.                   
           (ajg)

GDYŃSKIE DIAMENTY
61 gdyńskich fi rm na Liście Diamentów Forbesa 2009 - 
czyli najszybciej  zwiększających swą wartość polskich 
przedsiębiorstw. Wśród nich P.P.H. BOMI S.A. oraz VI-
STAL GDYNIA S.A. najlepszymi na Pomorzu. Regional-
ne uroczystości uhonorowania pomorskich fi rm, które 
trafi ły na prestiżową listę miesięcznika odbyły się w 
gdyńskim klubie COCO. Honorowym gościem imprezy 
był prezydent Wojciech Szczurek. 
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Z rąk marszałka Jana Kozłowskiego Diament Forbesa w kategorii fi rm średnich odbiera Bogdan Malc wice-
prezes Zarządu VISTAL GDYNIA S.A.
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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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Partnerem tegorocznej edy-
cji CeBIT jest stan Kalifor-
nia USA, a w uroczystym 
otwarciu targów 3 marca 
weźmie udział gubernator 
Arnold Schwarzenegger. 
Na targach zaprezentuje 
swoje osiągnięcia 20 pol-
skich fi rm. I tu powód do 
dumy dla Gdyni, ponieważ 
7. fi rm z nich pochodzi z 
PPNT w naszym mieście. 
Do Hanoweru pojadą m. in. 
przedstawiciele fi rmy FIDO 
INTELLIGENCE - lidera 
w tworzeniu systemów ob-
niżających koszty obsługi 
klienta, IVO SOFTWARE, 
twórca wielokrotnie nagra-
dzanego syntezera  mowy, 
którzy zaprezentują swoje 

Nowoczesne 
technologie
Największe na świecie targi nowoczesnych technologii CeBIT odbędą się w dniach 3 - 8 
marca w Hanowerze. Podczas targów swoje technologie i produkty już po raz trzeci zapre-
zentują fi rmy z Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni. 

najnowsze „dziecko_ - Ivo-
na Embedded syntezer do 
zastosowania w urządze-
niach elektronicznych i 
mobilnych przeznaczonych 
dla osób niewidomych oraz

MPICOSYS – fi rmy two-
rzącej  i rozwijającej tech-
nologie mikro - systemów 
związane z aplikacjami kart 
chipowych i ekranami ela-
stycznymi. 

CeBIT to bardzo prestiżowa 
impreza z ponad dwudzie-
stoletnią tradycją innowacji. 
Również niepowtarzalna 
płaszczyzna nawiązywania 
kontaktów biznesowych 
oraz doskonałe forum pre-
zentacji najnowszych glo-
balnych trendów i technolo-
gii przyszłości. 
Pomorski Park Naukowo - 
Technologiczny w Gdyni 
to inicjatywa realizowana 
przez gdyński samorząd od 
2001. W rankingu parków 
technologicznych i prze-
mysłowych opracowanym 
przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości w 
2008 roku jest w ścisłym 
gronie liderów.            (ajg)
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Najgroźniej wyglądało 
zdarzenie na ulicy Chwarz-
nieńskiej. W sobotni pora-
nek kobieta, która jechała 
tą ulicą straciła panowanie 
nad autem i jej samochód 
uderzył w skarpę. Renault 
dachował. Kobieta trafi ła 
do szpitala. Okazało się, że 
mieszkanka Gdyni w chwi-
li wypadku miała prawie 2 
promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
- Każdemu nietrzeźwemu 
kierowcy grozi grzywna, 

ograniczenie wolności lub 
do 2 lat więzienia i utrata 
prawa jazdy - przypomina 
asp. sztab. Hanna Kaszu-
bowska, rzecznik gdyńskiej 
policji. - Pamiętajmy, że 
osoby prowadzące samo-
chód „po kilku głębszych” 
to potencjalni sprawcy wy-
padków. Zdolność postrze-
gania i szybkiej reakcji jest 
u nich znacznie ograniczo-
na. Wiedząc, że ktoś po al-
koholu zamierza wsiąść do 
auta, zareagujmy!      (TM) 

Jeden weekend, 
sześciu pijanych
Gdyńscy policjanci zatrzymali w ciągu dwóch dni 
aż sześciu pijanych kierowców. Każdy z zatrzyma-
nych miał około 2 promili alkoholu w organizmie. 
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Uroczystość przekazania 
pojazdów z udziałem pre-
zydenta Wojciecha Szczur-
ka i zastępcy komendanta 
wojewódzkiego policji 
Henryka Szczepańskiego, 
odbyła się dzisiaj na te-
renie Zespołu Transportu 
KMP w Gdyni. Auta po-
święcił o. Edward Pracz.
- Jest to pierwsza tak duża 
transza samochodów która 
w ciągu ostatnich lat trafi ła 
do gdyńskiego garnizonu - 
mówi podinspektor Marek 

Chrapkowski komendant 
miejski policji w Gdyni. - 
Pojazdy kosztowały ponad 
ok. 1,2 miliona złotych. 
Pieniądze na zakup pocho-
dzą z budżetu w ramach 
ustawy o modernizacji po-
licji oraz władz samorzą-
dowych Gdyni, które wy-
asygnowały na ten cel 300 
tys. współfi nansując zakup 
5 dużych radiowozów. 
Prezydent Szczurek za-
pewnił, że bezpieczeństwo 
w mieście traktowane jest 

priorytetowo bez wzglę-
du na kryzys, ponieważ 
władze miasta uważają, 
że wsparcie działań poli-
cji przez samorząd może 
przynieść określone ko-
rzyści.
- Chcą zapewnić panów 
komendantów - powie-
dział prezydent, - że z 
punktu widzenia samo-
rządu, bez względu na to 
jak się będzie układała 
sytuacja budżetowa nasze 
wsparcie budżetowe, które 

planowaliśmy i uzgodnili-
śmy na najbliższe lata, nie 
będzie ulegało zmianie na 
niekorzyść. Modernizacja 
taboru to bardzo ważny 
element pracy dla spraw-
nego działania policji, ale 
będziemy też wspierali 
zakup innego sprzętu, po-
trzebnego w pracy policji, 
by mogła skutecznie spro-
stać oczekiwaniom miesz-
kańców. 
Spośród 7 radiowozów 
Kia 4 trafi ły do gdyńskich 

komisariatów policji, a 
trzy do Sekcji Ruchu dro-
gowego, która otrzymała 
do swej dyspozycji także 
terenową Kia sorento. Ko-
misariaty otrzymały tak-
że 4 radiowozy (furgony) 
Fiat dukato, a piąty trafi ł 
do sztabu Komendy Miej-
skiej Policji. Z przyczyn 
oczywistych wśród zapre-
zentowanych mediom aut 
nie było tych nieoznako-
wanych dla pionu opera-
cyjnego.              (ANGO)

Nowe auta
dla policji
GDYŃSKI GARNIZON POLICJI 
OTRZYMAŁ WCZORAJ 17 NOWYCH 
SAMOCHODÓW, Z CZEGO 13 TO  
RADIOWOZY, TRZY POJAZDY 
NIEOZNAKOWANE DO DZIAŁAŃ 
OPERACYJNYCH I JEDEN FUR-
GON DLA ZESPOŁU TRANSPOR-
TU. AUTA KOSZTOWAŁY PONAD 
1.3 MLN. ZŁOTYCH Z CZEGO 300 
TYSIĘCY WYASYGNOWAŁY GDYŃ-
SKIE WŁADZE SAMORZĄDOWE 
POZOSTAŁY MILION TO PIENIĄDZE 
Z BUDŻETU W RAMACH USTAWY 
O MODERNIZACJI POLICJI. SZEF 
GDYŃSKIEJ POLICJI ZAPEWNIŁ, 
ŻE POMIMO KRYZYSU NIE POWIN-
NO BYĆ KŁOPOTÓW Z PALIWEM 
DO NOWYCH MASZYN.

Jest to pierwsza tak duża transza samochodów, która w ciągu ostatnich lat 
trafi ła do gdyńskiego garnizonu.

Akcja odbyła się w tym 
tygodniu. Policjanci skon-
trolowali sklepy w Trój-
mieście i Wejherowie. W 
Gdyni chodziło o 4 stoiska 
w domach handlowych. 
- Biżuteria miała nielegal-
nie naniesione znaki towa-
rowe. Były to wyroby ze 
srebra i złota, marki z gór-
nej półki - mówi „Expres-
sowi” naczelnik Wydziału 
do walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą KWP w 
Gdańsku. 
- Właściciele stoisk zostali 

Zarekwirowali 50 tysięcy 
Prawie 50 tysięcy zł - tyle była warta biżuteria, która została zarekwirowana w Gdyni przez 
funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą. 

przesłuchani - dodaje asp. 
sztab. Hanna Kaszubow-

ska, rzecznik gdyńskiego 
komendanta. - Policjanci 

ustalają, w jaki sposób ku-
pili te precjoza. We wszyst-
kich czterech przypadkach 
został zebrany materiał do-
wodowy, który pozwala na 
wszczęcie postępowania.
Każdej z tych osób grozi 
teraz do 5 lat więzienia, 
zależnie od tego, z którego 
paragrafu właściciele punk-
tów będą odpowiadać przed 
sądem. Łączna wartość bi-
żuterii zarekwirowanej na 
terenie czterech miast to 
ponad 275 tysięcy zł. 

(TM) 

200 zł był warty maluch, 
którego kradzież została 
zgłoszona na gdyńskiej 
policji. Jak się potem 
okazało zawiadomienie 
było fałszywe... 
Pod koniec lutego Jarosław 
P. zgłosił się na policję in-
formując, że ukradziono mu 
samochód. 25-latek wycenił 
swojego malucha na 200 
złotych. - Funkcjonariusze 
zebrali szczegółowe infor-
macje o zdarzeniu i wyka-
zali, że... gdynianin kłamie 
- mówi asp. sztab. Hanna 
Kaszubowska, rzecznik 
gdyńskiej policji. - Okaza-
ło się, że tego samego dnia 
przy ulicy Beniowskiego 
straż miejska założyła na 
koła malucha założyli blo-
kady. Parę godzin później 
już w tym miejscu nie było 
samochodu ani blokady. 
Ktoś ukradł malucha war-
tego 200 zł i blokadę wartą 
dwa razy więcej. 
Czas pokazał, że był to 
właśnie Jarosław P. Żeby 
uniknąć opłaty za zdjęcie 
blokady postanowił zrobić 
to sam. Potem zgłosił się na 
policję informując o skra-
dzionym aucie. Teraz grozi 
mu do 5 lat więzienia. 
Równie rzadka sytuacja 
miała miejsce na Oksywiu. 
Tam policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy 
postanowili włamać się do 
malucha. Oboje byli pi-
jani. Jeden, gdy zobaczył 
policjantów, zaczął drugi 
uciekać. Drugi spokojnie 
siedział na fotelu kierow-
cy. Potencjalnych złodziei 
zauważył jeden z miesz-
kańców i to dzięki niemu 
dwójka młodych mężczyzn 
zamiast spędzić noc w czy-
imś samochodzie trafi ła do 
aresztu.                       (TM) 

(Nie)
skradziony 

maluch
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Kmdr. ppor. Radosław Pioch 
i bosman Krzysztof Żakow-
ski jako zespół reporterski 
uczestniczyli w w pierw-
szym etapie misji Czadzie. 
Spędzili w Afryce około 
dwóch miesięcy. Działali w 
ramach inżynieryjnej grupy 
przygotowawczej, a ich za-
daniem było przygotowanie 
materiałów fi lmowych i fo-
tografi cznych na potrzeby 
Dowództwa Operacyjnego 
SZRP,  koordynuje polskie 
misje wojskowe poza grani-
cami kraju. W czasie misji 
zrealizowali ok. 20 godzin 
fi lmu i kilkanaście tysięcy 
fotografi i. Warto dodać, że 
fi lm bosmana Zakowskiego 
z misji zdobył w zeszłym 
roku III nagrodą na  Ogól-
nopolskim Przeglądzie Fil-
mów Amatorskich WP w 
Rzeszowie. 

Pełny Zespół Reporterski 
MW tworzą cztery osoby 
działające w dwóch te-
am’ach. Pierwszy z nich to 
odznaczeni, natomiast dru-
gim są bosmanmat Grzegorz 
WALETKO (kamerzysta) 
oraz Marian KLUCZYŃ-
SKI (fotoreporter). 
- Do zadań zespołu należy 
archiwizacja zdjęciowo - 
fi lmowa działań Marynarki 
Wojennej, w tym głównie 
ćwiczeń i operacji mor-
skich, akcji o charakterze 
bojowym, ratowniczym, 
udziału MW w działaniach 
międzynarodowych oraz 
efektów programów moder-
nizacyjnych - mówi Bartosz 
Zajda z Biura Prasowego 
MW.-  Materiały zrealizo-
wane przez ZR mogą być 
udostępniane mediom oraz 
wykorzystywane do publi-

Solana odznaczył 
reporterów MW
Wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej wręczył w ubiegły piątek członkom 
Zespołu Reporterskiego MW - kmdr. ppor. Radosławowi Piochowi i bosmanowi Krzysztofowi Żakow-
skiemu - medale za misję w Czadzie. Medalami uhonoworował polskich marynarzy Javier Solana - 
sekretarz generalny Rady Unii Europojskiej.

kacji na stronach interneto-
wych MW, resortu Obrony 
Narodowej oraz prasy woj-
skowej. Reporterzy zespołu 
uczestniczą w działaniach 
na morzu, w powietrzu i na 
lądzie – wszędzie tam gdzie 
obecne są jednostki MW. 
W dorobku zespołu jest kil-
kaset godzin fi lmów i blisko 

ćwierć miliona fotografi i, 
które przedstawiają niemal 
wszystkie sfery funkcjono-
wania Marynarki Wojennej. 
Ostatnio brał udział w obsłu-
dze prasowej nieformalnego 
spotkania ministrów obrony 
narodowej państw NATO w 
Krakowie.            

 (ANGO)
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Wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej wrę-
cza odznaczenie Kmdr ppor. Radosławowi Piochowi.

Bosman Krzysztof Żakowski z kamerą na poligonie w Wędrzynie.

Spotkanie delegacji angiel-
skiej, portów-gospodarzy 
regat z gdyńskimi organiza-
torami odbyło się w gdyń-
skim magistracie. Uczest-
nikami spotkania byli m.in.
Christer SAMUELSSON, 
Przewodniczący Tall Ships’ 
Races (Europe) Limited, 
Peter NEWELL, Dyrektor 
Regat Sail Training Inter-
national, Corinne HITCH-
ING, Media Manager Sail 
Training International 
oraz Sue PELLING, Me-
dia Manager ds. I Wyścigu 
“The Tall Ships’ Races 
2009”, a także reprezentan-
ci Kłajpedy, St. Petersburga 
oraz Turku – portów, które 
obok Gdyni znalazły się na 
trasie tegorocznych regat. 
Gdynia będzie pełnić rolę 
gospodarza regat “The Tall 
Ships’ Races” po raz czwar-
ty. Wcześniej impreza ta, 
pod poprzednią nazwą 
“The Cutty Sark Tall Ships’ 
Races”, odbywała się w 
naszym mieście w 1974, 
1992 i 2003 roku. Głów-
nym celem pobytu delega-
cji było sprawdzenie stanu 
przygotowań miasta przed 
lipcowym zlotem. Miasto 
jak się dowiedzieliśmy wy-
padło bardzo dobrze, a Bry-
tyjczycy opuścili Gdynię z 
przekonaniem, że gdyński 
zlot jest doskonale przygo-

towywany.
To, co zobaczyliśmy – mówi 
Peter Newell, dyrektor re-
gat, – daje nam pewność, 
że Gdynia będzie wzorowo 
przygotowana na lipcowe 
przyjęcie fl oty żaglowców. 

