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Czekamy na okrzyk „Jest!!!”
Krzysztof „Norman” Piwnicki - szef Ekspedycji 
Orzeł Balex Metal

3 sierpnia rozszerzyliśmy 
obszar poszukiwań orejon 
byłej niemieckiej zagrody 
minowej oznaczonej kryp-
tonimem 16a. Po sprawdze-
niu rejonu pola minowego 
16b doszliśmy do wniosku, 
że ORP Orzeł wracając do 
Rosyth mógł również wejść 
na minę w tym rejonie. Jak 
dotychczas nasze poszuki-
wania są bezowocne. Z ko-

munikatów pogodowych wynika, że w czwartek będzie-
my musieli zakończyć nasze prace ze względu na zbli-
żający się sztorm, którego skala nie pozwoli nam zostać 
na Morzu Północnym i będziemy zmuszeni ukryć się do 
któregoś z portów, a najbliższy jest oddalony o dobę dro-
gi. Co gorsza nie będziemy mogli już wrócić w rejon po-
szukiwań ze względu na kończący się czas Ekspedycji 
ORZEŁ BALEXMETAL. Napięcie sięga zenitu. Liczymy 
na to, że Orzeł może pojawić się każdej chwili. Wykona-
liśmy ogrom pracy archiwalnej. Za nami długie miesią-
ce  lata przygotowań. Wiele wyrzeczeń i starań. Jeste-
śmy poirytowani. Wszyscy czekamy na to jedno jedyne 
zdjęcie i okrzyk „Jest”. Czy się tego doczekamy? Nadal 
wierzę, że tak. 

Bolszewo - Gdynia - Morze Północne.  Walka z żywiołem trwa

ODNALEŹĆ ORP ORZEŁ

Od 8. dni 16-osobowa n Ekspedycja Orzeł Balex Metal poszukuje na Morzu Północ-
nym wraku okrętu podwodnego ORP Orzeł, który zaginął w czerwcu 1940 roku zagi-
nął tam w niewyjaśnionych do chwili obecnej okolicznościach. Ekspedycja wypły-
nęła z Gdyni na katamaranie R/V IMOR Instytutu Morskiego z Gdańska, najnowocze-
śniejszej tego typu jednostce badawczej w naszym kraju. Gdyby uczestnikom wy-
prawy udało się odnaleźć wrak okrętu, będzie to sensacja na skalę światową, gdyż 
pomimo wielu podejmowanych prób nie udało się rozwiązać zagadki tragedii „Orła” 
i jego 63 osobowej załogi sprzed ponad 68 lat.

Szanse na powodzenie wyprawy jej uczestnicy oce-
niali przed wypłynięciem na ponad 90 procent. Pew-
ność siebie dawały im zarówno nowoczesny sprzęt 
jakim dysponują na katamaranie, jak też trzy lata 
przygotowań. Przejrzeli w tym czasie setki tysiące 
dokumentów nie tylko w polskich archiwach, ale 
także niemieckich i norweskich. Dotarli do odtajnio-
nych nie tak dawno dokumentów alianckich w archi-
wach brytyjskich. Na ich podstawie z wielką dozą 
prawdopodobieństwa ustalili, że ORP Orzeł zatonął 
na polu minowym, które Kriegsmarine „postawiło” 
na krótko przed zaginięciem okrętu. Dowództwo 

marynarki aliantów nie mając wiedzy o tym fakcie i 
świadomości zagrożenia skierowało Orła do patrolo-
wania tego właśnie rejonu. Okręt z tego patrolu już 
nie wrócił.

Niestety wiadomości jakie nadchodzą z miejsca po-
szukiwań nie są optymistyczne do chwili oddawania 
pierwszego numery Expressu Gdyńskiego do druku 
wraku okrętu nie udało się odnaleźć, a nad Morze 
Północne nadciąga sztorm, który może sprawić, że 
poszukiwania zostaną przerwane.                      >8/9               
                               (ANGO)
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Przeczesanie pola minowego 16b nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
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Przed godz. 9.00 rano po-
licjanci z ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego komi-
sariatu na Oksywiu  zauwa-
żyli przy ul. Tucholskiej 

mężczyznę, który szedł od 
krawężnika do krawężni-
ka. Miał duże problemy z 
utrzymaniem równowagi. 
Mężczyzna wszedł do jed-

Oksywie. Sprzedała alkohol nietrzeźwemu

Niezdrowy pociąg
Gdyńscy policjanci patrolujący rejon Oksywia za-
uważyli nietrzeźwego mężczyznę, który chwiejnym 
krokiem szedł ul. Tucholską. W pewnym momen-
cie wszedł do jednego ze sklepów i bez problemu 
kupił alkohol. Ekspedientce grozi kara grzywny za 
sprzedanie alkoholu osobie nietrzeźwej.

Śmiej się z „Expressem”

nego ze sklepów i kupił al-
kohol. 18-letnia ekspedient-
ka od razu mu go sprzedała 
pomimo prawnego zakazu. 
Funkcjonariusze podjęli in-
terwencję. 56-latek wy-
dmuchał w alkomat prawie 
2 promile alkoholu. Sprze-
dawczyni tłumaczyła, że 
podała alkohol, bo nie za-
uważyła żeby mężczyzna 
był pijany. Zgodnie z Usta-
wą o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi sprzedawczy-
ni grozi grzywna do 5 tysię-
cy zł.                       (KWP)

- Nie może my wyrzucać 
ludzi z miejsc publicznych, 
tylko dlatego, że brzydko 
pachną - ripostuje komen-
dant gdyńskiej straży miej-
skiej Dariusz Wiśniew-
ski. - A poza tym cały czas 
pracujemy w tym rejonie i 
regularnie zajmujemy się 
bezdomnymi. Tylko że za-
zwyczaj wywozimy ich do 
punktów opieki społecznej.
Jakkolwiek kontrowersyj-
ne byłyby metody ochro-

niarzy, przynosi to skutek. 
W czwartek 31 lipca godz. 
10 w holu dworca, na nie-
licznych ławkach i krze-
słach - popularnym miej-
scu odpoczynku bezdom-
nych, bez obaw siadali tu-
ryści z dziećmi czekający 
na pociąg. Na dworcu jest 
też jakby czyściej.
- Firma sprzątająca jest re-
gularnie kontrolowana, 
czyszczą dworzec wcią-
gu dnia co 2-3 godziny, a 

w nocy dodatkowo ma-
szynowo - zapewnia Adam 
Neuman,  zastępca dyrek-
tora Gdańskiego Oddzia-
łu Dworce Kolejowe PKP 
SA dyrektora  Problemem 
pozostaje jednak łącznik 
pomiędzy kasami SKM a 
dworcem PKP, czyli miej-
sce, gdzie są budki z jedze-
niem. Zdarza się, że przed 
fast foodami walają się 
resztki potraw i kręcą się 
osoby nietrzeźwe.    (Gaw)

Ciężkie czasy dla kloszardów

Wyprowadzka z dworca
Specjalna fi rma ochroniarska przegania bezdomnych z dworca PKP w Gdyni. 
Podróżni w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Na reszcie nie są zaczepiani 
przez natrętnych kloszardów. Konieczne było wynajęcie specjalnej fi rmy, 
ponieważ bezdomnymi nie chcieli zając się strażnicy miejscy.

Jest szansa, że dworzec nie będzie już noclegownią dla bezdomnych.
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Największą uwagę strażni-
cy poświęcają kontrolom w 
przedziałach służbowych, 
które zwykle służą do na-
siadówek zmęczonym ży-
ciem obywatelom. A ci nie 
tylko często spożywają al-
kohol, ale też zachowują się 
w sposób agresywny. Tę-
pieniu takich, przeszkdza-
jacych w podrużowaniu za-
chowań, ma służyć aktual-
nie prowadzona akcja.
- Wysłaliśmy do pociągów 
wzmocnione patrole, popro-
siliśmy o pomoc Żandarme-
rię Wojskową - powiedział 
Piotr Lejman, zastępca ko-
mendanta SOK SKM.
Wzmocnione patrole mają 
zniechęcać do stawiania 
oporu wśród butnych pasa-
żerów.
Akcja już przynosi bogate 
żniwo. Pierwszego dnia ak-
cji na trasie między Gdynią 
a Gdańskiem wystawiono 
aż 14 mandatów. 