Nie często spotykamy się z 
takim entuzjazmem ludzi, 
którzy organizują zlot. 
Aktualnie, udział w gdyń-
skim zlocie potwierdziło 
blisko setka jednostek, w 
tym 20 żaglowców klasy A, 
grupującej największe na 
świecie. Wśród żaglowców 
klasy „A” znaleźli się m.in. 
Alexander von Humboldt 
(Niemcy), Dar Młodzieży 
(Polska), Fryderyk Cho-
pin (Polska), Lord Nelson 
(Wielka Brytania), Mir 
(Rosja), Morgenster (Ho-
landia), Pogoria (Polska), 
Sedov (Rosja), Shtandart 
(Rosja).

(zpum)

Dobrze ocenili
W Gdyni gościli w ubiegłym tygodniu przedsta-
wiciele władz The Tall Ships’ Races (Europe) Ltd./
Sail Training International oraz portów-gospoda-
rzy regat The Tall Ships’ Races 2009. Celem wi-
zyty jest ocena stanu przygotowań miasta do or-
ganizacji zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 
2009, który odbędzie się w Gdyni 2 – 5 lipca br.

Podczas spotkania w gdyńskim magistracie. Fo
t. 
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„Nie często 
spotykamy 

się z takim 
entuzjazmem 
ludzi, którzy 
organizują 
zlot.” 

Koszt uczestnictwa to 50 
złotych. W cenie uwzględ-
niony jest udział w rywa-
lizacji, opieka i trening ze 
strony instruktorów parku, 
drobny poczęstunek. Ty-
tuł mistrzowski otrzyma 
najwytrwalsza z pań, która 
zdobędzie najwyższy wynik 
w łącznej klasyfi kacji.
Zgłoszenia udziału w te-

gorocznej edycji Kobiet na 
Kolibki przyjmuje biuro Ko-
libki Adventure Park (mail: 
biuro@adventurepark.pl lub 
tel: 58-350-50-99). 
Pomysł na obchody Dnia 
Kobiet w Kolibki Adventu-
re Park powstał w ubiegłym 
roku. Spontaniczna począt-
kowo impreza przerodziła 
się w przedsięwzięcie, które 

Specjalny Dzień Kobiet na Kolibkach
Już po raz drugi Kolibki Adenture Park organizuje z okazji święta kobiet otwarte mistrzostwa Gdyni Kobiety na Kolibki 2. W niedzielę od godz 16. uczest-
niczki imprezy będą się zmagały w konkurencjach off – roadowych, strzeleckich i wysokościowych. 

przyciągnęło niemalże 100 
uczestniczek oraz niemałe 
grono kibiców. Przed przy-
stąpieniem do rywalizacji 
panie miały możliwość po-
ćwiczyć. Zmagania odbyły 
się w trzech kategoriach. 
gdzie dwie pierwsze dawały 
możliwość wyboru pomię-
dzy zawodami strzeleckimi 
a wspinaczkowymi, wyczy-

nami na quadach bądź w 
autach terenowych. W tego-
rocznej edycji w kategorii 
K3 nastąpiła zmiana zadań 
i odbywać będzie się rywa-
lizacja w biegu na orienta-
cję bądź zjeździe linowym. 
Więcej informacji i galeria 
zdjęć z ubiegłorocznej im-
prezy na www.adventure-
park.pl

Program imprezy:
09.00 - 12.00 zapisy zawodni-
czek oraz treningi
12.00 - 16.00 konkurencje wg 
następującego planu:
12.00 - 13.00 jazdy quadami/
samochodami terenowymi  
K1
13.00 - 14.00 zawody wspi-
naczkowe/strzeleckie K2
14.00 - 15.00 próba odwagi/
bieg na orientację K3
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W miniony weekend w 
Centrum Rozrywki Gemini 
odbyły się I krajowe elimi-
nacje do MŚ w Monopo-
ly 2009 oraz Mistrzostwa 
Gdyni Monopoly w kate-
gorii wiekowej 8 -16 lat. W 
obu turniejach wzięło udział 
ponad 120 uczestników. 
Organizatorem eliminacji 
był polski oddział fi rmy 
HASBRO  – producenta gry 
Monopoly. Sędzią głównym 
Michał Stajszczak – jeden z 
najlepszych znawców gry w 
kraju.
- Gram w Monopoly od po-
nad 30 lat początkowo na 
egzemplarzu gry przywie-
zionym z Anglii – powie-
dział reporterowi Expressu 
arbiter, - Kiedy Monopoly 
był wprowadzany na rynek 
polski uczestniczyłem w 
tworzeniu pierwszej wersji 
przepisów. Jeden z najwy-
bitniejszych specjalistów od 
gry powiedział, że wszyst-
kiego nauczył się na Mo-
nopoly: jak był dzieckiem 
nauczył się liczyć na pienią-
dzach Monopoly, czytać na 
kartach Monopoly, potem 
uczył się podejmowania de-
cyzji ekonomicznych pod-
czas gry w Monopoly, a co 
najistotniejsze nauczył się 
też przegrywać dlatego że 
grał w Monopoly – to też 
bardzo mu się w życiu przy-
dawało.
Przy każdym stoliku do 
gry zasiadło 4 zawodników 
i bankier, który pilnował 
by wszystko odbywało się 
zgodnie z regułami gry, a 
także wypłacał, kasował, 
udzielał pożyczek,sprzeda-
wał działki, nieruchomości 
oraz prowadził licytacje. 

Monopoliści 2009
Jarosław Koniarski z Gdyni jednym z czterech fi nalistów gdyńskich eliminacji Mistrzostw Świata w Mo-
nopoly i wraz Piotrem Sobieralskim z Tczewa, Wojciechem Peplakiem i Przemysławem Kitowskim (obaj 
z Gdańska) pojadą 28 marca do Warszawy, by w polskim fi nale turnieju walczyć o wyjazd do Las Vegas. 
Młodzieżową Mistrzynią Gdyni została w niedzielę Natalia Urbaniak.

Zawody rozgrywano na 
standardowych planszach 
tzn z obiektami Warszawy 
(w każdym kraju Mono-
poly Standard przedstawia 
plansze z obiektami jego 
stolicy). Po ponad 3-go-
dzinnych zmaganiach (2 
1,5 godzinne) etapy wy-
łoniona została czwórka 
zwycięzców, którzy wezmą 
28 marca udział w polskim 
fi nale polskich elimina-
cji w Warszawie. Zostali 
nimi Jarosław Koniarski 
z Gdyni, Wojciech Peplak 
i Przemysław Kitowski z 
Gdańska oraz Piotr Sobie-
ralski z Tczewa. Niestety w 
fi nałowej czwórce zabrakło 
przedstawicielek płci pięk-
nej.
- Namawiały mnie dzieci 
– powiedział Jarosław Ko-
niarski, - ale decyzja zapa-
dła  zupełnie spontanicznie. 
Trochę gramy w domu w 

Monopoly, ale zasady 
nie do końca mi są zna-
ne. Starałem się jednak 
postępować zgodnie 
z logiką. Na co dzień 
pracuję jako specjalista 
zarządzania i w pew-
nym stopniu pomogły 
mi moje umiejętności. 

W grze tej jednak potrzebne 
jest jak w każdej innej rów-
nież szczęście, które dzisiaj 
mi dopisało.

I Mistrzostwa Gdyni
O tym, że Monopoly jest 
wcale nie jest typowo męską 
grą można było przekonać 
się podczas I  Mistrzostw 
Gdyni, które rozegrano  w 
Gemini w niedzielę, kiedy 
przy planszach zasiadło tyle 
samo mniej więcej dziew-

cząt co chłopców. Można 
się także było przekonać z 
jak wielką popularnością 
cieszy się gra Monopoly 
wśród młodych Gdynian. 
Chętnych do stanięcia w 
szranki było ponad dwa 
razy więcej niż miejsc przy 
stolikach i kilkudziesięciu 
się po prostu nie „załapało 
do gry”.

Młodzież w odróżnieniu od 
uczestników sobotnich eli-
minacji grała na planszach 
Monopoly Świat, na której 
od ubiegłego roku na polu 
startowym jest również Gdy-
nia. Zawody poprowadził 
aktor Rafał Ostrowski na co 
dzień aktor Teatru Muzycz-
nego. Do pierwszego etapu 
zasiadło 64. uczestników po 
4 przy każdym stoliku. Na 
rozegranie każdego z eta-
pów zawodnicy otrzymali 
45 min. Z każdego stolika 
do następnego etapu prze-
chodziło 2 zawodników. Po 
kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłoniono 4. najlep-
szych. I tu wielka niespo-
dzianka bo zwyciężczynią 
została dziewczyna Natalia 
Urbańska, która wyprzedzi-
ła Szymona Cabaja i Anię 
Baranowską. Czwarte miej-
sce zajął Piotr Cabaj.
Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, gry Monopoly Świat 
i upominki. Organizatorzy 
pomyśleli również o specjal-
nej pamiątce dla wszystkich 
uczestników mistrzostw, 
których udekorowano wspa-
niałymi szklanymi medala-
mi symbolizującymi tarcze 
gry Monopoly.      (ANGO)

„W grze tej 
jednak po-

trzebne jest jak 
w każdej innej 
również szczę-
ście, które dzi-
siaj mi dopisa-
ło.” 

Organizatorzy pomyśleli również o specjalnej pamiątce dla wszystkich uczestników mistrzostw, 
których udekorowano wspaniałymi szklanymi medalami symbolizującymi tarcze gry Monopoly.    
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Przy każdym stoliku do gry zasiadło 4 zawodników i bankier, któ-
ry pilnował by wszystko odbywało się zgodnie z regułami gry.

- Jarek Koniarski (Gdynia) – pracownik fi rmy 
deweloperskiej
-. Mój udział w turnieju jest bardzo spontaniczny, 
namówiły mnie dzieci. Troszeczkę gramy w domu, ale 
zasady nawet nie do końca mi są znane i sporo z nich 
poznawałem w czasie gry. Tu potrzeba trochę więcej 
szczęścia niż umiejętności. W pracy na co dzień zajmuję 
się zarządzaniem i pewnie te umiejętności tez trochę mi 
pomogły.

- Magdalena Goceł (Gdynia) - uczennica III LO w 
Gdyni
- Jestem gdynianką i przyszłam na eliminacje, żeby 
wygrać gdyński półfi nał Monopoly i pojechać do 
Warszawy, a potem do Vegas. Nie udało się wygrać, 
ale przeciwnicy byli raczej nastawieni na wygraną i nie 
chcieli handlować nieruchomościami, a to jest podstawą 
gry. Jednemu z zawodników udało się bardzo szybko 
zdobyć monopol i wtedy praktycznie było po grze. 
Zrezygnowałam z gry nie bankrutując, ale uznałam, że 
dalsza gra nie ma sensu. 

- Przemysław Kitowski (Gdańsk) – nauczyciel
- W pewnym momencie przy moim stoliku pojawił 
się problem, gdyż przeciwnicy nie mając szans na 
wygraną chcieli przekazać jednemu z nich za śmieszną 
cenę swoje nieruchomości, żeby mnie pogrążyć. 
Spowodowane to jest tym, że regulamin jest nie do 
końca ścisły, na szczęście z pomocą przyszedł arbiter, 
który podjął decyzję zgodną z zasadami fi nałów 
międzynarodowych.

- Wojciech Peplak |(Gdańsk) – student matematyki
- Udało się, jestem pierwszym fi nalistą dzisiejszych 
eliminacji, ale przyznam, że w Monopoly gram 
sporadycznie. W tej grze bardzo dużo zależy od 
szczęścia i ono mi dzisiaj dopisało. Myślę, że fajnie 
byłoby pojechać do Las Vegas. Uważam, że ten turniej 
to przede wszystkim doskonała zabawa. Fajnie też, że 
Gdynia znalazła się na planszy Monopoly Świat, to 
dobra promocja dla miasta.

Świetna zabawa mówią...

Uczestnicy Mistrzostw Gdyni
- Tomek Bławat  uczeń Gimnazjum nr 23
- Gra Monopoly bardzo mi się podoba i lubię w nią 
grać. Pierwsze kroki stawiałem w wieku sześciu lat, 
więc ponad siedem lat temu. Myślę, że dobrze mi 
poszło w pierwszej rundzie i przejdę do kolejnej. Nie 
myślałem, że będzie tu aż tylu zawodników. Wrażenia 
są fantastyczne.

- Karolina Kądzior – uczennica Gimnazjum nr 18
- O Mistrzostwach Monopoly dla młodzieży 
dowiedziałam się od swojej koleżanki, która 
zaproponowała, żebyśmy wzięły w nich udział. 
Zgodziłam się chętnie bo bardzo lubię tę grę. Nieźle 
mi poszło w pierwszej części turnieju i będę grała 
dalej. Monopoly to super gra i zabawa. Namawiam 
wszystkich, którzy jej jeszcze nie znają by spróbowali.

- Oskar Koniarski – uczeń Gimnazjum Jezuickiego
- Wczoraj mój tato grał w eliminacjach Mistrzostw 
Świata, dzisiaj ja z bratem próbujemy swoich sił i 
nawet dobrze mi poszło w pierwszej rundzie bo przy 
swoim stoliku zająłem pierwsze miejsce. Jestem bardzo 
zadowolony z awansu, ale też z udziału w samych 
mistrzostwach bo to fajna zabawa. Muszę iść sprawdzić 
jak poszło bratu.

(zebrał ANGO)
Zdjęcia Andrzej J. Gojke

Uczestnicy eliminacji MŚ
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Ta zorganizowana grupa 
przestępcza działała na 
Pomorzu od ponad pię-
ciu lat. Jej trzon stanowili 
egzaminatorzy. Oblewali 
wielokrotnie kursantów na 
egzaminach. Do ponowne-
go egzaminu kursant musi 
przystąpić w określonym 
czasie od ukończenia kur-
su, a jeżeli się w nim nie 
zmieści, przedstawić za-
świadczenie o wykupieniu 
pakietu dodatkowych jazd 
(koszt  nie mniejszy niż 
300 zł.). Wielu kursantów 
wykupowało kolejne pa-
kiety kilkakrotnie  i ciągle 
byli oblewani. 

Stresujący egzamin
- Kurs na prawo jazdy 
ukończyłam przed ponad 
dwoma laty  – mówi Ma-
ria G. - Od tego czasu do 
egzaminu podchodziłam 
osiem lub dziewięć razy. 
Trzykrotnie wykupowałam 
dodatkowe pakiety jazd, 
bo bez zaświadczenia, że 
je odbyłam nie dopuszczo-
no by mnie do egzaminu. 
Ostatnio wykupiłam 16 go-
dzin jazdy za 800 zł. 
Na nic się zdały dodatko-
we kilkanaście godzin pani 
Marii. Chociaż instruktor, 
z którym je wyjeździła na 
gdyńskich ulicach twier-
dził, że jeździ doskonale i 
na pewno nie będzie mia-

ła problemów ze zdaniem, 
egzaminator i tak ją oblał. 
Maria G. wydała już bli-
sko 3 tys. złotych (kiedy 
zaczynała kurs kosztował 
1.100 zł) i nadal nie ma 
prawa jazdy. Podchodzenie 
do kolejnych egzaminów 
w takiej sytuacji jest coraz 
bardziej stresujące.
- Nigdy co prawda nikt mi 
nie zaproponował bym dała 
łapówkę – dodaje, - ale pie-
niądze które do tej pory wy-
dałam – jak się dowiaduję 
ostatnio z prasy – i tak w 
formie łapówek trafi ały do 
kieszeni egzaminatorów.

Zarzuty dla kursantów
Z ustaleń policji wynika, że 
wielu kursantów spotykało 
się z propozycją odpłatne-
go „załatwienia” egzami-
nu - poinformował pod-
insp. Mariusz Sokołowski 
- rzecznik komendanta 
głównego policji.  Łapów-
kę najczęściej przyjmowali 
właściciele ośrodków szko-
lenia. Potrącali sobie z niej 
10-15 procent i resztę prze-
kazywali egzaminatorom.
CBŚ ustaliło w płacono 
łapówki w wysokości od 
1000 do 2500 zł. w zależ-
ności od kategorii prawa 
jazdy, na które zdawano 
egzamin.  Co ciekawe, 
każdy z zatrzymanych eg-
zaminatorów posiadał cer-

ŁAPÓWKARZE 
CERTYFIKOWANI 
Policjanci z gdańskiego oddziału Centralnego Biura śledczego zatrzymali kilkadziesiąt osób w związku z aferą w Pomorskim Ośrodku 
Ruchu Drogowego. Wśród zatrzymanych jest 16 egzaminatorów, 17 instruktorów nauki jazdy, 7 pracowników administracyjnych PORD 
i 8 właścicieli ośrodków szkolenia. Zatrzymani w zamian za łapówki, załatwiali pozytywne wyniki egzaminów na prawo jazdy. Zarzuty 
usłyszało także 140 kursantów. Jak nieofi cjalnie dowiedział się Express wszyscy pracownicy PORD, którzy usłyszeli zarzut udziału w 
aferze łapówkarskiej, mieli zostać w środę zwolnieni z pracy w trybie natychmiastowym.

tyfi kat ukończenia kursu 
specjalistycznego z zakresu 
przeciwdziałania zjawisku 
korupcji w ośrodkach eg-
zaminowania kierowców - 
dodał podinsp. Sokołowski
- W czynnościach służbo-
wych zawieszonych zostało 
14 egzaminatorów – poin-
formował  Zbigniew Niem-
czyk - szef prowadzącego 
sprawę gdańskiego biura 

Prokuratury Krajowej. 
Większość z nich ma po-
wyżej 70 lat. - Zastosowano 
wobec nich środki zapobie-
gawcze w postaci poręczeń 
majątkowych w wysokości 
do 75 tys. zł”. Śledztwo w 
tej sprawie trwało od wielu 
miesięcy i  nadal uważana 
jest za rozwojową.
Wśród osób które usłysza-
ły zarzuty jest 140 kursan-
tów, którzy załatwili sobie 
prawa jazdy w zamian za 
łapówkę. Po skierowaniu 
aktu oskarżenia do sądu, 
prokuratura może zwrócić 
się do urzędów miast o ich 
unieważnienie.

Manipulacje w PORD
Jak poinformowała rzecz-
nik Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Mał-
gorzata Pisarewicz, mar-
szałek województwa Jan 
Kozłowski powołał spe-
cjalną grupę, której zlecił 
kontrolę w PORD, która 
potrwać może kilka tygo-
dni. Kontrolerzy mają m. 
in. wyjaśnić sprawę mani-

pulowania wprowadzonym 
w 2006 roku komputero-
wym systemem losowego 
przydzielania egzamina-
torów. Działanie systemu 
badają również śledczy.  

Dla uniknięcia zakłóceń 
w działalności ośrodka 
zatrudniona też zostanie 
grupa nowych egzamina-
torów. Jak nieofi cjalnie 
dowiedział się Express we 
wtorek miała zapaść decy-
zja o zwolnieniu w trybie 
natychmiastowym wszyst-
kich pracowników PORD, 
którzy usłyszeli prokura-
torskie zarzuty.
- Uważamy, że osoby z 

takimi zarzutami nie po-
winny nadal pracować w 
instytucji zaufania spo-
łecznego – stwierdził  wi-
cemarszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław 
Struk. - 
Wszystkim, którzy usły-
szeli łapówkarskie zarzuty 
grozi kara do 8. lat pozba-
wienia wolności. Śledczy 
uważają, że sprawa jest 
rozwojowa i zarzuty usły-
szeć mogą kolejne osoby. 
W PORD do egzaminów 
na prawo jazdy kat B przy-
stępuje rocznie blisko 50 
tys. kursantów
Policja apeluje do osób, 
które po 1 lipca 2003 roku 
wręczyły korzyść majątko-
wą w zamian za uzyska-
nie pozytywnego wyniku 
egzaminu na prawo jazdy 
i zdały swoje egzaminy w 
Pomorskim Ośrodku Ru-
chu Drogowego w Gdań-
sku lub w Gdyni, aby zgła-
szały się do najbliższych 
jednostek policji i składały 
zawiadomienia o popełnio-
nym przestępstwie. (a.jot)

„Dla unik-
nięcia za-

kłóceń w dzia-
łalności ośrod-
ka zatrudniona 
zostanie grupa 
nowych egzami-
natorów.” 
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 KULTURA

Ludzie  Gdyńskiego Teatru
Bogdan 
Smagacki

Urodził się w 1963 roku 
w Elblągu. Ukończył Stu-
dium Wokalno-Aktorskie 
przy Teatrze Muzycznym  
w Gdyni. Jest także absol-
wentem Wydziału Wokal-
no-Aktorskiego Akademii  
Muzycznej w Gdańsku oraz 
Studium Pedagogicznego. 
Zadebiutował rolą Diapa-
nazego Nibka w spektaklu 
„Czysta  Blaga” wg S. I. 
Witkiewicza, w reżyserii 
Grzegorza Chrapkiewicza. 
Debiut ten odbył się na de-
skach Teatru Muzycznego 
w Gdyni w 1989roku. Pan 
Bogdan Smagacki jest tak-
że wybitnym pedagogiem   

prowadzącym zajęcia ak-
torskie z młodzieżą. Wiel-
biciele talentu aktorskiego 
pamiętają jego wspaniałe 
role fi lmowe : Mundek w 
„Rubinowych godach” An-
drzeja Mańkowskiego, ks. 
Ludwik w „Wszystko co 
kocham” Jacka Borucha, 
urzędnika pocztowego w 
„Miasto z morza”, czy Mar-
ka z „Fliżanki Yoko Ono 
Dekalog`89”, reż. Andrzeja 
Mańkowskiego. Bogdana 
Smagackiego mogliśmy 
także oglądać w najpopular-
niejszych polskich serialach 
-  „Klanie” i „Lokatorach”. 
Aktor jest także laureatem 

wielu nagród min. Nagrody 
Prezydenta Miasta Gdyni 
za role: Sukiennika w spek-
taklu „Mistrz Piotr Pathe-
lin”,  Granda w „Dżumie” 
oraz za role w Wieczorach 
kabaretowych  „Nie prze-
rywajcie zabawy” i „Zbiór 
bzdur” (1999), Wyróżnie-
nie:  „Gwiazdy  wszech-

czasów”  Niekabaretu na 
5-lecie istnienia – Gaze-
ta Wyborcza Trójmiasto  
2.04.2002 r., Nagroda indy-
widualna  na XV Konkur-
sie Teatrów Ogródkowych 
w Warszawie za rolę w 
spektaklu „Dzień Świra” 
(2006).

Jarosław Woliński

Kolejną osobą gdyńskiego Teatru Miejskiego, 
jaką chcieliśmy państwu przedstawić, jest aktor 
średniego pokolenia - Bogdan Smagacki. 

Fo
t. 

Jo
an

na
 S

ie
rc

ha

Zdolności plastyczne prze-
jawiał od wczesnych lat 
młodości. W związku z 
czym odebrał wykształ-
cenie w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Był 
uczniem Józefa Mehoffera 
i Leona Wyczółkowskie-
go. Osiadł w Gdyni, gdzie 
zaczął czerpać inspirację 
z nowo powstającego się 
miasta, portu i stoczni – w 
czym był prekursorem. 
Tworzył z perspektywy 
Kamiennej Góry i Kępy 
Oksywskiej. Za Panoramę 
Gdyni II na III Wystawie 
Morskiej otrzymał I na-
grodę. W czasie II wojny 
światowej był więziony w 
obozie koncentracyjnym. 
Rok 1946 kieruje go po-
nownie do Gdyni i Sucha-
nek osiedlił się w Orłowie. 
Tworzył kronikę ilustrują-
cą podnoszenie się z ruin 
zniszczonego miasta (cykl 
Stocznia buduje. Aktywny 
uczestnik życia artystycz-

Wielcy gdynianie
Antoni Suchanek (ur. 27 kwietnia 1901 w Rzeszo-
wie, zm. 19 listopada 1982 w Gdyni) – jeden z naj-
wybitniejszych polskich malarzy-marynistów. 

nego w Trójmieście, czego 
efektem było stworzenie w 
kawiarni artystycznej Cy-
ganeria – Grupy Polskich 
Marynistów Plastyków. 
Wsparł go w tym Marian 
Mokwa. Malował ilustracje 
do wielu czasopism wy-
chodzących na Wybrzeżu. 
Tworzył wystrój statków, 
wykonując obrazy do mes 
m/s Oliwa, m/s Koszalin i 
m/s Modlin. Twórczość ar-
tysty znajduje się obecnie 
w m.in. Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku, Muzeum 
Narodowym w Warszawie, 
Centralnym Muzeum Mor-
skim w Gdańsku, Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum 
Okręgowym w Bydgosz-
czy, Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu oraz w 
zbiorach instytucji związa-
nych z gospodarką morską 
i kolekcjach prywatnych na 
całym świecie. Spoczywa 
na Cmentarzu Witomiń-
skim.    Jarosław Woliński

Tadeusz Buraczewski mu-
siał kimś zostać, mówi o 
sobie. Najpierw został po-
etą, a że poeta to nieudany 
satyryk, jak mówi, został w 
efekcie tym drugim. Dzia-
łał w Studenckiej Agencji 
Radiowej – publicysty-
ka, magazyny literackie, 
galanteria... W 1974r. w 
Gdańsku, wygrał Studenc-
ki Konkurs Satyryczny w 
trzech (wszystkich) kate-
goriach. Kupił go kabaret 
studencki Ad Hoc. Wkrótce 
współpracę zaproponował 
mu kabaret Jelita. W 1974r. 
W Białymstoku, na impre-
zie START 74 zdobyli I-sze 
m-ce, ale po proteście atta-
che`e kulturalnego ambasa-
dy radzieckiej nagrody (do 
dzisiaj) nie otrzymali. W 
1975r. reprezentowali śro-
dowisko studenckie na FA-
MI-e w Świnoujściu z pro-
gramem „A ja to wszystko 
kocham...” W 1976r. Pio-
senka „Pajace” z jego sło-
wami i muzyką Marka Pru-
sakowskiego zdobyła I-sze 
m-ce na studenckim OKK-
SAM w Krakowie. Napisał 
drugi program do Kabaretu 
„Jelita” – „Tu o nic nie cho-
dzi”... I musieli zmienić na-
zwę kabaretu na „Kierunek 
Ewakuacji”...aby nikt ich 
nie identyfi kował z kabare-
tem „Jelita”.
Po ukończeniu studiów – 
zaczął jako inżynier budo-
wać. „Celulozę” w Kwidzy-
nie, KKW „Nord” w NRD 
(atomówka), Elektrownię 
Wodną w Żarnowcu. Kiedy 
był kierownikiem budowy 
(z ramienia fi rmy Ener-
gomontaż) w Elektowni 
Jądrowej Żarnowiec – za-
czął współpracę z Radiem 
Gdańsk – program saty-
ryczny „Bumerang”. Zaczął 
znowu uprawiać felietoni-
stykę („Dziennik Bałtycki”, 
„Głos Wybrzeża”, „Kurier 
Gdyński”). W radio Eska 

Nord – satyryczny maga-
zyn autorski „Trzynaska”, 
kabaret „Liliput” i „Karu-
zela” w Gdyni .Otrzymał 
własną witrynę satyryczną 
w „Kurierze Gdyńskim”, 
„Kurierze Wejherowskim”, 
„Gazecie Nadmorskiej”. 
Podjął współpraca z „Pi-
smem” PG, „Gazetą Świę-
tojańską”, miesięcznikiem 
„Twój Dobry Humor”z Ra-
diem Gdańsk – Magazyn 
Satyryczny (autorski) „3 
Grosze”, z PR III – Maga-
zyn „Parafonia”. Dorobił 
się witryny satyrycznej 
„Ironezje” w piśmie „Oby-
watel”. W międzyczasie 
wydał trzy tomiki satyrycz-
ne „Eurosół”, „Ironezje & 
Tykocino” i „Ironezje II”. 
Zainicjował dwa ogólno-
polskie konkursy satyrycz-
ne: „O Grudę Bursztynu” w 
Gdyni (6 edycji) i „O Sta-
tuetkę Stolema” w Gnie-
winie ( 4 edycje). Powołał 
do życia Trójmiejski Klub 
Satyryków by zintegrować 
środowisko szyderców. 
Konkursy literacki ogólno-
polskie, na których zdobył 
I-sze m-ce: Podkarpacki 
Konkurs Literacki – 2005; 
„O Herb Chrzanowa” 
–2007; „O Laur Przydroż-
nego Kwiatu” – Kępno 
2007; „ Praski Konkurs Li-
teracki” Warszawa – 2006; 
Festiwal Kościuszkowski 
– Australia 2008; Konkurs 
Satyryczny im. Ignacego 
Krasickiego 2008; „Po-
wiew Weny” – Wejherowo 
2008;  
Jego dewizą jest:
Natchnienie = cena + za-
mówienie.
Przekonanie – satyryk to 
nie zawód a charakter – po-
dobnie jak kurwa – czego 
nie wolno mylić z prosty-
tutką – to bowiem jest już 
zawód – podobnie jak lite-
rat!

Jarosław Woliński

Zamiast brzytwy 
ostry język
Tadeusz Buraczewski
Urodził  się w Tykocinie, gdzie  mieszkała Rebeka 
Tiktiner i Stefan Czarniecki. Do Łukasza Górnic-
kiego przyjeżdżał tu Jan Kochanowski...Tykocin 
– to miejsce magiczne – przebiega przezeń linia 
geomantyczna z Wielkiej Piramidy w Gizie. 