(ŁB)

Kontrole w pociągach
Straż Ochrony Kolei 
rozpoczęła akcję wy-
mierzoną w podróż-
nych, którzy nie potra-
fi ą się zachować w po-
ciągach SKM.
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Kolibki Adventure Park 
znajduje się w Gdyni na ob-
szarze 11 hektarów wznie-
sień, stromizn, pagórków, 
lasu i przepięknych wido-
ków na morze. Adventure 
Park utworzono na byłym 
torze motocrossowym, na 
obszarze kilkunastu hekta-
rów terenu pagórkowatego, 
częściowo zalesionego. Po-
łożony jest zaledwie 1,5 km 
od morza. Przygotowano 
tam profesjonalne trasy do 
uprawiania dyscyplin spor-
towych uważanych potocz-
nie za ekstremalne, takich 
jak off road, quady, paint-
ball. Amatorzy wspinaczki 
znajdą tam ściankę do wspi-
naczki i park linowy. Prze-
widziano również atrakcje 
dla najmłodszych w postaci 
mini-parku dla dzieci.                                           

(ajg)

Jeszcze do niedawna dziki pojawiały się 
często w Gdyni. Ich ulubionym miejscem 
wędrówek był m. in. bulwar nadmorski, 
a na osiedlach Pustki Cisowskie Działki 
Leśne, Witomino czy Karwiny spotkać 
je można było niemal codziennie. 
Początkowo pojawiały się jedynie pod 

osłoną nocy, a po pewnym czasie ich widok 
nie był zaskoczeniem o każdej porze dnia. 
Nie wiadomo dokładnie ile dzików żyje 
obecnie w lasach na obrzeżach Gdyni czy 
Sopotu. Przed kilkoma laty gdyńskie stada 
szacowano na ok. 200 sztuk. 

(ajg)

Adventure. Park ma roczek

Adrenalina
3 sierpnia gdyński Adventure Park na wer-
tepach Kolibek świętował swój pierwszy rok 
działalności. Z tej okazji każdy amator moc-
nych wrażeń  będzie mógł bezpłatnie skorzy-
stać z wybranej przez siebie jednej atrakcji. 

Nowożeńcy Ania i Bartek wybrali się do Adventure Park na część ślub-
nego pleneru zdjęciowego. W upominku ślubnym otrzymali przejażdż-
kę quadami.

Za miedzą. Zwierzaki z wizytą

Dziczki wędrowniczki
W Sopocie znowu pojawiły się dziki. Liczące ponad 20 sztuk stado niepo-
koiło gości karczmy Harnaś w okolicach Opery Leśnej. Zwierzęta nic sobie 
nie robiły z próbującego je odgonić mężczyzny. Były najprawdopodobniej 
głodne i liczyły, że klienci karczmy podzielą się z nimi resztkami jedzenia.

Liczące ponad 20. sztuk stado dzików pojawiło się w 
sobotę w Sopocie

Spacerujące po gdyńskim bulwarze dziki można było 
spotkać przed dwoma laty
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– Bryła budynku pozosta-
nie bez zmian, ponieważ 
gmach zostanie wpisany na 
listę zabytków. Prace ogra-
niczą się do wymiany sto-
larki okiennej i położenia 
nowej elewacji. – informu-
je Adam Neuman, zastęp-
ca dyrektora Gdańskiego 
Oddziału Dworce Kolejo-
we PKP SA.. Natomiast do 
2012 r. dworzec wewnątrz 
stanie obiektem nowocze-
snym i wielofunkcyjnym. 
Planujemy,że powstanie 

tam restauracja, kino oraz  
punkty usługowe z wy-
korzystaniem ogromnych 
piwnic i holu. Aktualnie 
bardzo dużo powierzch-
ni jest niewykorzystane. 
Gdyński dworzec ma szan-
sę stać się obiektem, który 
zarabia na siebie.
Drobny lifting spowodo-
wał,że na dworcu jest czy-
ściej co natychmiast za-
uważyli przyjeżdżający do 
miasta turyści.
– Dworzec w Gdyni pre-

zentuje się zdecydowanie 
lepiej niż przed rokiem – 
twierdzi Aldona Swaciak, 
mieszkanka Warszawy.– 
Byłam w Gdyni w ubie-
głym roku i na dworcu zo-
baczyłam odrapane ściany 
i dziurawa posadzkę. Teraz 
do ideału jest jeszcze dale-
ko, ale jest zdecydowanie 
lepiej. Trzy tygodnie temu 
na gdyńskim dworcu gości-
ła specjalna komisja, która 
oceniała walory zabytkowe 
dworca. Uznano go za pe-

rełkę gdyńskiego moderni-
zmu. Na początku sierpnia 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wyda decyzję o 
wpisaniu obiektu do reje-
stru.
Przed głównymi inwesty-
cjami mającymi na celu 
przeobrażenie wizerunku 
wnętrza dworca wcześniej, 
bo już we wrześniu plano-
wana jest naprawa posadz-
ki oraz pomalowanie fre-
sków, które znajdują się na 
sufi cie hali.             (Gaw)

Transport. Gdyński dworzec trochę ładniejszy

PISTACJOWY HALL
Po trzech miesiącach zakończył się remont hali dworca dworca PKP w Gdyni. Kosztował 400 
tys. zł. Podczas remontu zostały pomalowane ściany na kolor pistacjowy i naprawiony dach. 
Remont zakończył się z trzytygodniowym poślizgiem spowodowanym koniecznością wymiany 
przepalonych kabli elektrycznych i oprawek na żarówki. Wiadomo już,że remont dworca będzie 
kontynuowany i do 2012 w środku hala dworcowa całkowicie zmieni swoje oblicze.

O remont gdyński dworzec „prosił się” od dawna.

Projekt jest jedynym w 
świecie takim przedsię-
wzięciem. Rejs umożliwia 
osobom niepełnosprawnym 
wzrokowo zmierzenie się z 
przygodą, która dotąd była 
zarezerwowana dla widzą-
cych.- Żaglowiec „Zawisza 
Czarny” został przystoso-
wany do prowadzenia przez 
osoby niewidome poprzez 
udźwiękowienie urządze-
nia nawigacyjnego – tłu-
maczy Dagmara Jaworska, 
rzecznik prasowy projektu. 
Dzięki temu mają one w 
pełni możliwość zetknięcia 
się z wyzwaniami, trudami 
i radościami, jakie niesie ze 
sobą żeglarstwo. Niewido-
mi już po kilku godzinach 
są w stanie poruszać się po 
pokładzie „Zawiszy Czar-
nego” samodzielnie bez la-
ski. Rejs to również cenne 
doświadczenie dla osób za-
wodowo związanych z że-
glugą – zdobywają umie-

jętność pracy na morzu z 
osobami niewidomymi lub 
słabowidzącymi i pozna-
ją ograniczenia związane 
z tym rodzajem niepełno-
sprawności. 
Pierwszy etap prowadzi 
z Gdyni do Bergen przez 
Kopenhagę i Skagen. Pod-
czas drugiego etapu Bergen 
– Den Helder druga ekipa, 
głównie młodzież w wieku 
15-25 lat, będzie uczestni-
czyła w dorocznych rega-
tach „The Tall Ships’ Ra-
ces”, czyli zlocie żaglow-
ców połączonych z rega-
tami oraz imprezami oko-
licznościowymi. Zlot or-
ganizowany jest przez Sail 
Training Association, pro-
pagujące ideę wychowania 
młodzieży przez uprawia-
nie sportów wodnych. Rejs 
zamyka etap wiodący z Den 
Helder do Gdyni przez Ki-
lonię i Karlskronę.