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
zaprasza 7 marca, godz. 19.00 na premierę 

Georg Büchner WOYZECK

Tłumaczenie: Barbara Witek-Swinarska

Reżyseria: Katarzyna Deszcz

Scenografi a i kostiumy: Andrzej Sadowski

Muzyka: Olo Walicki

Kierownik produkcji: Ewa Wojciechowska

Asystent reżysera – Mariusz Żarnecki

W roli tytułowej - Dariusz Siastacz 
"Woyzeck" to najsłynniejszy, 
choć nie dokończony dramat 
Georga Büchnera (1813-1837), 
ponadczasowa historia, nie tyl-
ko o zazdrości i morderstwie, 
ale także o godności człowieka, 
kształcie ludzkiej tożsamości 
oraz o różnicach w hierarchii 
społecznej. Büchner zaczął go 
pisać zainspirowany prawdziwą 
historią mordu na niewiernej 
kochance, za który Woyzeck 
został skazany na śmierć i stra-

cony. Wówczas zdarzenie 
to wywołało falę dyskusji 
na temat kary śmierci, a 
tekst młodego dramaturga 
był zdecydowanym gło-
sem w tej sprawie. Ubo-
gi i poniewierany przez 
przełożonych fryzjer gar-
nizonowy Frank Woyzeck 
podnosi rękę na życie 
swej ukochanej Marii, po 
tym, jak ta zdradza go z 
Tamburmajorem, uoso-
bieniem urody, godności i 

wysokiej pozycji społecznej. 

Dziś tekst ten interpretowany 

jako opowieść o kacie, ofi erze 

i niewinności bądź jako balla-

da o fryzjerze, który był do-

brym człowiekiem, chociaż 

nie miał żadnej moralności, 

jest w istocie dramatyczną 

opowieścią o miłości – war-

tości najwyższej, jedynej, 

która nadaje życiu sens. Jest 

więc bohater bezwzględnym 

zabójcą czy romantycznym 

kochankiem…? Osądźcie
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Współtwórcą sukcesów  
Wojciecha Rajskiego i jego 
orkiestry jest związany z 
nią od początku ( tj. od 
26 lat ) altowiolista Karol 
Jurewicz. Zakochany w 
alt- ówce muzyk mówi: „ 
Instrument ten jest bardzo 
ciekawym i niedocenia-
nym
przez muzyków.” I zaraz 
dodaje: „ Moim wielkim 
marzeniem jest podnieść 
rangę altówki do instru-
mentu wiodącego.” Czas 
skończyć z krzywdzącymi 
opiniami…Altowioliści 
według niektórych skrzyp-
ków są nikim. Nie dość 
tego, wielu ludzi myli al-
tówkę ze skrzypcami, bo są  
bardzo podobne .
Tymczasem oba instrumen-
ty są bardzo odmienne. Róż-
nią się strojem- altówka ma 
skalę od c do e3. Charakte-
rystyczna jest także dla niej 
ciemna barwa dźwięku. 
„Kariera” altówki zaczęła 
się, gdy w XIX wieku zo-
stała wykorzystana jako in-
strument solowy. „Maestro 
Karolek”, jak nazywają w 
USA Karola Jurewicza, jest 
koncertmistrzem najwyż-
szej klasy. O swym instru-
mencie mówi z uczuciem: 
„ Moja altówka pochodzi 
z Krakowa od lutnika Jana 
Pawlikow- skiego. Jest wy-
konana współcześnie. Jej 
twórca, najlepszy lutnik w 
Polsce, sam gra na altówce. 
Jestem bardzo zadowolo-
ny z mojego instrumentu. 
Lutnik wy- konał dla mnie 

najpierw mniejszą, a potem 
większą altówkę”. Nasz 
mistrz ma predyspozycje 
do gry na powiększonym 
instrumencie: długie, moc-
ne palce.  
A początki były takie… 
Mistrz wspomina : „ Moja 
babcia powiedziała, że w 
rodzinie powinien być mu-
zyk, a ponieważ bardzo 
kochała skrzypce, zapro-
wa- dziła mnie do szko-
ły muzycznej w Elblągu. 
Pierwszym nauczycielem 
był p. Gazda- bardzo wy-
magający, który uczył mnie 
trzy lata. Potem przepro- 
wadziliśmy się na Orunię 
i tu dostałem się do szkoły 
przy ulicy Gościnnej. By-
łem uczniem p. Szewczy-
ka. Następnie ukończyłem  
szkołę muzyczną przy uli-
cy Gnilnej.”
Nowy rozdział w życiu roz-
począł się, gdy Karol Jure-
wicz związał się z orkie-
strą Wojciecha Rajskiego. 
Otworzyły się przed  or-
kiestrą i  przed nim salony 
muzyczne całego świata. 
Muzycy dawali pod koniec 
lat osiemdziesiątych pra-
wie 100 koncertów rocz-
nie- głównie w Niemczech, 
ale również we Francji, Au-
strii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Belgii, Holandii, Szwecji, 
Danii, Luksemburgu, An-
glii oraz wielu innych. W 
1987 roku orkiestra wyje-
chała do USA, gdzie zagra-
ła 33 koncerty. Dziesięć lat 
później zagrali w Chinach i 
Japonii. Wszędzie spotyka-

li się z uznaniem. 
Na tego typu sukces pracu-
je się ciężko latami. Muzyk 
do końca swej działalności 
ćwiczy kilka godzin dzien-
nie.
Obecnie orkiestra koncer-
tuje niewiele, ale nie z wła-
snej winy. Muzycy nadal 
ciężko pracują nad utrzy-
maniem swego wysokiego 
poziomu. Karol Jurewicz 
założył kwintet „Orana” 
(nazwa odwołuje się do 
dzielnicy dzieciństwa- 
Oruni).
Zespół odpowiada na ro-
snące zainteresowania 
żywą sztuką. Już niedłu-
go na Polanie Bernadowo 
(będącą własnością muzy-
ka), w pięknym otoczeniu 
Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego chciałby zor-
ganizować 4 czerwca (w 20 
rocznicę wolnych wybo-
rów) koncert dla miłośni-
ków muzyki kameralnej. 
W folderze kwintetu „Ora-
na” są słowa, które dedy-
kuję wszystkim: meloma-
nom, ale przede wszystkim 
tym, którzy decydują o 
ilości i jakości proponowa-
nych  imprez muzycznych 
: „ Koncert może być dla 
współczesnego odbiorcy, 
żyjącego na ogół w dużym 
pośpiechu, swoistym ka-
tharsis- pomoże mu oczy-
ścić się z kurzu  codzienno-
ści, zbliżyć się  do tego, co 
duchowe, a więc naprawdę 
w życiu ważne.”    

Izabela Żmijewska 
GUTW

Gdyńskie marzenia 

muzyczne
To z marzeń wybitnego muzyka dyrygenta-Wojciecha Rajskiego 
powstała w lutym 1982 roku 19-osobowa orkiestra smyczkowa. 
Grali w niej najbardziej utalentowani i  pełni zapału do twórczej 
pracy młodzi muzycy. Bardzo istotną rzeczą jest to, że orkiestra 
kameralna Wojciecha Rajskiego debiutowała w czer- wcu tegoż 
roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Orkiestra Kameralna Woj-
ciecha Rajskiego była to grupa smyczkowa. Zmieniła nazwę na 
Polska Filharmonia Kameralna Wojciecha Rajskiego, gdy po-
większyła skład o grupę instrumentów dętych. 

Umowa na nowe łodzie 
została zawarta w kwietniu 
ubiegłego roku. Termin 
jej realizacji miał minąć 
we wrześniu tego roku. 
Tymczasem łodzie trafi ły 
do Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej już pod 
koniec ubiegłego tygodnia. 
Szybkie łodzie mają rap-
tem niewiele ponad 5 me-
trów i mogą transportować 
prawie tonę ładunku. Zało-
ga została przewidziana na 
dwóch funkcjonariuszy, ale 
- jeśli będzie taka potrzeba 
- każda z jednostek może 
przewozić grupę 8 osób. 

Cena każdej z nich to po-
nad 180 tysięcy zł. Ich bu-
dowa została sfi nansowana 
w całości z budżetu pań-
stwa. Łodzie będą służyły 
funkcjonariuszom MOSG 
nie tylko do patroli, ale 

przydadzą się również w 
akcjach poszukiwawczo – 
ratowniczych.
Nowe jednostki trafi ły do 
MOSG w dwa miesiące 
po tym, jak oddział otrzy-
mał - w grudniu ubiegłego 
roku - pięć szybkich jedno-
stek SŁP – 5200. Ale to nie 
koniec: jeszcze w tym roku 
Straż Graniczna otrzyma 
kolejne sześć nowych jed-
nostek. Dwie z nich – Pa-
trol 240 Baltic - powstają 
w Estoni. Kolejne cztery 
budowane są w Polsce. 

(TM) 
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Straż ma nowe łodzie  
Morski Oddział Straży Granicznej otrzymał właśnie dwie nowe łodzie. Będą 
służyły nie tylko do patrolowania. Przydadzą się również w akcjach poszu-
kiwawczo – ratowniczych.

Producentem łodzi Patrol 240 Baltic, które Straż Graniczna otrzyma jeszcze w tym roku będzie 
estońska fi rma BWB

„Łodzie trafi -
ły do Mor-

skiego Oddziału 
Straży Granicz-
nej już pod ko-
niec ubiegłego 
tygodnia.” 
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
do mieszkania, 2 pokoje w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, 
wygodne, przytulne, ciepłe bdb. 
lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytko-
wy w Kębłowie koło Wejherowa. 
Przylegający bezpośrednio do 
głównej trasy Szczecin-Gdańsk. 
Powierzchnia na parterze 200 m/kw 
, pietro 100m/kw. Na parterze hala 
o łacznej powierzchni 140 m/kw 
plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjal-
ne. Piętro pomieszczenia biurowo-
mieszkalne. Działka ogrodzona , 
utwardzona o łacznej powierzchni 
800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 
152 000 pln tel 698 093 344 
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 
28,5 m2  w Wejherowie, ul. Sikor-
skiego, 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 drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 
608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATO-
RA na mieszkanie dwupokojowe, 
Wejherowo, tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 
182 000 pln. tel 698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fry-
zjerki w centrum miasta Wejherowa, 
blisko deptak, tel.  604 176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolno-
stojącą na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, 
tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością 
powiększenia, Bychowo - gmina 
Gniewino. Piwnica, budynki go-
spodarcze, atrakcyjna cena, tel. 500 
080 366
- WYNAJMĘ pokój rodzinie bez-
dzietnej, tel.607 438 230

- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdy-

ni, pozna panią do lat 50, która nie 
chce samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 
691 374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera 
w wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 
698 057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynia-
nin, poszukuje tego, czego chyba 
wszyscy ludzie, ciepła i przyjaznej 
atmosfery, tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny 
pan po 50-tce, bez nałogów, pozna 
miłą, ciepłą partnerkę na pogodną 
jesień życia, tel. 601 247 267
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- PANI sympatyczna z poczu-
ciem humoru, pozna miłego pana 
około 60-tki wolnego, bez nałogów. 
Tel.792-772-190

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,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 - skodę octavię 1,9 
sdi z 2001 r niebieska bardzo ekono-
miczny silnik posiada klimatyzacje, 
abs, wspomaganie, 2x air bag auto 
alarm, imobilajzer, multilock, cena 
17 600 pln, Luzino 698 093 344
- SPRZEDAM oryginalne alufelgi 
do audi 7Jx15H2 z oponami fulda 
205/60R15 91H komplet 4 szt. Luzi-
no.  1000 zł, tel. 607 867 901
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 
beznzyna, 1994 r., przebieg 183 
tys, garażowany 3 lata w Polsce, 
szyberdach, przyciemnione szyby, 
AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, stan 
dobry, nowy akumulator, nowy 
rozrząd, cena 5000 do oddania, tel. 
693 826 410
- 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
- CIĄGNIK ogrodniczy, napęd na 
cztery koła, z podnośnikiem, pług, 
grona i kultywator 2500 zł, 058 678 
23 77
- PATROL NISSAN, 1997 r. 35 
tys.,
tel. 058 678 23 77
- OPEL ASTRA 1.4, benzyna, 93 
r., stan bardzo dobry, szary metalik, 
4200, tel. 506 174 588
- SPRZEDAM Mercedesa Oku-
lar 2,4 elegant benzyna automat, 
mały przebieg, rok 1998, czarny, 4 
poduszki, AF, AA, C.Z. RM, telefon, 
cena 22000 do uzgodnienia, tel. 693 
826 410

- BEHAPOWIEC - podejmie 
pracę z uprawnieniami szkolen bhp 
i p.poz. nr telefonu +48510676511 
lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepety-
cji z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857

- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, week-
endy z możliwością zakwaterowa-
nia. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/godzi-
na, tel. 502 351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z 
doświadczeniem w handlu poszuku-
je uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z 
wykształceniem, centrum miasta 
Wejherowa, blisko deptak, miła, 
uczciwa, pracowita, tel. 604 176 656
- WYDZIERŻAWIĘ stanowisko 
fryzjerskie,  centrum Wejherowa, tel. 
604 176 656 

- SPRZEDAM suknię ślubną na 
170, stan dobry cena 350 zł, tel. 517 
159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
szczupłą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, space-
rówka nowa, składana, granat, tel. 
696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolo-
rowe - jedna strona 100% lamy w 
kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY 
!!! Zapakowanie oryginalne. Cena 
1500zł do negocjacji Tel.668 171 
418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM WÓZEK space-
rowy stan bdb bordowo beżowy + 
łóżeczko z materacem, tanio. tel. 
572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki moto-
cyklowe, czarną 100 zł i granatową 
130 zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 
485
- 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 przy-
ciski na słuchawce, cena 20,00 zł.  
Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- KOMBINEZON DLA DZIEC-
KA na 62 cm wzrostu, na polarze, 
mało noszony, cena 55 zł, czapeczka 
i szalik gratis, Luzino tel. 512 918 

442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 
200 zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet 
za 300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 
NARTY, ubranie narciarskie, mę-
skie 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 szybkami, do zabudowy, tel. 058 
689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 
120 zł, SAMSUNG z klapką nowy 
110 zł+ładowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 
poziom., materac, białe 140 zł, wa-
nienka, ubranka i buciki dla dziewcz 
1-4 lat, tanio, tel. 507 607 280
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materaca-
mi, cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 
(od godz. 18.00 dzwonić)
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 678 
35 75
- ZLEWOZMYWAK z nierdzewki 
+bateria 62 na 120, 75 zł/Reda, tel. 
678 35 75
- MASZYNY STOLARSKIE, 
fryzarka, wyrówniarka, szlifi erka, od 
800-1000 zł, tel. 607 438 230
- ROZDRABNIACZ DO GAZŁĘ-
ZI (nowy), KSM R 1-58, 4500 zł, 
tel. 607 438 230
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki i 
płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 086 
321
- SPRZEDAM pralko-wirówkę 
daewoo, stan bdb, 600 zł i telewizor 
daewoo stan bdb 520 zł, tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM kuchenkę gaz-elek. 
4 palniki, termoobieg, Amica, stan 
bdb 450 zł + reduktor i 3 palniki 80 
zł, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM drukarkę do kompu-
tera, nowa + 2 kolory farb, 230 zł, k/
Wejherowa, tel. 507 607 280
- SPRZEDAM rowerek kolorowy, 
koła 15, stan db 160 zł i rower gór-
ski, koła 26, czerwony metalik 200 
zł, tel. 507 607 280
- PRZYJMĘ reklamę wolnostojącą 
na działkę w Donimierzu przy trasie 
Szemud-Kartuzy, tel. 662261125 
- SPRZEDAM łóżeczko dziecięce  
60x120, 2-poziomowe, białe (70zł.) 
,huśtawkę pokojową stojącą( 60zł), 
kojec dziecięcy składany(90 zł), 
krzesełko dzienne z tacą na kółka-
ch(120zł), wózek zielony, głęboki ze 
spacerówką(100 zł). wszystko w 
dobrym stanie.tel.508-553-893

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

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:

0 607-104-159
www.fanatic59.webpark.pl

 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

TOWARZYSKIE

PRACA



11redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 5 marca 2009 GDYNIA  SPORT

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

Mistrzostwa Świata w Li-
bercu dobiegły końca. Li-
czyliśmy na medal Adama 
Małysza, byliśmy pewni 
medali zdobytych przez 
Jana Sikorę, a tu największe 
sukcesy odniosła Jusytna 
Kowalczyk. Jej wspaniałe 
fi nisze parędziesiąt razy był 
pokazywane przez wiele te-
lewizji. Dwa złote medale i 
jeden brązowy to najwięk-
szy sukces w dziejach spor-
tów zimowych.
Z Justyną Kowalczyk roz-
mawia Jarosław Woliński:
Jaka była pani pierw-
sza myśl po minięciu 
mety? 
-Dziękuje trenerze za 
wszystko co pan dla mnie 
zrobił.
Jednak po minięciu 
mety nie padła pani ze 
zmęczenia?
-To dlatego, że mi nie po-
zwolili, a poważnie fi nisz 
nie był długi i dlatego nie 
byłam całkiem wyczerpa-
na.
Ma pani medal olimpij-
ski, jest pani podwójną 
mistrzynią świata. Jakie 
są kolejne marzenia?
-Na zwycięstwo w  Pu-
charze Świata nie mam co 
liczyć, powalczę o trzecie 

Złota Justyna
Do tej pory pasjonowaliśmy się skokami narciarski, następnie 
był biathlon. Teraz, po 31 latach od sukcesów Józefa Łuszcz-
ka, mamy podwójną złotą medalistkę w biegach narciarskich 
- Justynę Kowalczyk. 

miejsce i o małą kryszta-
łową kulę przyznawaną za 
długie dystanse?

Najwierniejsi pani kibi-
ce to...
-Moi rodzice.

Ciekawostką młodzieżo-
wych drużyn rugby jest 
fakt, że w wielu z nich grają 
również dziewczęta, które 
nie ustępują zaciętością i 
odwagą swym kolegom.
Turniejowi z dumą 
przyglądali się 
rodzice wielu 
zawodników i 
sponsorzy. Nie 
zabrakło także pra-
zesa Rugby Club Arka 
Gdynia – Jerzego Za-
jąca
- Niesamowicie od-
ważne są te maluchy 
– powiedział przy-
glądając się tur-
niejowym zmaga-
niom. 
Po turnieju wrę-
czono puchary i 
nagrody. Specjalnym upo-
minkiem – koszulkami z 

Najmłodsi Arkowcy górą
Turniej żaków i mini żaków z udziałem drużyn z Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Chojnic oraz Gdyni 
rozegrany został na boisku GOSiR przy ul. Olimpijskiej. W obu turniejach triumfowała gdyńska mło-
dzież, chociaż w rozgrywkach mini żaków o zwycięstwie zadecydowało jedno przyłożenie. Nagrodą 
był Puchar Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

nadrukiem - przedstawicie-
le RC Arka obdarowali dru-

żynę młodych rugbystów z 
Pruszcza Gdańskiego. (ag)

Wyniki turnieju:
MINIŻACY
I runda
Arka Gdynia - Flota Gdynia 4:0, 
Flota Gdynia - Jantar Pruszcz 
Gd. 0:3, Jantar Pruszcz - Arka 
Gdynia 4:3
II runda
Arka Gdynia - Flota Gdynia 7:0, 
Flota Gdynia - Jantar – Pruszcz 
Gd. 2:5, Jantar Pruszcz Gd. - 
Arka Gdynia 3:5
ŻACY
Arka Gdynia - Jantar Pruszcz 
Gd. 5:4, Lechia Gdańsk - Tur 
Chojnice 5:4 Arka Gdynia - Tur 
Chojnice 6:1
Jantar Pruszcz Gd. - Lechia 
Gdańsk 5:2, Arka Gdynia - Le-
chia Gdańsk 8:4, Jantar Pruszcz 
Gd.- Tur Chojnice 8:3
FINAŁ
Arka - Jantar ruszcz Gd. 7:2 mecz 
o III miejsce: Lechia Gdańsk - 
Tur Chojnice 4:3
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju w kategorii mini - żaków 
został Sebastian Korba (Arka 
Gdynia)
W kategorii żaków: Michał Grzy-
mała (Jantar Pruszcz Gd.)

Inspiracją do napisania tej 
książki była informacja 
o sprzedaży w 2003 roku 
poprzez internet pamiątek 
klubowych.
Po przejęciu obiektów 
sportowych przy ul. Olim-
pijskiej przez GOSiR od 
Stoczni Gdyńskiej dopusz-
czono do rozgrabienia czy 
wyrzucenia na śmietnik 
pucharów , medali, dyplo-
mów i okolicznościowych 
pamiątek z lat powojen-
nych.
Tak kompleksowe opraco-
wanie o Klubie sportowym 
jest trzecim w całym woje-
wództwie pomorskim (po 
Wiśle i Unii Tczew).
Udowodniono w nim, że 
klub BAŁTYK jest najstar-
szym klubem sportowym 
w Gdyni.Pisząc o klubie 
BAŁTYK autorzy poka-
zali jednocześnie początki 
sportu w Gdyni. Najważ-
niejszym jednak celem 
było pokazanie ludzi orga-
nizujących i uprawiających 
sport oraz ich losy. 
Klub miał charakter ro-
dzinny, bo jakże inaczej 
mogło być, skoro klub ma 

rodowód kaszubski – po-
wstał przecież w 1930 roku 
na Grabówku a barwy bia-
ło-niebieskie jeszcze to 
podkreślają. Na stronach 
monografi i umieszczone 
zostały setki nazwisk, które 
nie zawsze były prezento-
wane na pierwszych stro-
nach gazet. Sport w klubie 
uprawiały całe rodziny.
Do osiągnięć na pewno za-
liczyć można pozytywne 
wyniki piłkarzy, którzy w 
latach 1937-39 grali w kl. A 
było to zaplecze I ligi. Lek-
koatleci zdobyli mistrzo-
stwo Polski w 1939 roku 
w marszach i organizacji 
międzynarodowego meczu 
w boksie Polska-Łotwa w 
1938 roku.
Drużyna piłkarska w 1959 
roku awansowała do II 
ligi jako pierwsza drużyna 
z Gdyni (Arka uzyskała 
awans rok później).
Rok 1973 to pierwszy tytuł 
mistrza Polski lekkoatletów 
– J. Hewelt i Wł. Kozakie-
wicz, który rok później był 
już wicemistrzem Europy 
a w 1980 roku mistrzem 
olimpijskim.

Barwy Bałtyku na Igrzy-
skach Olimpijskich (1936, 
1976, 1980, 1984) repre-
zentowało 8 zawodników, 
wszyscy to lekkoatleci. Jak 
dotychczas Wł. Kozakie-
wicz jest jedynym sportow-
cem z Gdyni, który zdobył 
złoty medal na Olimpiadzie.                                                                                                     
W 1980 roku kibice Bałty-
ku świętowali upragniony 
awans piłkarzy do I ligi.
Ilością zdobywanych me-
dali bili wszystkich kole-
gów lekkoatleci.
Monografi a ta może być 
doskonałym prezentem dla 
osób, które kiedykolwiek i 
w jakikolwiek sposób były 
związane z Bałtykiem.
Treść jest przeplatana pra-
wie 300 zdjęciami z róż-
nych lat i imprez.  
O tym wszystkim i o wie-
lu innych zapomnianych 
już historiach przeczytać 
można w monografi i, która 
jest do kupienia w siedzi-
bie klubu Bałtyk Gdynia 
ul. Olimpijska oraz kiosku 
Ruch w centrum Gdyni, 
róg Władysława IV i Armii 
Krajowej.

Jarosław Woliński

Turniej stał na bardzo wy-
sokim poziomie, a w każ-
dym meczu oglądaliśmy 
zażartą walkę. Organiza-
torom za sprawnie popro-
wadzoną imprezę należy 
wystawić najwyższą notę. 
Młodzi zawodnicy wykaza-
li się wielką walecznością, 
ale i wspaniałym dopin-
giem. Szczególnie znana 
jest przyjaźń Arki. Lecha 
i Cracovii, ale też widać 
było wzajemne wsparcie 

Jedynki Reda i Bałtyku 
Gdynia. W wielkim fi nale 
drużyna Salosu Szczecin 
pokonała ŁKS po serii rzu-
tów karnych 3-2. Gdyńska 
Arka II zajęła 8 miejsce, 
Arka I zaś 13. Bałtyk, któ-
ry zdobył drugie miejsce na 
turnieju w Chojnicach, od-
czuwał jeszcze trudy tamtej 
trzydniowej walki i zajął 
11 pozycję. Drużyna Gryfa 
Wejherowo zajęła 14 miej-
sce.      Jarosław Woliński

Historia piórem i życiem pisana

Bałtyk-75 lat

Autorami książki – monografi i są Sławomir Orlikowski i Stanisław Głowac-
ki. Książka liczy prawie 800 stron i jest swoistą biblią dla sympatyków spor-
tu w Gdyni i kibiców Bałtyku.

Turniej Arka Cup 
Arka Cup to turniej  organizowany przez gdyńską 
Arkę dla rocznika 1999. Na turnieju zjawiło się 
wiele ciekawych drużyn. Był między innymi Lech, 
Cracowia, ŁKS, Motor Lublin, Chemik Police, Gryf 
Wejherowo, i Bałtyk. 
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Gala piłkarska w Chojnicach 
jest jednym  z największych 
turniejów rozgrywanych w 
Polsce północnej. W turnieju 
wzięło udział 36 drużyn rocz-
niki 1995 - 1999. Na turnieju 
można było zobaczyć ekipy 
Floty Świnoujście, Wisły 
Płock, Olimpii Elbląg, San-
tosu Gdańsk, Chojniczanki 
Chojnice, Lechii Gdańsk i 
wielu innych. Turniej ten był 
turniejem jubileuszowym- 
organizowany był po raz 10. 
Turniej stał na bardzo wy-
sokim poziomie, a to dzięki 
udziałowi silnych drużyn.  
Wielki sukces, a można napi-
sać największy w dwuletniej 
historii młodej drużyny Bał-
tyku 99. Osiągnęła drużyna 
z Gdyni. Bałtyk Gdynia miał 
bardzo wyrównaną grupę. 
Znaleźli się w niej gospodarz 
turnieju Chojniczanka, Wisła 
Płock, Olimpia Elbląg i San-
tos Gdańsk.  Mecze grupowe 
i ćwierćfi nałowe pokazały 
jak duży potencjał ma mło-
da drużyna Bałtyku Gdynia. 
Awans do półfi nału był już 
wielkim sukcesem całej dru-
żyny. Mecz półfi nałowy, z 
Olimpią,  na długo zostanie 
zapamiętany przez kibiców.  
W normalnym czasie wynik 
był 0-0, ale akcji pod jedną 
jak i drugą bramką było co nie 
miara. O wszystkim rozstrzy-
gnęła seria rzutów karnych. 
Wygrali je Gdynianie 3-1. 
W fi nale Bałtyk spotkał się z 
drużyną Santosu Gdańsk. O 
tym meczu można napisać, 
że był to mecz godny fi nału. 
W normalnym czasie wynik 
meczu brzmiał 1-1 i dopie-
ro dramatyczna seria rzutów 
karnych przyniosła (12 serii) 
dała zwycięstwo Santoso-
wi Gdańsk. Srebrny medal i 

Wielka Gala piłkarska 
w Chojnicach i sukces Bałtyku

drugie miejsce w tej randze 
turnieju jest dotychczaso-
wym największym sukcesem 
młodej drużyny Bałtyku. Do 

tego należy jeszcze dodać, 
że najlepszym  zawodnikiem 
turnieju został Mateusz Mły-
narczyk. Jarosław Woliński
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06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Serial animowany 
09:00 Moliki książkowe 09:10 
Faraon - cz. I (1965); reż.: Jerzy 
Kawalerowicz 10:50 Telezakupy 
11:05 Moda na sukces - odc. 4249, 
4250 12:00 Wiadomości 12:10 
Agrobiznes 12:20 Kurs na zysk 
12:40     Plebania 
13:05     Klan  
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Tatrzański Park Narodowy,   
 fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości 
15:15     Hannah Montana, odc. 23 
15:40     Śmiechu warte  
16:05     Moda na sukces 
17:00     Teleexpress 
17:20     Rozmowa Jedynki
17:35     Klan - odc. 1638 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - odc. 1249
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Crusoe - odc. 9
21:10      Piątkowe kino akcji  
 - Dochodzenie,  
 dramat, wyk.:Robert  
 De Niro, Frances  
 McDormand
23:05     Pod osłoną nocy - odc. 10
23:55     Mocne kino nocne -  
 Przystojniak,  
 wyk.:Mickey Rourke,  
 Morgan Freeman,  
 Forest Whitaker  
01:30     Bez pardonu IV; serial USA

 
 