(ZM)

Port. Rejs „Zawiszą Czarnym”

Zobaczyć morze
Z portu w Gdyni wypłynął „Zawisza Czarny” z 32-oso-
bową załogą – 16 pełnosprawnymi i 16 niepełno-
sprawnymi wzrokowo. W rejs popłyną szkoleniowym 
żaglowcem z wbudowanym „mówiącym” kompasem, 
dzięki czemu niepełnosprawni wzrokowo będą mogli 
stać się częścią załogi pełniącą takie same obowiązki 
jak inni. Partnerem głównym tego przedsięwzięcia jest 
Polkomtel S.A., operator sieci Plus. Patronat medialny 
nad projektem: onet.pl, onet.tv.
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Okazało się jednak, że 
pierwszymi objawami re-
akcji na stres bywają często 
choroby serca, nadciśnienie 
lub choroba wieńcowa. 
Cud natury - niepozorny, 
poprzecznie prążkowany 
mięsień wielkości pięści, 
ważący zaledwie 300 gra-
mów. Podzielony na komo-
ry i przedsionki oddzielone 
zastawkami, w ciągu jed-
nej doby kurczy się około 
100 tysięcy razy i wyrzu-
ca z siebie do krwioobie-
gu ponad 7000 litrów krwi. 
Pomnóżmy to przez śred-
nią długość życia. W cią-
gu 70 lat serce wykonuje 
około dwóch i pół miliarda 
uderzeń i przepompowu-
je 180 tysięcy ton krwi. Po 
opuszczeniu serca wpływa 
ona do liczącej 2500 kilo-
metrów sieci naczyń tętni-
czych, a następnie do 40 
000 kilometrów naczyń 
włosowatych, zwanych ka-
pilarami. To ta krew i jej 
składniki dostarczane do 
każdej cząstki naszego cia-
ła, umożliwiają funkcjono-
wanie wszystkich narzą-

dów i układów. Sprawia-
ją, że działamy, widzimy, 
słyszymy, czujemy, my-
ślimy, słowem - żyjemy... 
Ale nawet ten wspaniały 
twór natury ulega stopnio-
wemu zużyciu, zmniejsza 
swą sprawność, pojemność 
i wydajność.
Polska należy do krajów 
o jednym z najwyższych 
wskaźników umieralności z 
powodu chorób układu krą-
żenia, mimo że w ostatnich 
latach udało nam się ogra-
niczyć tę statystykę. Od po-
czątku lat 90., kiedy zaczę-
to promować bardziej proz-
drowotną politykę, liczba 
zgonów wywołanych cho-
robami układu krążenia za-
częła się zmniejszać, choć 
ciągle jest bardzo wysoka.
Te choroby dotyczą przede 
wszystkim mężczyzn i to 
stosunkowo młodych – za-
wały zdarzają się nawet 
dwudziestolatkom. Pol-
ska „może się pochwa-
lić” przypadkami najmłod-
szych pacjentów, u których 
zawały serca wywołane są 
miażdżycą tętnic wieńco-

wych. To przykra statysty-
ka. Problem dotyczy jed-
nak również kobiet. Mimo, 
że do okresu menopauzy 
jesteśmy częściowo chro-
nione przez hormony, co-
raz częściej to nie wystar-
czy, w zderzeniu ze stresem 
dnia codziennego zwycięża 
choroba.
Zawał serca, czyli mar-
twica fragmentu mięśnia 
serca spowodowana nie-
dokrwieniem, może mieć 
różne przyczyny. Za prze-
szło 85% wszystkich za-
wałów odpowiada za-
mknięcie tętnicy wieńco-
wej przez skrzeplinę. Po-
wstanie skrzepliny jest ini-
cjowane przeważnie przez 
pęknięcie blaszki miażdży-
cowej i uwolnienie z niej 
substancji prowokujących 
krzepnięcie krwi. Zawał 
występuje zwykle w miej-
scu unaczynionym przez 
tętnicę wieńcową o stosun-
kowo niedużych zmianach 
miażdżycowych. „Młode” 
blaszki miażdżycowe są 
niestabilne i łatwiej pękają. 
Dlatego stosunkowo często 

Pomyślmy o zdrowiu. Zawał - choroba cywilizacyjna

STRES - BEZWZGLĘDNY ZABÓJCA
Kłopoty ze zdrowiem, niesnaski rodzinne, nieporozumienia w pracy, trudności fi nansowe, obojęt-
ność otoczenia - to sytuacje stresowe, jakich życie nie szczędzi nikomu. Serce źle znosi te napięcia 
i reaguje na nie. Do niedawna sądzono, że każdy stres, wzmagając wydzielanie soków trawiennych, 
objawia się przede wszystkim wrzodem żołądka. 

zawał jest pierwszym obja-
wem choroby wieńcowej. 
Małe zmiany miażdżyco-
we nie ograniczają istotnie 
przepływu krwi przez tęt-
nicę i pacjent nie ma bólów 
wieńcowych. W momencie 
pęknięcia blaszki i powsta-
nia w tym miejscu zakrzepu 
występuje ostra niedrożność 
tętnicy wieńcowej, powodu-
jąca martwicę mięśnia ser-
ca, czyli zawał.
I to właśnie stres jest jed-
nym z oskarżonych w przy-
padku zapadalności na cho-
robę wieńcową. Dawniej 
wskazywano nawet na oso-
bowość typu A, czyli taką, 
która charakteryzuje ludzi 
bardzo dynamicznych, za-
daniowych. Takie osoby 
znacznie częściej zapadają 
na chorobę niedokrwienną 
serca. Rodzaj stresu nie od-
grywa aż takiej roli.
Stres powoduje zwiększo-
ną zdolność płytek krwi do 

OGŁOSZENIE

tworzenia się zakrzepów, a 
także zmniejsza wewnętrz-
ne ochronne mechanizmy 
organizmu chroniące przed 
powstaniem zakrzepów 
oraz rozpuszczające te, któ-
re już powstały. Stres wyka-
zuje również inne działania 
dotyczące przede wszyst-
kim układu hormonalne-
go. Powszechnie znany jest 
efekt w postaci uwolnie-
nia do krwi adrenaliny. In-
nym podobnie działającym 
„hormonem stresu” jest no-
radrenalina. Obie substan-
cje odpowiedzialne są za 
wzrost ciśnienia tętnicze-
go oraz częstości pracy ser-
ca (tętna). Szybciej i ciężej 
pracujące serce potrzebuje 
więcej tlenu, a jeśli jest go 
za mało dochodzi do niedo-
krwienia.
Współczesny człowiek nie 
ma na nic czasu. Jest to 
smutna prawda i niestety co-
raz częściej bagatelizowana 
w społeczeństwie. Ciągle 
żyjemy w przeświadczeniu 
,że nam nic nie grozi i nic 
nas złego nie spodka. Waż-

niejsza jest dla nas kariera 
zawodowa niż nasze zdro-
wie. A przecież bez niego 
nie mamy szans na odnie-
sienie sukces osobistego i 
zawodowego . Pomożemy 
sercu, jeśli nauczymy się 
rozładowywać napięcia, je-
śli dążyć będziemy do har-
monii wewnętrznej i „ładu 
serca”. Dlatego zacznijmy 
o zdrowiu  myśleć codzien-
nie bo to co spotkało nasze-
go sąsiada może spotkać i 
nas. Pamiętajmy czynni-
ków wywołujących  choro-
by cywilizacyjne jest wiele, 
a zdrowie i serce mamy tyl-
ko jedno!
Zapraszamy do Centrum 
Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej przy Al. Zwy-
cięstwa 255 w Gdyni (tel. 
058 66 77 822)