 05:55     Złotopolscy 
06:25     Dwójka Dzieciom 
07:35     M jak miłość
08:30     Pytanie na śniadanie 
10:35     Sztuka latania (Fly away home),  
 dramat USA
12:30     Ulica lemurów 
12:55     Dolina Kreatywna 
13:05     Koło fortuny 
13:35     Radiostacja Roscoe - serial   
 kanadyjski
14:10     Dla niesłyszących - Daleko od szosy 
15:30     Tak to leciało! 
16:25     Kocham Cię Polsko - making off  
16:55     Kabaret pod Wyrwigroszem „Żarty z  
 karty czyli szef kuchni podnieca”
17:50     Magazyn Ekstraklasy 
18:00     Panorama (Gdańsk)
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda 
19:05     Dzieciaki górą 
20:05     Na dobre i na złe - odc. 359
21:05     XV Marzenia Marcina Dańca 
22:05     Powrót do życia - odc. 8/11 (Life);  
 serial USA (2007) 
22:55     Czas na miłość - Miłość w Sajgonie  
 (Eine Liebe in Saigon) dramat  
 (2005); reż.: Uwe Janson;  
 wyk.: Desiree Nosbusch,  
 Mehmet Kurtulus, Siegfried  
 Terpoorten, Monica Bleibtreu
01:10     W zawieszeniu (Limbo)  fi lm USA  
 reż.: John Sayles; wyk.: Mary  
 Mastrantonio, David Strathairn,  
 Vanessa Martinez
03:15     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny
04:15     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Saint Tropez 05.20 Gram.tv 05.40 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 
Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny 
09.25 Słodkie zmartwienia 09.55 Słodkie 
zmartwienia 10.25 Nie igraj z aniołem
11.25      mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
 – program interaktywny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     Wielkie Happy Hour
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy 
20.00     Galileo Ekstra 
21.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
21.30     Włatcy Móch – serial animowany
22.05     Jazda Figurowa 
 – program Michała Figurskiego. 
23.05     Zabawa w miłość 
 – fi lm dla dorosłych USA, 2000
00.50     Moce ciemności – fi lm akcji USA,  
 1994; reż. Aaron Norris; wyst.  
 Calvin Levels, Chuck  
 Norris. Zły i okrutny,  
 średniowieczny  czarnoksiężnik  
 budzi się niespodziewanie w  
 czasie współczesnym, zakłada  
 morderczą sektę, sieje   
 strach i zniszczenie. Do walki  
 z nim staje nieustraszony  
 policjant (Chuck Norris).
02.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula - serial 08:30 
Dzień dobry TVN - magazyn 11:00 Kuchenne 
koszmary 12:05 Telesklep 
12:35     Na Wspólnej
 - serial 
13:05     Detektywi 
13:35     Detektywi 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Krok od domu (Close To Home I) -  
 serial kryminalny (7/22), USA,  
 2005 
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi  
 - serial kryminalny 
19:00     Fakty  
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów 
20:00     Testosteron - fi lm komedia, Polska,  
 2007, reż. Tomasz Konecki,  
 Andrzej Saramonowicz,   
 wyk. Maciej Stuhr, Tomasz Kot,  
 Krzysztof Stelmaszyk, Tomasz  
 Karolak
22:35     Imperium wilków (L’Empire des  
 Loups) - fi lm sensacyjny,  
 Francja, 2005,  reż. Chris  
 Nahon, wyk. Jean Reno, Arly  
 Jover, Laura Morante, Jocelyn  
 Quivrin
01:15     Kuba Wojewódzki 
02:15     Uwaga!
02:35     Nocne granie 
03:35     Telesklep 
03:55     Rozmowy w toku

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana, 
odc.452 08:00 Świat według Kiepskich, 
odcinki 9 oraz 10 
09:25     Rodzina zastępcza, odc. 9 
09:50     Rodzina zastępcza, odc. 10
10:25     Miodowe Lata, odc.5 
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.10 
11:30     Samo życie, odc.1233 
12:00     Czarodziejki, odc.72
13:00     Boston Public, odc.62
14:00     Pierwsza miłość, odc.865
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.11
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.112
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.43
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.20
17:00     Chirurdzy, odc.61
18:00     Pierwsza miłość, odc.866
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1234
20:00     Maska Zorro; USA, 1998, wyst.  
 Antonio Banderas, Jose  
 Perez, L.Q. Jones, Victor  
 Rivers, Anthony Hopkins,  
 Catherine Zeta-Jones, Stuart  
 Wilson - fi lm przygodowy 
22:00     Studio Lotto
23:00     Nieśmiertelny 2; USA, 1991; r.  
 Russell Mulcahy; w. Christopher  
 Lambert, Sean Connery, Virginia  
 Madsen, Michael Ironside, Allan  
 Rich
00:55     Głupia miłość
02:55     Nagroda gwarantowana, odc.151
03:55     Tajemnice losu, odc.131

Koszykarki Lotosu PKO 
BP Gdynia zdobyły Je-
lenią Górę. Gdynianki 
wygrały w Karkono-
szach z miejscowym 
Finepharmem 71:59 i 
zrewanżowały się ry-
walkom za niespodzie-
waną porażkę w Gdyni.
Wicemistrzynie Polski 
umocniły się na pozycji li-
dera Ford Germaz Ekstra-
klasy, ale widać, że odczu-
wają zmęcznie napiętym w 
ostatnich tygodniach termi-
narzem. 
To zmęczenie widać było 
szczególnie po Tamice 
Catchings, która co praw-
da mocno pracowała w de-
fensywie, jednak w ataku 
nie błyszczała. W roli eg-
zekutorki godnie zastąpiły 
ją rodaczki Alana Beard 
(16 pkt.) i Monique Currie 
(15 pkt.). Rywalki nie były 
w stanie ich powstrzymać, 
szczególnie na obwodzie. 
Obie gdyńskie Amerykanki 
po trzy razy trafi ły za trzy 
punkty skutecznie podcina-
jąc skrzydła jeleniogórzan-
kom. Dobrze też walczyły 
na obu tablicach. Z dobrej 
strony pokazała się także 
Marta Jujka, zastępująca 
kontuzjowaną Ivanę Ma-
tovic. „Lula” zdobyła 11 
punktów, zebrała z tablic 6 
piłek, w tym 3 w ataku, po-
pisała się 2 asystami i wy-
musiła 5 fauli. W obronie co 
prawda słabo sobie radziła 

Lotos zdobył 
Jelenią Górę

z najlepszą na parkiecie 
Hollie Merideth (24 pkt., 9 
zbiórek), ale młodą gdyńską 
środkową należy pochwalić 
za walkę i grę w ataku. 
Gdynianki tylko w pierw-
szej kwarcie miały proble-
my z gospodyniami. Tą 
część gry Lotos PKO BP 
Gdynia przegrał 20:24, ale 
potem było już tylko lepiej. 
Na początku drugiej kwar-
ty, po rzucie za trzy punkty 
Pauliny Pawlak podopiecz-
ne Jacka Winnickiego od-
zyskały prowadzenie. Po-
tem, po udanej akcji Meri-
deth, jeszcze przez chwilę 
z prowadzenia cieszyły się 
koszykarki Finepharmu 
(31:30), ale końcówka tej 
części gdy należała do dru-
żyny z Pomorza. 
Po zmianie stron zespół z 
Gdyni zaprezentował zna-
komitą, agresywną defensy-

wę, co pozwoliło na objęcie 
prowadzenie 47:37. Zryw 
jeleniogórzanek pozwolił im 
jeszcze na odrobienie pięciu 
punktów, ale to było wszyst-
ko, na co je było stać tego 
dnia. Gdynianki podkręciły 
tempo i po trzech kwartach 
prowadziły 56:47. Ostatnia 
odsłona to spokojna gra li-
derek tabeli. Wicemistrzynie 
Polski kontrolowały wynik i 
spokojnie wygrały kolejny 
mecz w Ford Germaz Eks-
traklasie. 

Finepharm AZS KK Jele-
nia Góra – Lotos PKO BP 
Gdynia 59:71 (24:20, 9:15, 
14:21, 12:15)
Finepharm: Merideth 24, 
Górzyńska – Szymczak 10, 
Skorek 8, Okorie 8, Reese 6, 
Kret 3, Wójcik 0, Arodź 0.
Lotos PKO BP Gdynia: 
Beard 16, Currie 15, Snyt-
sina 14, Jujka 11, Pawlak 7, 
Catchings 6, Tomiałowicz 
2, Zawadka 0, Sosnowska 0, 
Marchanka 0.               (JK)

„Na począt-
ku dru-

giej kwarty, po 
rzucie za trzy 
punkty Pauli-
ny Pawlak pod-
opieczne Jacka 
Winnickiego od-
zyskały prowa-
dzenie.” 
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06:05 Złotopolscy 06:35 Dwójka Dzieciom - 
Milly i Molly 07:20 Przystanek praca 07:40 
M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
08:50 Pogoda 09:30 Panorama, pogoda 10:45 
Codzienna 2 m. 3 11:15 Flipper - odc. 5/44
12:05 Magnum - odc. 43/162 Rzeczy nie 
kłamią, serial USA 
12:55     Pucuł i Grzechu - serial animowany 
12:56     Anna Dymna - spotkajmy się 
13:30     Znaki czasu; magazyn
13:55     Radiostacja Roscoe - odc 35/52 
14:25     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
15:30     Fort Boyard - reality show 
16:35     Na wariackich papierach - odc. 65
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:50     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk)  
18:30     Panorama, sport, pogoda   
19:00     Polskie Nagrody Filmowe Orły 2009
20:05     Barwy szczęścia - serial 
20:35     M jak miłość 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis na żywo
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas - odc.  
 8/24, 9/24, serial sensacyjny USA
00:20     Obrobić VIP - a - odc. 11/13, serial  
 komediowy USA (2007)
00:45     Wieczór artystyczny : Still   
 alive - fi lm  o Krzysztofi e  
 Kieślowskim
02:10     Wieczór artystyczny - Myslovitz -  
 „Miłość w czasach popkultury”;  
 koncert 
03:05     Noc Zagadek - teleturniej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.35 Lalola 05.15 Drogówka 05.40 Muzyczne 
listy  06.50 TV Market 07.25 Zbuntowani
08.25 Dziewczyny Fortuny 09.25 Eureko, ja to 
wiem! 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 Wielkie 
Happy Hour
12.25     Lalola 
 – serial komediowy
13.30     Drogówka – magazyn policyjny
14.00     Dziewczyny fortuny 
 – program interaktywny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
20.30     Włatcy Móch – serial animowany 
21.05     Discovery – „Wszystko o mamutach”  
 – fi lm dokumentalny
22.05     Galileo
00.05     Happy Hour  
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.10     Sztukateria 
 – magazyn
03.35     Drogówka 
 – magazyn policyjny
04.00     Komenda
  – magazyn policyjny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep 
07:00     Granie na śniadanie 
08:00     Brzydula 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
11:35     Proste życie (Proste życie) -   
 serial (2/56), USA, 2003 
12:05     Telesklep 
12:35     Taniec z gwiazdami 
14:45     Krok od domu (Close To Home  
 I) - serial kryminalny (8/22),  
 USA, 2005
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska  
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
21:30     Szymon Majewski Show 
22:35     Teraz my! 
23:20     Superwizjer 
23:50     Generał - zamach na Gibraltarze -  
 kulisy, 2009
00:25     Wydanie drugie poprawione
00:55     Co za tydzień  
01:20     Uwaga!  
01:40     Nocne granie 
02:40     Telesklep 
03:00     Rozmowy w toku  

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Bajki rosyjskie 09:00 
Budzik 09:30 Wesołe łotrzyki 10:00 
Bądź modna 10:45 Laboratorium 
XXI wieku 11:05 Moda na sukces 
12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 
12:20 Taki pomysł - reportaż 12:40 
Plebania 13:05 Klan 13:35 Jaka to 
melodia? 14:20 Zwierzęta świata 
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 
15:15 Janosik 
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:35     Klan 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania 
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Teatr Telewizji - Głosy  
 wewnętrzne, reż.:  
 Krzysztof Zanussi  
21:35     Megaloteria TVP
21:45     James Bond w Jedynce -  
 Licencja na zabijanie  
 (1989); wyk.: Timothy  
 Dalton, Carey Lowell,  
 Robert Davi 
00:05     Nigdy nie wrócisz do  
 domu... fi lm polski 2008
01:05     Kojak - Rabunek
01:55     Notacje

06:00 Pani Prezydent - odc. 9 06:45 
Smaki polskie; magazyn kulinarny 
07:00 Dzień dobry w sobotę 07:30 
Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości, 
pogoda 08:15 Pod prasą 08:40 
Pejzaże dzieciństwa 09:05 Król 
Maciuś Pierwszy 09:20 Ziarno 
09:50 Siódme niebo 10:40 Jaka to 
melodia? 11:10 Czterej pancerni i 
pies 12:05 Kuchnia z Okrasą 12:30     
Szkoda gadać 
13:00     Wiadomości 
13:10     Śmiechu warte 
13:40     Trzy dni, fi lm USA, reż.:  
 Michael Switzer; wyk.:  
 Kristin Davis, Reed  
 Diamond, Danielle  
 Brett; 
15:15     Ojciec Mateusz, serial  
 kryminalny TVP 
16:05     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Lahti 
17:05     Teleexpress 
18:15     300 % normy 
19:00     Wieczorynka - Myszka  
 Miki i przyjaciele 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:15     Hit na sobotę - Szybcy  
 i wściekli, fi lm USA,  
 Niemcy, reż.: Rob  
 Cohen; wyk.: Vin  
 Diesel, Beau Holden,  
 Paul Walker, David  
 Douglas
22:10     Męska rzecz... - Zimny pot 
24:00     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy 
00:30     Żądza krwi III
02:00     Ostre cięcia

05:55 Pani Prezydent - odc. 10 06:40 
Domowy front 07:00 Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:30 
Klub przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Domisie - Niezwykła przyjaźń 09:25 
Teleranek 09:55 Gwiezdne wojny: 
Wojny klonów 10:20 Cudowne 
pieski 11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 12:15 Między 
ziemią a niebem; magazyn 13:00 
Wiadomości 13:10 Popiełuszko - jak 
powstawał fi lm 13:35 Puchar Świata  
w skokach narciarskich 
15:50     Lekkoatletyka - Halowe  
 Mistrzostwa Europy 
17:00     Teleexpress 
17:20     Doręczyciel - odc. 2/14 
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:15     Ranczo - odc. 41 - Sztormy  
 emocjonalne 
21:15     Zakochana Jedynka - Droga  
 żelazna - cz. 1
22:55     Uczta kinomana - Zabić  
 króla, fi lm historyczny,  
 reż.: Mike Barker;  
 wyk.: Tim Roth,  
 Rupert Everett,  
 Dougray Scott
00:40     The Company, reż.: Robert  
 Altman; wyk.: Neve  
 Campbell, Malcolm  
 McDowell
02:30     Wokół wielkiej sceny

05:25 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:00 Złotopolscy 07:00 Ostoja 07:30 M 
jak miłość 08:25 Barwy szczęścia 08:55 
Barwy szczęścia 09:25 Zacisze gwiazd 10:00 
Wojciech Cejrowski „Boso przez świat” 10:25 
Wstęp do fi lmu National Geographic 10:35 
Miesiąc z National Geographic - Człowiek 
- niezwykła maszyna 11:35 Makłowicz w 
podróży - Podróż 4. Mołdawia 
12:05 Gwiazdy w południe - Gwiazda 
Południa 14:00 Familiada 14:30 Złotopolscy 
15:05     Mini Szansa - Maryla Rodowicz
16:05     Na dobre i na złe 
17:05     Orzeł czy reszta 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama, sport, pogoda 
19:05     Tak to leciało! 
20:05     25 lat w Pace - Kabaret Mumio 
21:00     Dwójka w akcji - Patrol, fi lm USA  
 (2006); reż.: Andrew Davis;  
 wyk.: Kevin Costner, Ashton  
 Kutcher, Sela Ward, Melissa  
 Sagemiller, Omari Hardwick
23:15     Magazyn Ekstraklasy 
00:10     Kocham Kino - magazyn fi lmowy  
 Grażyny Torbickiej 
00:40     Słońce i cień - Gustaw Holoubek  38’
01:20     Astor Piazzolla. Cztery Pory Roku  
 - koncert  Agnieszki Duczmal  
 i Orkiestry Kameralnej Polskiego  
 Radia „Amadeus”
01:55     Malibu, serial obyczajowy
03:30     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny

04.50 Alice Cooper – Live at Montreux 05.45 
Dekoratornia 06.10 Jazda Figurowa 07.10 
mała Czarna 08.10 Australijskie oceanaria
08.40 Czterej Pancerni i Pies: Gdzie my,tam 
granica; Psi Pazur 11.00 Galileo  12.00 
KINOmaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn
13.00     Wielkie Happy Hour 
14.00     Dharma i Greg 
 – serial komediowy 
14.30     PlusLiga 
17.00     mała Czarnam – na żywo 
18.00     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
19.00     Galileo
  – program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Powiedz, że to nie tak – komedia  
 romantyczna USA, 2001;  
 reż. James B. Rogers; wyst.  
 Chris Klein, Heather Graham,  
 Orlando Jones, Sally Field,  
 John Rothman, Richard  
 Jenkins
22.30     Jazda Figurowa
  – program Michała Figurskiego      
23.30     1000 złych uczynków 
 – serial animowany
00.00     Gra o życie – fi lm USA, 1993; reż.  
 Bruce Joel Rubin; wyst. Michael  
 Keaton, Nicole Kidman
 Bob i Gail Jones są szczęśliwym  
 małżeństwem. Każde z nich ma  
 dobrą pracę, mają ładny dom i 
 spodziewają się dziecka. 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.815 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.3 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.3 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.25 07:45 
Action Man A.T.O.M., odc.11 08:15 Książę; 
Kanada, Wielka Brytania, 1999; 10:15 Ewa 
gotuje, odc.53
10:45     Małpiszon; USA, 2001; reż. Henry  
 Selick; wyst. Brendan Fraser,  
 Giancarlo Esposito 
12:45     Czarodziejki, odc.137
13:45     Dom nie do poznania, odc.148
14:45     Się kręci, odc.105
15:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata 
16:15     Gra Wstępna, odc.1
17:15     Przygody Merlina, odc.1
18:15     Świat według Kiepskich, odc.242
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.2
20:00     Jak oni śpiewają, odc.53
22:00     Studio Lotto
23:00     Klient; USA, 1994; wyst.   
 Susan Sarandon, Tommy  
 Lee Jones, Parker Mary- 
 Louise, Ossie Davis, Edwards  
 Anthony. Thriller.  Adaptacja  
 powieści Johna Grishama  
 z doskonałą kreacją Susan  
 Sarandon w roli prawniczki,  
 która stara się uratować  
 11-latka, jedynego świadka  
 zabójstwa senatora dokonanego  
 przez najemnika mafi i. 
01:40     Nagroda gwarantowana, odc.152
 Węgry, 2009   
02:40     Tajemnice losu, odc.132
03:40     Zakazana kamera, odc.320
05:05     TV Market

05:30 Wstawaj! Gramy! 06:15 Szalony Jack, 
pirat, odc.10 06:45 Miejskie szkodniki, odc.10 
07:15 Power Rangers, odc.1 07:45 Power 
Rangers, odc.2 08:15 Kudłaty i Scooby-Doo na 
tropie, odc.1 08:45 Kudłaty i Scooby-Doo na 
tropie, odc.2 09:15 Goofy na wakacjach; USA, 
1995 10:45 Dziewczyny Cheetah 2 
12:55     Tata i małolata; USA/Francja, 1994,  
 wyst. Gérard Depardieu
15:40     Dziewięć miesięcy; USA, 1995; reż.  
 wyst. Hugh Grant
17:50     Rodzina zastępcza, odc.307
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby Doo na tropie, odc.3
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami 
21:00     Wzór, odc.30
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.47
23:05     Mesjasz: W otchłani, cz.2; Wielka  
 Brytania / USA, 2005; wyst.  
 Ken Stott, Neil Dudgeon, Helen  
 McCrory. Druga część   
 emocjonującej zagadki   
 kryminalnej, którą usiłuje  
 rozwiązać inspektor londyńskiej  
 policji, Metcalfe. Kolejna  
 seria tajemniczych i niezwykle  
 brutalnych morderstw,   
 rozpoczęła się od ataku pszczół...
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.133
04:05     Zakazana kamera, odc.321
05:00     TV Market 

05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep 
08:00     Automaniak - magazyn   
 motoryzacyjny 
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj - magazyn  
 kulinarny 
11:30     Na Wspólnej Omnibus 7 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!  
 edycja 4 
14:25     Kochaj i tańcz - kulisy 
15:00     Brzydula omnibus 
17:25     Łapać złodzieja, 2009 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania: 
 Pierścionek zaręczynowy
20:35     Niania: 
 Praca zimowa
21:10     Polowanie na druhny (Wedding  
 Crashers) - komedia   
 romantyczna
 reż. David Dobkin, wyk. Owen  
 Wilson, Vince Vaughn,   
 Christopher Walken, Rachel  
 McAdams, USA 2005
23:45     Synowie mafi i (Knockaround  
 Guys) - fi lm sensacyjny, reż.  
 Brian Koppelman, David  
 Levien, wyk. Barry Pepper,  
 Vin Diesel, Seth Green, John  
 Malkovich, USA 2001 
01:40     Niania, seria 8 
02:15     Uwaga! 
02:35     Nocne granie 
03:35     Telesklep 

05:35     Uwaga!  
05:55     Telesklep 
08:00     Niania, seria 8 
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę 
11:45     Teraz albo nigdy, 2009 
12:15     Trzy po trzy - numery z kwatery -  
 serial komedia (10/13), Polska,  
 2007 
12:45     39 i pół 
13:45     Niania - serial 
14:20     Niania - serial  
14:55     Co za tydzień 
15:20     Łapać złodzieja, 2009 
15:55     Czy to ty, czy to ja (It Takes Two)  
 - fi lm rodzinny, USA, 1995, wyk.  
 Kirstie Alley, Steve Guttenberg,  
 Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 9 
22:20     Teraz albo nigdy 3 
23:20     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:55     Seks w wielkim miescie (Seks  
 w wielkim mieście) - serial  
 komedia (6/18), USA, 2000, dla  
 małoletnich od lat 16;
00:30     Odległy ląd (Outland) - fi lm S-F,  
 Wielka Brytania, 1981 
02:35     Uwaga! 
02:55     Nocne granie
03:55     Telesklep 

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości, 
odc.132 07:15 Wielka Wygrana, odc.453 08:10 
Świat według Kiepskich, odc.11, 12 09:15 
Rodzina zastępcza, odc.11, 12 10:25 Miodowe 
Lata, odc.6 11:00 Malanowski i Partnerzy, 
odc.11 11:30 Samo życie 13:00 Boston Public, 
odc.63 14:00 Pierwsza miłość, odc.866
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.12
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.113
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.44
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.21
17:00     Ostry dyżur, odc.1
18:00     Pierwsza miłość, odc.867
18:50     Wydarzenia, sport, pogoda 
19:30     Samo życie, odc.1235
20:00     Mega hit - Bad Boys; USA,   
 1995; wyst. Martin Lawrence,  
 Will Smith, Tea Leoni,   
 Tchéky Karyo, Joe Pantoliano -  
 komedia sensacyjna. Detektywi  
 Marcus Burnett i Mike Lowrey  
 z wydziału antynarkotykowego  
 mają 3 dni na odnalezienie  
 heroiny. Jedyną osobą, która  
 może im pomóc, jest piękna  
 Julie Matt, która potrafi   
 zidentyfi kować szefa gangu... 
22:00     Studio Lotto
22:35     Zimny jak głaz; USA, 2005; thriller 
00:25     Fala zbrodni, odc.85
01:15     Nagroda gwarantowana, odc.153
02:15     Tajemnice losu, odc.13

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:25 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
06:00 Dwójka Dzieciom 06:30 Spróbujmy 
razem 07:00 Magazyn Ligi Mistrzów 07:30 
Poezja łączy ludzi  07:35 M jak miłość 
08:25 Barwy szczęścia 09:25 Zmiennicy 
10:25 Nie tylko dla pań 11:30 Tańcząca z 
Gruzją; dokument fabularyzowany
12:00 Gwiazdy w południe - komedia 
romantyczna USA
13:45     Hit Generator Mix 
14:00     Familiada 
14:35     Złotopolscy 
15:05     Kocham Cię Polsko - making off  
15:35     Kabaret Neo - Nówka - Co by było  
 gdyby? Extrasy!
16:25     Kiosk - program satyryczny
16:55     Lekkoatletyka - Halowe Mistrzostwa  
 Europy - Turyn
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama, sport, pogoda 
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     Kabaretowy Klub Kanapowy -  
 Oblicza miłości wg T. Jachimka 
21:15     Hit generator
22:20     Weekendowe Kino Dwójki   
 - Przerażenie (Panic)  84’;  
 fi lm sensacyjny kraj prod. 
 USA (2000); reż.: Henry  
 Bromell; wyk.: William  
 H. Macy, John Ritter, Neve  
 Campbell
23:50     Słowo na niedzielę 
24:00     Weekendowe Kino Dwójki - Sekcja  
 Alfa (Supreme sanction)  89’;  
 fi lm fabularny kraj prod.  
 USA (1998); reż.: John Terlesky;  
 wyk.: Kristy Swanson, Michael  
 Madsen
01:40     Smaczne Go! 

04.45 VIP  05.05 Kinomaniak 05.30 Gram.tv
05.55 Czterej Pancerni i Pies: Załoga; Radość 
i Gorycz 08.10 Słodkie zmartwienia  08.40 
Zemsta Sandokana 11.00 Galileo 12.00 Gram.
Tv
12.30     Słodkie zmartwienia
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial USA 
14.30     PlusLiga 
16.55     Eureko, ja to wiem!
17.55     Discovery – „Wszystko o mamutach”  
 - fi lm dokumentalny
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy
20.00     Legionista – fi lm akcji USA, 1998;  
 reż. Peter MacDonald; wyst.  
 Jean-Claude Van Damme,  
 Adewale Akinnuoye-Agbaje,  
 Jim Carter, Nicholas Farrell,  
 Steven Berkoff
  Bokser Alain Lefevre (Jean-
 Claude Van Damme)  
 ma przegrać walkę z   
 zawodnikiem wystawionym  
 przez wpływowego mafi osa 
 Luciena Galganiego (Jim  
 Carter). Wbrew umowie z 
 bossem Alain wygrywa   
 pojedynek na ringu i ucieka.  
22.05     Hole In The Wall 
 – program rozrywkowy
23.05     Komando foki atakuje – fi lm akcji  
 USA, 1999; reż. Yossi Wein;  
 wyst.: Geff Francis, Greg Collins,  
 J. Kenneth Campbell, James  
 Hicks, Jim Fitzpatrick, Justin  
 Williams;
01.05     Kruk – fi lm sensacyjny  USA,  
 1994; reż.: Alex Proyas
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Cztery zawodniczki drużyny 
z Gdyni: Monika Stachow-
ska, Katarzyna Koniuszaniec, 
Monika Aleksandrowicz i 
Karolina Szwed powołane 
zostały przez trenera kadry 
Krzysztofa Przybylskiego do 
wzięcia udziału w konsultacji 
szkoleniowej w dniach 1.03 – 
4.03.2009 r. w Dzierżoniowie 
i turnieju międzypaństwowe-
go 5.03 – 7.03.2009r. w Cheb 
(Czechy).
Powołanie czterech zawod-
niczek z zespołu z Gdyni jest 
być może zaskoczeniem, ale 
świadczy o coraz bardziej 
znaczącej pozycji drużyny 
Łączpolu Gdynia w polskiej 
piłce ręcznej.
Równocześnie na konsultację 
szkoleniową i turniej kwalifi -
kacyjny do fi nału Mistrzostw 
Europy Juniorek (6.08 – 8.03 
Serbia) powołane zostały uro-
dzone w 1992 roku juniorki 
KS Łączpolu Gdynia: Magda 
Pawłowska, Anastazja Kasu-
ła, Anna Malinowska i Mag-
dalena Stanulewicz. Na zgru-
powaniu ćwiczyć będą pod 
kierunkiem trenera  Andrze-
ja Niewrzawy na co dzień 
trenera zespołu juniorek z 
Gdyni, który od początku 
roku pełni również funkcję II 
trenera Reprezentacji Polski 
Juniorek.

Wojciech Nowiński

Biorąc pod uwagę doświadczenie w pracy trenerskiej i 
osiągnięte dotychczas rezultaty, jak również zaangażo-
wanie i umiejętności zawodniczek gdyńskiego zespołu, 
można mieć nadzieję, że uda im się pokonać pierwszą 
przeszkodę, którą będzie drużyna Politechniki Koszalin. 
Po pierwszym meczu wyjazdowym w dniu 14.03 rewanż 
odbędzie się na hali w Rumii 22.03. o godzinie 16:00, na 
który serdecznie zapraszamy.

Wojciech Nowiński

Zmiana 
trenera 
piłkarek 
ręcznych 
Łączpolu!
Po zakończeniu rundy zasadniczej Pił-
ki Ręcznej Ekstraklasy Kobiet nastąpiła 
zmiana trenera w zespole Łączpolu. Do 
decydującej fazy rozgrywek w systemie 
Play-off drużynę z Gdyni poprowadzi tre-
ner Jerzy Ciepliński.

Piłkarki ręczne 
Łączpolu 
w Reprezentacji 

Polski!
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05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep
07:00     Granie na śniadanie 
08:00     Brzydula 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Colin i Justin: Skok na dom - serial  
 (2/13), Kanada, 2007 
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
13:05     Detektywi, 2009
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
14:45     Krok od domu (Close To Home I) -  
 serial kryminalny (16/22), USA
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny 
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi - serial kryminalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy  
 - serial kryminalny 
21:30     Poranek kojota - fi lm komedia,  
 Polska, 2001
23:30     Agenci NCIS IV - serial (3/24),  
 USA, 2006
00:30    Multikino  
00:55    Kochaj i tańcz - kulisy, 2009
01:25     Uwaga!  
 - magazyn reporerów
01:45      Nocne granie 
02:45     Telesklep

05:55 Złotopolscy 06:25 Dwójka Dzieciom 
07:25 Niezłomni - cykl reportaży 07:40 M 
jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie - w tym 
Panorama 10:50 Święta wojna 
11:20 Flipper 12:10 Magnum - serial USA 
(1982) 13:00 Pucuł i Grzechu 
13:03     Ulica lemurów - serial dokumentalny 
13:30     Korostyszew; fi lm dokumentalny 
14:15     Radiostacja Roscoe - odc 38/52 
14:40     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:45     Dzieciaki górą - teleturniej
16:35     Córki McLeoda - Nie zadzieraj z  
 dziewczynami
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:50     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wojciech Cejrowski „Boso przez  
 świat” 
20:05     Barwy szczęścia - odc. 236 
20:40     Dr House - serial obyczajowy
22:20     System 09 - cykl dokumentalny
23:15     Magazyn kryminalny 997 - Michała  
 Fajbusiewicza
23:50     Małżeństwo z nieznajomym; fi lm  
 fabularny (2005) 
01:30     Czy świat oszalał? -  Mali niewolnicy -  
 cz. 1; cykl dokumentalny
02:20     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:20     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Przyjaciele z podwórka,  
Jedynkowe Przedszkole 10:00 Jak 
zostać ogrodnikiem 10:30 W-skersi 
11:05 Moda na sukces 12:00 Wia-
domości 12:10 Agrobiznes 12:20 
Europa bez miedzy 12:40 Plebania 
13:10 Klan 13:35 Jaka to melodia? 
14:05 Zagadki tamtych lat 14:30 My 
Wy Oni 
15:00     Wiadomości 
15:10     Opole 2008 na bis 
15:55     Moda na sukces 
16:50     Celownik 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia 
17:35     Klan 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania 
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Fatalny trójkąt - fi lm  
 fabularny USA (2007);  
 wyk.: Tori Spelling,  
 Dean McDermott
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Bronisław Wildstein  
 przedstawia
23:10     Zagubiony pokój - serial  
 science fi cton
00:40     Łossskot!; magazyn
01:10     Moskiewska saga 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Strażak Sam 08:45 
Koszmarny Karolek 09:00 Jedyn-
kowe Przedszkole 09:30 Zagubieni 
z Lotu 29 - Przypływ 09:55 Między 
mamami 10:15 Schudnij 10:50 Tele-
zakupy 11:05 Moda na sukces 12:00 
Wiadomości 12:10 Agrobiznes 
12:20 Tak jak w Unii 12:40 Plebania 
13:05 Klan 13:35 Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik - Valparaiso 
14:25     Rzeczpospolita Niesprawie 
 dliwa; cykl reportaży 
15:00     Wiadomości 
15:15     Moda na sukces 
15:40     Klan 
16:05     Plebania 
16:55     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kuopio 
19:00     Wieczorynka  
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     W krainie dreszczowców  
 - Zemsta mnicha cz. 2 -  
 fi lm fabularny USA  
 (2007) 
21:55     Karty na stół - wybory  
 europejskie 
22:35     Fletch; fi lm fabularnyUSA  
 (1985); wyk.: Chevy  
 Chase, Richard Liber 
 tini, Dana Wheeler- 
 Nicholson, Tim Mathe 
 son, Joe Don Baker,  
 Geena Davis 
00:20     Kino nocnych marków  
 - Odkrycie nieba, fi lm  
 fabularny (2001) 
02:30     Notacje (dokument)

 

05:55     Złotopolscy - serial 
06:25     Dwójka Dzieciom 
07:10     Bawić, nauczać, radzić; 
 reportaż 
07:35     M jak miłość 
08:30     Pytanie na śniadanie
 - w przerwie preogramu serwis  
 informacyjny 
10:50     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy TVP 
11:25     Flipper - odc. 6/44 
12:10     Magnum - odc. 44/162 
 - serial 
13:05     Potęga sztuki - Van Gogh 
14:03     Pucuł i Grzechu - serial animowany 
14:05     Radiostacja Roscoe - serial 
14:35     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial 
15:35     Hit generator
16:35     Córki McLeoda 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają
17:50     Kocham Cię Polsko 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram 
18:59     Pogoda
19:05     Koło fortuny 
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia 
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Ekspres Reporterów
 - magazyn TVP 2 
22:35     Czołówka - Z bliska i z daleka
23:30     Liga Mistrzów 
00:10     Wieczór fi lmowy Kocham Kino 
02:10     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny 
03:10     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Strażak Sam, Małe zoo,  
Domisie 09:30 Ranczo pod Zieloną 
Siódemką 10:00 Wielkie porządki 
10:35 Zapytaj prawnika 11:10 Moda 
na sukces 11:30 Sherlock Holmes i 
doktor Watson 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:20 Siła z natury 
12:40 Plebania 13:05 Klan 13:30 
Zakopower; koncert 14:00 Ropa 
naftowa, fi lm dokumentalny USA 
14:30      Raj; magazyn 
15:00      Wiadomości
15:15     Piosenka dla Europy 
15:55     Moda na sukces 
16:50     Celownik; magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:30     Klan 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania 
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości, sport, pogoda 
20:20     Okruchy życia - Koszmar 
 na pomyłka - thriller  
 (2005)
21:55     Pryzmat; program publicy 
 styczny
22:30     Budząc zmarłych - serial  
 kryminalny
00:35     Kino nocnych marków -  
 Marcowe migdały
02:05     Notacje (dokument) 

05:50 Złotopolscy 06:25 Dwójka Dzieciom 
06:40 Telezakupy 07:10 Znaki czasu 
07:35     M jak miłość 
 - serial 
08:30     Pytanie na śniadanie 
10:50     Święta wojna 
11:20     Flipper - odc. 7/44; serial USA (1995) 
12:05     Pucuł i Grzechu; serial animowany 
12:10     Magnum - serial USA (1982) 
13:05     Pierścień ognia - fi lm dokumentalny
14:00     Radiostacja Roscoe - odc 37/52; serial 
14:40     Dla niesłyszących - M jak miłość 
15:40     Orzeł czy reszta - talk-show
16:35     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
17:50     Kocham Cię Polsko (konkurs sms) 
18:00     Panorama (Gdańsk) 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Hit Generator Mix 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:30      Liga Mistrzów - Manchester United -  
 Internazionale (studio) 
20:45     Liga Mistrzów - Manchester United  
 - Internazionale (I poł.) 
21:45     Liga Mistrzów - Manchester United  
 - Internazionale (II poł.) 
22:35     Liga Mistrzów - Manchester United -  
 Internazionale (studio) 
22:50     Liga Mistrzów - skróty 
23:25     Warto rozmawiać 
00:15     Alibi na środę - Zabójcza miłość - 
02:10     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny

04.35 Lalola  05.20 VIP 05.40 Muzyczne listy
06.50 TV Market 07.25 Zbuntowani 08.25 
Dziewczyny Fortuny 09.25 Słodkie zmartwie-
nia 09.55 Słodkie zmartwienia 10.20 Nie igraj 
z aniołem 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     Veronica Guerin – dramat USA/ 
 Irlandia/Wielka Brytania 2003;  
 reż. Joel Schumacher; wys. Cate 
 Blanchett, Gerard McSorley,  
 Ciarán Hinds, Brenda Fricker,  
 Don Wycherley
22.05     Gra o życie – fi lm USA, 1993; reż.  
 Bruce Joel Rubin; wys. Michael  
 Keaton, Nicole Kidman
00.30     Happy Hour
01.30     mała Czarna – talk show 
02.30     W pułapce ognia – fi lm akcji USA,  
 2001; reż. Harris Done; wys.  
 Dean Cain, Richard Tyson, Lori  
 Petty, Mel Harris, Steven Wil- 
 liams, Vanessa Angel
 Film akcji. Max Hooper jest  
 „specjalistą” od kradzieży  
 nowoczesnych technologii.  
 Postanawia wycofać się z intere- 
 su, lecz przed odejściem na  
 zasłużoną emeryturę chce zrobić  
 jeszcze jeden wielki skok. 

04.35 Lalola 05.20 KINOmaniak 05.40 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 
Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny  
09.25 Słodkie zmartwienia  09.55 Słodkie 
zmartwienia 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 
mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     KINOmaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour
20.00     W pułapce ognia – fi lm akcji USA,  
 2001; reż. Harris Done; wyst.  
 Dean Cain, Richard Tyson, Lori 
 Petty, Mel Harris, Steven Wil- 
 liams, Vanessa Angel
 Max Hooper jest „specjalistą”  
 od kradzieży nowoczesnych  
 technologii. Postanawia wycofać 
 się z interesu, lecz przed odej- 
 ściem na zasłużoną emeryturę  
 chce zrobić jeszcze jeden wielki  
 skok. 
22.05     Komando foki atakuje – fi lm akcji  
 USA, 1999; reż. Yossi Wein;  
 wyst.: Geff Francis, Greg Collins,  
 J. Kenneth Campbell
00.05     Happy Hour
01.05     mała Czarna – talk show 

04.35 Lalola 05.20 Dekoratornia 05.40 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 
Zbuntowani 08.25 Dziewczyny Fortuny  
09.25 Słodkie zmartwienia 09.55 Słodkie 
zmartwienia 10.25 Nie igraj z aniołem 11.25 
mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Dekoratornia – magazyn
14.00     Dziewczyny fortuny 
 – program interaktywny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Eureko, ja to wiem!
20.00     Oczy anioła – melodramat  USA,  
 2001; rez. Luis Mandoki; wys.:  
 Jennifer Lopez, James Caviezel,  
 Jeremy Sisto, Terrence Howard,  
 Sonia Braga 
22.05     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
23.05     Zły porucznik – fi lm sensacyjny USA,  
 1992; reż. Abel Ferrara; wyst.  
 Harvey Keitel 
01.10     mała Czarna – talk show 
02.10     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.10     Sztukateria – magazyn 
03.35     Drogówka – magazyn policyjny
04.00     Komenda – magazyn policyjny 

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:15 Wielka Wygrana, odc.454 08:10 Świat 
według Kiepskich, odc.13, 14 09:15 Rodzina 
zastępcza, odc.13, 14 10:25 Miodowe Lata, 
odc.7 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.12 
11:30 Samo życie, odc.1235 12:00 Zamieńmy 
się żonami 13:00 Boston Public, odc.64 14:00 
Pierwsza miłość, odc.867 14:45 Zwariowany 
świat Malcolma, odc.114, 115 15:50 Wyda-
rzenia, pogoda 
16:15     Interwencja, odc.45
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.22
17:00     Ostry dyżur, odc.2
18:00     Pierwsza miłość, odc.868
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1236
20:00     Replikant; USA, 2001; wyst.  
 Jean-Claude Van Damme,  
 Catherine Dent, Michael  
 Rooker. Ofi arami obłąkane 
 go seryjnego zbójcy padają  
 matki z małymi dziećmi. 
 „Pochodnię” od lat 
 bezskutecznie ściga gliniarz  
 Jake Riley, obsesyjnie   
 pragnący go powstrzymać.  
 Kiedy na miejscu kolejnej  
 zbrodni policja znajduje włos  
 przestępcy, supertajna agencja  
 rządowa klonuje zabójcę w na 
 dziei, że Replikant pomoże ująć  
 mordercę...  
22:00     Studio Lotto
22:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami
23:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami
00:15     Ocean dusz, odc.5
02:15     Nagroda gwarantowana, odc.154

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:15 Wielka Wygrana, 08:10 Świat według 
Kiepskich, odc.15, 16 09:15 Rodzina zastęp-
cza, odc.15, 16 10:25 Miodowe Lata 11:00 
Malanowski i Partnerzy 11:30 Samo życie
12:00     Dom nie do poznania, odc.75
13:00     Boston Public, odc.65
14:00     Pierwsza miłość, odc.868
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.116
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.117
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.46
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.23
17:00     Ostry dyżur, odc.3
18:00     Pierwsza miłość, odc.869
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1237
20:00     Świat według Kiepskich, odc.195
20:30     Świat według Kiepskich, odc.178
21:00     Moja super eksdziewczyna; USA,  
 2006.  Doskonała komedia w re 
 żyserii Ivana Retmana (twórcę  
 takich hitów jak: “Pogromcy  
 duchów”, “Junior”) z Umą  
 Thurman w roli głównej. Zerwa 
 nie zawsze jest trudne, ale cza 
 sem może być śmiertelnie nie- 
 bezpieczne... 
22:00     Studio Lotto
23:15     Najśmieszniejsze Momenty Świata 
00:15     Moment prawdy, odc.1
01:15     Nagroda gwarantowana, odc.155

05:15 Wstawaj! Gramy! 06:00 Żar młodości 
07:00 TV Market 07:15 Wielka Wygrana 08:05 
Świat według Kiepskich, odc.17, 18 09:15 
Rodzina zastępcza, odc.17, 18 10:25 Miodowe 
Lata, odc.9 11:00 Malanowski i Partnerzy, 
odc.14 11:30 Samo życie, odc.1237 
12:00     Gra Wstępna, odc.1
13:00     Boston Public, odc.66
14:00     Pierwsza miłość, odc.869
14:45     Zwariowany świat Malcolma, odc.118
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.119
15:50     Wydarzenia, pogoda 
16:15     Interwencja, odc.47
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.24
17:00     Ostry dyżur, odc.4
18:00     Pierwsza miłość, odc.870
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1238
20:00     CSI: Kryminalne zagadki NY
21:00     Moment prawdy, odc.2
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.57
23:05     Z archiwum X, odc.119; USA, 1998;  
 reż. Rob Bowman Mulder i  
 Scully tym razem działają  
 oddzielnie, a do tego nie z wła 
 snej woli...  
00:05     Threshold - strategia przetrwania 
01:05     Threshold - strategia przetrwania 
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.156
03:05     Tajemnice losu, odc.137
04:05     Zakazana kamera, odc.325

05:35     Uwaga!  
 - magazyn reporterów 
05:55     Telesklep 
07:00     Granie na śniadanie 
08:00     Brzydula 
08:30     Dzień dobry TVN  
11:00     Zostan top modelka  
12:05     Telesklep 
12:35     Na Wspólnej 7  
13:05     Milionerzy  
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny 
14:45     Krok od domu (Close To Home I)  
 - serial kryminalny (14/22),  
 USA, 2005
15:45     Rozmowy w toku  
16:55     Sąd rodzinny  
17:55     Brzydula  
18:25     Detektywi - serial kryminalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport  
19:40     Pogoda  
19:50     Uwaga!  
 - magazyn reporterów 
20:05     Na Wspólnej 
 - serial  
20:45     W-11 Wydział Śledczy  
 - serial kryminalny 
21:30     9 i pół - serial (2009) 
22:30     Kuba Wojewódzki 3 
23:30     Dexter II - serial kryminalny (2/12),  
 USA, 2007, dozwolone od 18 lat
00:40     Szkoła Auto  
01:00     Superwizjer  
01:35     Uwaga!  
 - magazyn reporterów
01:55     Nocne granie 
02:55     Telesklep 
03:15     Rozmowy w toku  

05:35     Uwaga! 
 - magazyn reporterów 
05:55     Telesklep 
07:00     Granie na śniadanie 
08:00     Brzydula  
08:30     Dzień dobry TVN  
11:00      Jak dobrze wyglądać nago (2/8),  
 Wielka Brytania, 2007
12:05     Telesklep 
12:35     Na Wspólnej  
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny 
14:45     Krok od domu (Close To Home I) -  
 serial kryminalny (15/22), USA 
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi - serial kryminalny 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej - serial  
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny 
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
22:30     Człowiek pies (Danny the Dog) -  
 fi lm sensacyjny, 2005 
00:40     Szymon Majewski Show  
01:40     Uwaga! 
02:00     Nocne granie
03:00     Telesklep
03:20      Rozmowy w toku 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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