Opracowano przez CRiOB 
w oparciu o piśmiennictwo: 
www.mowiepopolsku.com 
www.zb.eco.pl/,  www.pa-
mietajosercu.pl,  www.re-
smedica.pl/zawal.html

21-letni mieszkaniec Puł-
tuska grał na automatach 
zręcznościowych na dwor-
cu PKP. Podszedł do niego 
młody mężczyzna i tłuma-
czył zasady gry. W pew-
nym momencie graczowi 
zabrakło polskiej gotów-
ki i poprosił „nauczycie-
la” o pomoc w wymianie 
szwedzkich koron na pol-

ską walutę. Razem poszli 
do kantoru.
W kantorze 21-latek poło-
żył na ladzie 3000 koron. 
Niespodziewanie sprawca 
zabrał pieniądze oddając 
mu tylko 2 banknoty. Na-
stępnie wyciągnął nóż i za-
groził pokrzywdzonemu po 
czym uciekł. 21-latek po-
informował o wszystkim 

patrol policji. Funkcjona-
riusze szybko zatrzymali 
sprawcę. 27-latek trafi ł do 
policyjnego aresztu, a na-
stępnie do sądu, który za-
decydował o jego tymcza-
sowym aresztowaniu na 
3 miesiące. Wymuszenie 
rozbójnicze zagrożone jest 
karą do 10 lat pozbawienia 
wolności.               (KWP)

Obłudny złodziej. Pomógł... pozbyć się pieniędzy

Ukradł tysiąc szwedzkich koron
Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka, który poproszo-
ny o pomoc przy wymienieniu obcej waluty ukradł banknot o nominale 1000 
koron szwedzkich. Następnie groził nożem właścicielowi pieniędzy. Zaraz 
po zgłoszeniu wpadł w ręce policji.
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Zawał dopada człowieka w najmniej oczekiwanym momencie i miejscu.
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Przewodniczącym jury 
konkursu głównego bę-
dzie reżyser Robert Gliń-
ski, zdobywca statuetki w 
na XXVI Festiwalu, za ob-
raz Cześć Tereska. Nagro-
dzone zostaną też najlep-
sze fi lmy w Konkursie kina 
niezależnego i Konkursie 
etiud fabularnych i fabular-
nych fi lmów dyplomowych 
szkół fi lmowych. Jury, na 
czele którego stanie Sła-
womir Fabicki, przyzna 
oprócz tego – w obu wy-
mienionych konkursach – 
nagrody specjalne wybra-
nemu przez siebie fi lmo-

wi. Przyznane zostaną tak-
że „Bursztynowe Lwy” dla 
producenta i dystrybutora 
fi lmu, który do 31 sierpnia 
osiągnie największą wi-
downie w kinach.
- Zgłoszonych zostało 30. 
fi lmów do konkursu głów-
nego, 48. „offowych” oraz 
26 do III Konkursu etiud fa-
bularnych i fabularnych fi l-
mów dyplomowych szkół 
fi lmowych  - mówi Leszek 
Kopeć, dyrektor festiwalu. 
Kwalifi kacja fi lmów odbę-
dzie się 11 sierpnia. Tytuły 
zakwalifi kowanych fi lmów 
zostaną podane ofi cjalnie 
następnego dnia
Podobnie jak w ubiegłych 

latach publiczność będzie 
miała okazję oglądać pre-
zentowane w pozakonkur-
sowym przeglądzie. Poka-
zy te cieszą się z roku na 
rok coraz większą popular-
nością. Organizatorzy nie 
zapominają oczywiście o 
najmłodszych kinomanach, 
dla których będą projekcje 
w ramach konkursowego 
przeglądu „Gdynia dzie-
ciom”.
Nie  zabraknie przeglądu 
międzynarodowego, który 
w ramach gdyńskiego fe-
stiwalu organizowany jest 
od 3. lat. W tym roku bę-
dzie to Dzień Czeski. Poza 
najnowszymi projekcjami 

Gdynia. 33. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

NADCHODZI 
WIELKIMI KROKAMI
Już 15 września rozpocznie się 33. Festiwal Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. Kilkadziesiąt fi lmów będzie rywalizowało w trzech 
konkursach o uznanie jurorów, publiczności i dziennikarzy. Reżyser 
i producent najlepszego fi lmu w konkursie głównym otrzymają sta-
tuetki Złotych Lwów. Jak co roku przyznane zostaną także nagrody 
indywidualne za reżyserię, scenariusz, debiut reżyserski, rolę kobie-
cą, rolę męską, zdjęcia, muzykę, scenografi ę, drugoplanowe role ko-
biecą i męską, dźwięk, montaż i kostiumy. 

kina naszych południowych 
sąsiadów przewidziano spo-
tkania z ich twórcami m. in. 
Petrem Zelenką.
Projekcje fi lmów konkur-
su głównego odbywały się 
będą w Teatrze Muzycz-
nym, który jak zawsze peł-
nił będzie rolę centrum fe-
stiwalowego. Repliki fi l-
mów oglądać będzie też 
można w oddalonym o kil-
kaset metrów komplek-
sie kinowym Silver Scre-
en, a także w kinach Gdań-
ska, Sopotu i Elbląga oraz 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury. Również w Silver 
Screen będą odbywały się 
projekcje w ramach Kon-
kursu kina Niezależnego.
W skład Komitetu Organi-
zacyjnego Festiwalu, nad-
zorującego prace związa-
ne z przygotowaniem tego 
ogromnego przedsięwzię-
cia, wchodzą m. in. przed-
stawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej, Sto-
warzyszenia Filmowców 
Polskich, Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
Gminy Gdynia, Telewizji 
Polskiej S.A., Telekomu-
nikacji Polskiej i Canal +. 
Dyrektorem Festiwalu jest 
Leszek Kopeć, a Dyrekto-
rem Artystycznym - Miro-
sław Bork. 

ANDRZEJ J. GOJKE

Magdalena Piekorz - zdobywczyni Złotych Lwów na 29. FPFF
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Andrzej Pągowski
Urodzony w 1953 roku, absolwent Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu, Wydział Plaka-
tu, dyplom u prof. Waldemara Świerze-
go. Jest autorem ponad 1000 plakatów 
wydanych drukiem od 1977 roku w 
Polsce i zagranicą. Ponadto zajmuje się 
ilustracją książkową i prasową, jest au-
torem okładek wydawnictw płytowych, 
scenografi i teatralnych i telewizyjnych, 
scenariuszy fi lmów i teledysków. 
Swoje prace Andrzej Pągowski prezentował na licznych wy-
stawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Pągowski jest 
też laureatem kilkudziesięciu nagród polskich i zagranicznych, 
wśród których warto wymienić kilkanaście najwyższych trofe-
ów na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Fil-
mowy i Telewizyjny w Los Angeles oraz kilka nagród głów-
nych na Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy 
w Chicago. W roku 2007 obchodził 30. lecie pracy twórczej. 
Zainaugurowała je wystawa „Andrzej Pągowski – Plakaty te-
atralne” prezentowana w czasie 2. Festiwalu Plakatu Reklamo-
wego w Krakowie. 
Podczas 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
wśród imprez towarzyszących odbyła się wystawa „Andrzej 
Pągowski – Plakaty fi lmowe”.

Festiwalowy plakat
Nadchodzące święto polskiego kina oświetlać w tym roku 
będzie latarnia morska. Trudno chyba o bardziej wyrazistą 
i lepiej osadzoną w atmosferze regionu wizytówkę festi-
walu. Autorem tegorocznego plakatu festiwalowego jest 
najznamienitszy polski artysta tej dziedziny - Andrzej Pą-
gowski.                  (ajg)

Notka biografi czna - Pola Negri
Pola Negri, właściwie Barbara Apolonia Chałupiec (ur. 
3.01.1897 r. w Lipnie zm. 1.08.1987 r. w San Antonio - aktorka 
fi lmowa, międzynarodowa gwiazda kina niemego. Gdy była 
małym dzieckiem jej ojciec został aresztowany przez Rosjan i 
wywieziony na Sybir. W1902 roku z matką przeprowadziła się 
do Warszawy . Ukończyła szkołę teatralną w Warszawie i za-
częła występować w Teatrach: Małym, Wielkim i Letnim. Pod-
czas I Wojny Światowej zachorowała na gruźlicę Leczyła się 
w sanatorium w Zakopanem. Po powrocie z sanatorium Ate-
lier fi lmowe „Sphinx” zaproponowało jej rolę. Debiutowała w 
fi lmie „Niewolnica zmysłów” w 1914 r. Wystąpiła w fi lmach 
polskich: „Żona”, „Studenci”, „Bestia” (inny tytuł: „Kochanka 
apasza”), w fi lmach z cyklu „Tajemnice Warszawy” („Arabel-
la”, „Pokój nr 13”, „Jego ostatni czyn”). Właśnie w tym czasie 
przyjęła pseudonim artystyczny Pola Negri na cześć swojej 
ulubionej włoskiej poetki Ady Negri.

Wystawa przygotowana jest 
w oparciu o materiały znaj-
dujące w polskich archi-
wach, bibliotekach, i pla-
cówkach muzealnych oraz 

partnerom zagranicznym z 
Niemiec, Francji, Holandii 
oraz z USA m. in.: Deut-
sche Kinemathek, Deut-
sches Filminstitut, Bunde-

Imprezy towarzyszące. Wystawa biografi czna

Pola Negri - legenda kina
Ekspozycję pod takim właśnie tytułem oglądać 
będzie można w salach Muzeum Miasta Gdyni 
już we Wrześniu. Organizatorom wystawy zale-
ży przede wszystkim na przybliżeniu sylwetki 
niezwykle popularnej kiedyś aktorki, która pod-
biła serca widzów za oceanem, a dziś dla wielu 
widzów - szczególnie młodego pokolenia jest po-
stacią prawie nieznaną. 

sarchiv, La Cinémathèque 
française, University of So-
uthern California, Filmmu-
seum w Amsterdamie, Pa-
ramount Pictures. Zgro-
madzono  bardzo interesu-
jący materiał, który po raz 
pierwszy mogą obejrzeć 
miłośnicy kina. 
Przewodnikiem po wysta-
wie będą teksty Wiesławy 
Czapińskiej – znawczy-
ni życia i twórczości Poli 
Negri, uzupełnieniem zaś 

wypowiedzi aktorki z „Pa-
miętnika gwiazdy”. Wysta-
wa powstać mogła dzięki 
dofi nansowaniu ze środków 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej w Warszawie. 
Wystawę przygotowało 
łódzkie Muzeum Kinema-
tografi i  Autorami ekspozy-
cji są Krystyna Zamysłow-
ska i Piotr Kulesza. 
Wystawa w salach Muzeum 

Miasta Gdyni przy ul. Za-
wiszy Czarnego otwarta zo-
stanie w dniu rozpoczęcia 
33 Festiwalu Filmów Fabu-

larnych -15 września, i po-
trwa do 12 października.

(ANGO)

KONKURS!
Zadzwoń do redak-
cji Expressu w czwar-
tek między godz 12.00 
a 13.00! Do wygrania 
dwa zaproszenia na fe-
stiwal fi lmów fabular-
nych w Gdyni.
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Problemy społeczne. Ruszył w Gdyni projekt profi laktyki bezdomności w gdyńskim MOPS

ZACHOWAĆ DOM
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni we 
współpracy z Urzędem Miasta Gdynia, w ramach 
„Programu wsparcia osób bezdomnych na lata 
2008-2011” rozpoczął realizację, na terenie wy-
branych dzielnic Gdyni, pilotażowego projektu 
przeciwdziałania bezdomności o nazwie „Zacho-
wać dom”. Celem projektu jest zmniejszenie za-
grożenia bezdomnością gdyńskich rodzin, które 
przejawiają oznaki wysokiego zagrożenia tym ro-
dzajem problemu.

Projekt realizował będzie 
dwa zasadnicze zadania: 
dotarcie do osób bądź ro-
dzin zagrożonych eksmisją 
z powodu narastających za-
dłużeń oraz wypracowanie 
i zaoferowanie rodzinom 
zagrożonym bezdomnością 
adekwatnej formy pomocy.
- Obecnie, w ramach pro-
jektu „Zachować dom”, 
wśród dwudziestu spół-
dzielni mieszkaniowych na 
terenie Gdyni, prowadzo-
ne jest badanie określające 
skalę zjawiska zagrożenia 
bezdomnością w mieście 
– powiedział Marcin Ko-
walewski, kierownik Ze-
społu ds. Bezdomnych w 

gdyńskim MOPS. – Ze-
brane dane zostaną uzupeł-
nione informacjami, któ-
rymi już dysponuje gdyń-
ski MOPS, a całość umoż-
liwi nam stworzenie mapy 
miejsc szczególnie zagro-
żonych bezdomnością na 
terenie Gdyni.
Kolejnym etapem projektu 
będzie wyłonienie wybra-
nych dzielnic miasta, któ-
re zostaną objęte działa-
niami ukierunkowanymi na 
wsparcie mieszkańców w 
spłacie przez nich zadłuże-
nia czynszowego. Główną 
metodą, którą zaplanowano 
do wykorzystania w projek-
cie będą Indywidualne Pro-
gramy Zapobiegania Bez-
domności. Programy te za-

Skuteczniej i taniej

Z Jarosławem Józefczykiem, zastępcą dyrektora 
MOPS w Gdyni ds. bezdomności i problematyki 
rynku pracy - rozmawia Andrzej Gawroński

wierać będą elementy kon-
traktowania wsparcia po-
szczególnych rodzin/ osób 
przez MOPS w zamian za 
konkretne działania doty-
czące zmiany sytuacji ży-
ciowej podejmowane przez 
daną rodzinę/ osobę.
- Program pilotażowy obej-
mie około 20-30 rodzin za-
dłużonych, z którymi zo-
staną zawarte indywidual-
ne programy zapobiegania 
bezdomności, mające na 

celu zdiagnozowanie 
przyczyn zadłuże-
nia oraz propozycje 
ich wyeliminowania 
– dodał Marcin Ko-
walewski. – W grę 
wchodzi m. in. akty-
wizacja zawodowa 

(kursy, szkolenia) 
czy prace społecz-

nie użyteczne.
Program pilotażowy stano-
wi pierwszy krok w opra-
cowaniu przez Gdynię 
kompleksowego systemu 
wsparcia osób zagrożonych 
bezdomnością.
- To co jest niezwykle waż-
ne w podjętej inicjatywie to 
fakt, że po raz pierwszy na 
tak dużą skalę wdrażane są 

działania na poziomie przy-
czyn bezdomności, a nie 
skutków – powiedział Ja-
rosław Józefczyk, zastępca 
dyrektora MOPS w Gdyni 
ds. bezdomności i proble-
matyki rynku pracy. - Pro-
jekt oprócz wsparcia kon-
kretnych osób/ rodzin, ma 
również za zadanie przete-
stowanie i wdrożenie me-
chanizmów „wczesnego 
ostrzegania” o zagrożeniu 
bezdomnością. Powstanie 
katalog konkretnych prze-
słanek mówiących o tym, 
że dane środowisko bliskie 
jest konfrontacji z bezdom-
nością i będzie on wyko-
rzystywany w codziennej 
pracy przez pracowników 
socjalnych. W realizacji 
idei nie podjęto najłatwiej-
szej ścieżki - redukcji za-
dłużenia np. poprzez wy-
płatę zasiłków na ten cel. 
Chodzi tu o wygenerowa-
nie w samych osobach mo-
tywacji do zmiany i dostar-
czenie im skutecznych spo-
sobów poradzenia sobie z 
sytuacją o własnych siłach, 
bądź też z niewielką asystą 
specjalistów.

Co szczególnego jest w projekcie „Zachować dom”?
To co jest niezwykle ważne w podjętej inicjatywie to fakt, 
że po raz pierwszy na tak dużą skalę wdrażane są działa-

nia na poziomie przyczyn bezdomności, a nie skutków. Z 
tego co mi wiadomo jest to inicjatywa pionierska w Pomor-
skiem. Projekt oprócz wsparcia konkretnych osób/ rodzin, 
ma również za zadanie przetestowanie i wdrożenie mecha-
nizmów „wczesnego ostrzegania” o zagrożeniu bezdomno-
ścią. Powstanie katalog konkretnych przesłanek mówią-

cych o tym, że dane środowisko bliskie jest konfronta-
cji z bezdomnością i będzie on wykorzystywany w co-
dziennej pracy przez pracowników socjalnych.
Czy oferta projektu nie będzie odczytana jako for-
ma „nagrody” dla osób, które zaniedbywały do tej 

pory kwestie np. opłat czynszowych?
W realizacji idei nie podjęto najłatwiejszej ścież-
ki - redukcji zadłużenia np. poprzez wypłatę za-
siłków na ten cel. Chodzi tu o wygenerowanie 

w samych osobach motywacji do zmiany i dostarczenie im 
skutecznych sposobów poradzenia sobie z sytuacją o wła-
snych siłach, bądź też z niewielką asystą specjalistów. Za-
łożenie przejęcia przez klientów pomocy społecznej pełnej 
odpowiedzialności za własną sytuację jest dla nas kluczo-
we. To, w czym jednak można wesprzeć te osoby, to poka-

zanie sposobów na systematyczną poprawę sytuacji życio-
wej. MOPS w Gdyni może tu czerpać ze swoich doświad-
czeń w realizacji Indywidualnych Planów Wychodzenia z 
Bezdomności. W roku 2007 realizowano 31 takich progra-
mów, w których uczestniczyły 72 osoby – w efekcie usamo-
dzielniło się 21 osób bezdomnych. Liczymy, że Indywidu-
alne Programy Zapobiegania Bezdomności będą przynosić 
podobne rezultaty.
Dlaczego w problemie bezdomności profi laktyka jest tak 
ważna?
Z wielu powodów. Po pierwsze z chwilą gdy osoba wchodzi 
w bezdomność zaczyna tykać zegar stopniowego „uzależ-
niania” się od tego stanu. Im dłużej osoba tkwi w bezdom-
ności tym mniejsze ma szanse na powrót do pełnego funk-
cjonowania w społeczeństwie. Dlatego lepiej w ogóle nie 
dopuszczać do kryzysu w postaci utraty miejsca zamieszka-
nia. Po drugie, wspieranie osób bezdomnych na poziomie 
skutków jest o wiele droższe niż profi laktyka. Utrzymanie 
w schronisku wraz z niezbędnym wsparciem fi nansowym 
jest dużo droższe niż koszty związane z zapobieganiem. 
Trzeci wymiar to powód czysto ludzki – stan bezdomno-
ści jest jednym z najbardziej degradujących poczucie god-
ności ludzkiej, jest stanem kumulacji wielu problemów na-
tury psychologicznej i fi zycznej doprowadzającym często 
do skrajnego poniżenia – naszą misją jest ochronić jak naj-
większą liczbę osób przed takimi konsekwencjami.

Profi laktyka jest konieczna, by nie dopuścić do sytuacji, kiedy domem staje się ulica

ANDRZEJ GAWROŃSKI
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Skutery kosztowały po 8 
tys. każdy,  a zakupu sfi -
nansował Urząd Miasta 
Gdynia. Mogą rozwijać 
prędkość do  60 km/h.
– Bardzo często docho-
dziło do sytuacji,że nasze 
samochody patrolowe w  
centrum miasta nie miały 
gdzie zaparkować – mówi 
Dariusz Wiśniewski,  ko-
mendant Straży Miejskiej. 
– Skuter dojedzie wszędzie 
i z  zaparkowaniem nie bę-
dzie żadnego problemu. 
Skorzystaliśmy z  doświad-
czenia Gdańska. Tam tego 
typu pojazdy sprawdziły 

się. 
Funkcjonariusze na sku-
terach będą patrolowali 
głównie ul  Świętojańska, 
Starowiejską, Bulwar Nad-
morski i Skwer Kościusz-
ki.  Skutery są oznakowane 
napisami „Straż Miejska”. 
Posiadają lampę  sygnali-
zacyjną oraz syrenę. Obec-
nie Straż miejska w Gdyni 
liczy 102  funkcjonariuszy, 
którzy poruszają się 10 sa-
mochodami i dwoma  sku-
terami. Jeden skuter znaj-
duje się także na wyposa-
żeniu policji.

Andrzej Gawroński

Skorzystali z doświadczeń sąsiadów

Strażnik pędzi
 na skuterze
Funkcjonariusze Straży miejskiej w Gdyni stali 
się bardziej mobilni.  Od kilku dni pędzą po mie-
ście skuterami marki Kymco. Tam gdzie po  za-
korkowanych ulicach nie można wjechać samo-
chodem, skuter  przedostanie się bez problemu.   

Strażnicy na skuterach podczas patrolu na Al. Marszałka Piłsudskiego w 
Centrum Miasta.
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POZIOMO:
1) Sporna sprzeczność, 8) Na niej wsuwa się chleb 
do pieca, 9) Masarz robi go z głowizny, 10) Między 
piwnicą a piętrem, 11) Mięso wołowe na rosół, 13) 
Zeszyt na zapiski, 18) Afrykański padlinożerca, 21) 
Krótka łopatka harcerza, 22) Czarny na jezdni, 23) 
Główna część statku, 24) Resztka, pozostałość, 27) 
Chwast pełen kolców, 29) Ciasto ze świeczkami, 
30) Andrzej Gołota, 31) Naczynie z ogniem, symbol 
oświaty, 33) Główna tętnica, 34) Specjalista od 
budowy organizmów, 37) Dawny władca Egiptu, 
40) Wbrew nazwie ma mniej nóg, 44) Faworyt, 
ulubieniec, 45) Bardzo stary mebel, 46) Owoc 
południowy, 47) Płaci za korzystanie z telefonu, 
48) Kryształowy na kwiaty cięte, 49) Gałąź starego 
dębu, 50) Wywołana przez zawadiakę, 51) Towar na 
przyczepie auta.

PIONOWO:
1) Rozkładanie kart wg pewnych zasad, 2) Atrakcja 
kasyna gry, 3) Szynowy pojazd, 4) Trudna, 
skomplikowana sytuacja, 5) „… Patetyczna” van 
Beethovena, 6) Papier na pudełka, 7) Składnik 
leczo,
12) Człowiek współpracujący z obcą władzą ze 
szkodą dla własnego kraju, 14) Dzieło, rozprawa 
naukowa, 15) Człowiek lub sedno sprawy, 16) 
Nieprzemakalna w pieluszce, 17) Kasowe na poczcie, 
19) Mniej niż przyjaciółka, 20) Łóżko niemowlaka, 
25) Wykryje obiekt pod wodą, 26) Ciągnie się za 
suknią, 28) Na nim wyświetlany fi lm, 32) Ananas, 
ziółko, 35) Mebel do spania, 36) Dziecięcy obrazek, 
37) Skrzydło szyku wojskowego, 38) Uleganie 
nawykom, tradycji, 39) Narzędzie górnika, kilof, 
41) Chroni dętkę w kole, 42) Jedna z greckich liter, 
43) Beczka używana w winiarni, 44) Zmyślony - to 
pretekst.

KRZYŻÓWKA

- W najbliższych dwóch la-
tach chcemy objąć monito-
ringiem wszystkie  dzielni-
ce miasta. 20 nowych ka-
mer będzie obserwować 
drogi wylotowe z  Gdyni, a 
pozostałych 80 ma prowa-
dzić monitoring najbardziej  

newralgicznych miejsc - 
mówi Zdzisław Kobyliń-
ski, naczelnik wydziału  
zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności Urzędu 
Miasta Gdyni.
W środę 23 lipca w magi-
stracie otwarto koperty z 
ofertami dwóch fi rm,  któ-
re chcą podjąć się monta-

żu systemu monitoringu. 
Olsztyńska fi rma  Sprint 
wyceniła swoje usługi na 
12,2 mln zł, a warszawska 
spółka NTI na 13,9 mln.
– Mamy już gotowy plan i 
wybrane miejsca gdzie zo-
staną zainstalowane  ka-
mery – dodaje naczelnik 
Kobyliński.–  Do końca 

Gdynia. Będzie bezpiezniej

MIASTO W OKU KAMER
Dwie fi rmy zgłosiły się do przetargu na montaż 100 nowych kamer monitorujących w Gdyni. System 
ma być gotowy za dwa lata. Teraz w mieście pracuje 17 kamer kontrolujących miast.

przyszłego roku sieć  mo-
nitoringu obejmie Grabó-
wek, Chylonię, Obłuże, Po-
górze i Oksywie. W  2010 
r. roku ruszy budowa sieci 
monitoringu w południo-
wych  dzielnicach miasta. 
Za rok planowany jest tak-
że zakup mobilnej  kame-
ry, która przekazuje obraz 
przy pomocy fal. Tego typu 
sprzęt  używany jest najczę-
ściej podczas dużych im-
prez plenerowych jak  kon-
certy muzyczne czy dysko-
teki. Dodatkowych 20 ka-
mer rozmieszczonych  jest 
w hali dworcowej i przej-
ściach podziemnych dwor-
ca PKP. 
Tam  wewnętrzny monito-
ring pomaga Sokistom dbać 
o bezpieczeństwo podróż-
nych.
Zdaniem funkcjonariuszy 
rozbudowa monitoringu 
zdecydowanie wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w 
mieście. Stanowisko moni-
toringu w Gdyni obsługiwa-
ło będzie ośmiu Strażników  
Miejskich, którzy przejdą 

odpowiednie szkolenie.
– Uważam,że jest to bez 
znaczenia kto obsługuje 
stanowisko, ponieważ  li-
czy się szybkość działania – 
mówi Hanna Kaszubowksa, 
rzecznik  prasowy komen-
danta miejskiego policji w 
Gdyni.  Tam gdzie wystar-
czy  patrol straży będą in-
terweniowali strażnicy. Gdy 
zostanie popełnione  grub-
sze przestępstwo i kamery 
to pokażą natychmiast zo-
staniemy o tym  zawiado-
mieni.
Już teraz dzięki kamerom 
udaje się wykryć przestęp-
stwa, do których  
dochodzi w Gdy-
ni. Miesiąc temu 
po Skwerze Ko-
ściuszki szalał pi-
rat  drogowy. Pę-
dził nowym audi, 
przewracał kosze 
na śmieci i ostro  hamo-
wał. Wychwyciła to kame-
ra,a kilka minut później in-
terweniował  patrol funk-
cjonariuszy. Dwa tygodnie 
temu kamery monitoringu  
wychwyciły moment napa-
du na dwóch nastolet-
nich chłopców przy. ul.  
Świętojańskiej. Spraw-

cy byli dokładnie widocz-
ni i dzięki temu zostali  za-
trzymani po kilkunastu mi-
nutach. Trzy dni temu na ul. 
Świętojańską  wjechał mo-
tocyklista pomimo,że jest 
tam zakaz wjazdu dla tych  
pojazdów. Przez klika mi-
nut obserwował go dyżur-
ny. Obraz z  monitoringu 
dowodzi,że 34 – letni męż-
czyzna złamał  przepisy o 
ruchu  drogowym.

Obecnie centrum monitoringu Gdyni znajduje się w Komendzie Miejskiej Policji

ANDRZEJ GAWROŃSKI
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30 lipca godz. 11:26
Dzisiaj rano o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy przeszukiwa-
nie obszaru pola minowego 16b. To na nim najprawdopo-
dobniej znajduje się wrak okrętu podwodnego ORP Orzeł. 
Od teraz przez 24 godziny na dobę będziemy przeszuki-
wali obszar o powierzchni przeszło 1000 kilometrów kwa-
dratowcyh przemieszczając się na kierunkach północ - po-
łudnie. Sprawdzamy pasy o szerokośći 500 metrów każdy 
na długości kilkunastu Mm. Statek badawczy Ekspedycji 
ORZEŁ BALEXMETAL przemieszcza się z prędkością 
5 węzłów. Wszystkie urządzenia działają sprawnie. Cała 
ekipa badawcza czeka w napięciu na pierwsze efekty. 

31 lipca godz. 21.42 
Urodził się w górach, ale całe swoje życie związał z mo-
rzem i jego największą  pasją - nurkowaniem. Zaczynał 
jako nurek w Marynarce Wojennej, następnie jako nurek 
zawodowy tzw. Commercial Deep Sea Diver pracował na 
platformach wiertniczych i w kompaniach przewozowych 
między innymi w: RPA, Brazylii, USA, Gabonie, Iranie. 
Pracował dla belgijskiego Instytutu Oceanografi i na Kor-
syce, eksplorował wraki na całym świecie. Jest szefem 
grupy płetwonurków Ekspedycji ORZEŁ BALEXME-
TAL. Najgłębsze nurkowanie odbył na 320 metrach. Z 
takiej głębokości wychodzi się na powierzchnię... 3 dni. 
Mimo ogromnych umiejętności i niewyobrażalnemu do-
świadczeniu jest niezwykle skromnym i sympatycznym 
człowiekiem. Ta rzadka cecha zjednuje mu przyjaciół na 
całym świecie. Urodził się w górach, 31 lipca. Andrzej 
Siadek. Ma dzisiaj urodziny.  Wszystkiego najlepszego 
Andrzej! 

31 lipca godz. 22:18
Mija kolejny drugi dzień poszukiwań. Do tej pory spraw-
dziliśmy grubo ponad 20 procent całości obszaru pola mi-
nowego 16 b. Właśnie zbliżamy się do wykonania kolej-
nego zwrotu. Za kilka minut statek badawczy Ekspedycji 
ORZEŁ BALEXMETAL ponownie ustawi się w kierunku 
południe – północ.  To już trzeci krótki profi l, jaki dzisiaj 
sprawdzimy. Krótki znaczy o długości 23 kilometrów. Ta 
różnica w długości profi li w stosunku do dotychczas tra-
łowanych wynika stąd, ze fragment południowy akwenu 
w którym się teraz znajdujemy sondował w 2006 r. ORP 
Heveliusz, kiedy ten zmierzał do Anglii.

1 sierpnia godz.  10:20
Niestety. Prognozy zapowiadające zmianę pogody spraw-
dziły się aż nadto, co uniemożliwia nam ciągniecie sonaru 
holowanego.  O godzinie 05.00 musieliśmy podjąć decy-
zję o jego podniesieniu. Dalsze utrzymywanie w wodzie 
naszej „rybki”, groziło bowiem zerwaniem stalowej liny 
mocującej i utratą sprzętu. Kapitan w trosce o bezpieczeń-
stwo załogi i statku zdecydował o zawieszeniu poszuki-
wań i skierował statek w kierunku wschodnim tak, aby 
ustawiać się dziobem w stronę fali, co zmniejsza niebez-
pieczne kołysanie statku. Mimo, że zeszliśmy z układu 
profi li jakie uprzednio zaplanowaliśmy zbadać, nadal po-
zostajemy w rejonie pola minowego 16b – przypuszczal-
nym miejscu zatonięcia ORP „Orzeł”. Echosonda wielo-
wiązkowa „Rezon” pracuje pełną parą. Pozwala nam to 
na pomiar głębokości, na podstawie której mimo dużego 
zafalowania, będziemy mogli obserwować potencjalny 
wrak „Orła”. Teraz czyli o godzinie 09.00 idziemy kursem 
64. Nasza obecna pozycja 57º07,3396 N 002º12,9346 E. 
Siła wiatru w granicach 7 stopni w skali Beauforta. Stan 
morza dochodzi do 6 w skali Beauforta. 

1 sierpnia, godzina 13:00
Od dwóch godzin nieustannie krążymy w rejonie pola 
minowego 16b. Mimo, iż wiatr przycichł, a fala jest nie-
co mniejsza pogoda nadal uniemożliwia nam podjęcie 
trałowania. Konieczne jest bowiem utrzymanie statku w 
kierunku pod lub z falą. Wszyscy jesteśmy zmęczeni sy-

Ekspedycja. Poszukiwacze zaginionego okrętu

Z DZIENNIKA 
POKŁADOWEGO

tuacją, bo mamy świadomość, że tracimy cenny czas. Co 
prawda w planach założyliśmy dwa do trzech dni rezerwy 
na takie właśnie okoliczności, jednakże bezczynność po-
woduje spadek morale. Sonar pracuje nadal, ale kręcenie 
się w miejscu dalekie jest od systematycznego przeczesy-
wania wytypowanego obszaru. 
W sytuacji, w której się znajdujemy możemy jedynie li-
czyć na łut szczęścia. Rozważaliśmy wiele wariantów pra-
cy w tych warunkach, jednakże okazuje się to niemożliwe. 
Trzeba przeczekać. I to czekanie właśnie najbardziej nas 
irytuje. Lata pracy, a w chwili kiedy ważna jest każda go-
dzina taka niespodzianka.  Morze Północne w szczególno-
ści słynie z niestabilnej pogody. Spoglądam przez okno i 
prócz ołowianych chmur widzę jedynie białe grzywacze 
fal unoszące nasz dzielny statek, który co raz unosi się a 
następnie opada w czeluść wzburzonej topieli. Wierzymy 
w to, że On gdzieś tam jest, ale widać nie łatwo jest wy-
kraść morzu jedną z jego największych tajemnic. ...Kapi-
tan stoi na mostku trzymając się poręczy i spogląda przed 
siebie, jakby wzrokiem szukał miejsca, z którego przyjdzie 
pogoda. Jego spokój i opanowanie urzeka nas niesamowi-
cie. Wiemy dobrze, że ani dla niego ani dla nikogo z zało-
gi, ten rejs nie jest zwykłą codzienną praca, którą trzeba po 
prostu wykonać. Wszyscy tu traktują poszukiwania bardzo 
osobiście. To w końcu nasz Orzeł. Nas wszystkich. Unoszę 
głowę i spoglądam na jego makietę, którą umieściliśmy na 
mostku. Uśmiecham się do kapitana - Per aspera ad astra 
– mówię z uśmiechem. Tak. Właśnie tak – odpowiada – 
„Przez cierpienia do gwiazd”. To dobra sentencja jak na 
dzisiejszy dzień. 

1 sierpnia, godz. 20:00
Od godziny zbliżamy się do rejonu, w którym dzisiaj rano 
byliśmy zmuszeni przerwać poszukiwania. Za kilkadzie-
siąt minut podejmiemy próbę ustawienia statku w kierun-
ku zgodnym z uprzednim kursem, który umożliwi nam 
powrót na ustalone profi le. Fala nadal jest wysoka. Sięga 
teraz jednak „tylko” półtora metra. Kapitan decyduje się 
na powrót do miejsca, w którym dzisiaj rano przerwaliśmy 
badania. Ta wiadomość elektryzuje wszystkich, którzy nie 
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Rozmowa Expressu

Wzruszony i zaszczycony
Z Bogusławem Kameckim synem bosmana Aleksan-
dra Kameckiego, który w 1940 roku zaginął na ORP 
„Orzeł”rozmawia Andrzej Gojke

A.G. - Nie było panu dane poznać swojego ojca. Urodził 
się pan 2 października 1939, w drugim miesiącu wojny.
B.K. - Tak ojca znam jedynie ze zdjęć i opowiadań mamy. 
Wiem ,że był wspaniałym, bardzo silnym i odważnym 
człowiekiem. Był dla mnie wzorem do naśladowania. 
Jestem bardzo silnie związany emocjonalnie z morzem 
i Gdynią. W przemyśle okrętowym przepracowałem po-
nad 40. lat. Dziejami Polskiej Marynarki Wojennej inte-
resuję się od dawna. Szczególnie dziejami ORP „Orła” 
.Mam wiele książek na ten temat m. in. Dzieje  ORP 
„Orzeł „ Jerzego Pertka do której na prośbę autora moja 
mama przesłała mu zdjęcia pamiątkowe z tego okrętu  ; 
ORP Orzeł - Zbigniewa Damskiego wydana przez dom 
wydawniczy Bellona w  Warszawie w 2000 roku. Dwu-

krotnie byłem w Tallinie gdzie osobiście widzia-
łem dwie tablice pamiątkowe oraz miej-
sce internowania okrętu..
A.G. - Kiedy dowiedział się pan o 

planowanej Ekspedycji Orzeł Balex 
Metal?

B.K.- O planowanej wyprawie 
dowiedziałem się niedawno od 
syna. Były też informacje w 

prasie i telewizji oraz inter-
necie

A.G. -  Czy wcześniej 
interesował się pan po-
szukiwaniami ORP 

Orzeł przez różne 
ekipy?
B.K. - Dzieje ORP 

Orła zawsze mnie in-
teresowały. Z wielką uwagą śledziłem wszystkie infor-
macje na temat okrętu i jego poszukiwań.
A.G. -  Miał pan możliwość po raz pierwszy w życiu 
zwiedzania współczesnego następcy ORP Orzeł, 
rozmawiał pan z obecnym szefem elektryków. Jakie to 
jakie to uczucie? Czy był pan wzruszony?
B.K. - Współczesny okręt ORP Orzeł z zewnatrz wi-
działem w basenie stoczni Marynarki Wojennej ale po 
raz pierwszy dzięki panu miałem możliwość zwiedze-
nia go wewnątrz, a na dodatek mogłem poznać i poroz-
mawiać z szefem elektryków na tym okręcie. Mój ojciec 
był również szefem elektryków na zaginionym w 1940 
r. ORP Orzeł. Byłem bardzo wzruszony, a jednocześnie 
zaszczycony tym faktem.
4. Czy chciałby pan, by ekspedycja się powiodła, jakie 
to ma dla pana znaczenie? 
B. K. - Cieszył bym się bardzo gdyby ekspedycja się 
powiodła , nareszcie dowiedzielibyśmy się o faktycznej 
przyczynie zatonięcia okrętu i być może
będę miał możliwość złożenia wieńca w miejscu gdzie 
mój ojciec i jego towarzysze broni odeszli na wieczną 
wachtę.
A.G. - Dziękuję za rozmowę

odsypiają nocnej wachty na mostku i przy sonarach. Po 
wlekących się w nieskończoność 30 minutach zapada de-
cyzja. Przygotować sonar holowany. Nasza „rybka” zno-
wu pójdzie pływać. 

2 sierpnia, godz 9:30
Noc minęła spokojnie. Rozpoczyna się 6 doba wyprawy i 
4 poszukiwań. Po wczorajszej kilkunastogodzinnej prze-
rwie, w trakcie której zeszliśmy z profi li, niemal wszyscy 
siedzieliśmy przez noc wpatrując się w monitory. 

2 sierpnia, godz 16:35
Natrafi liśmy na niezidentyfi kowany wrak. Pierwsze 
pomiary wskazują, że jest on w znacznej mierze przy-
sypany piaskiem i bardzo zniszczony. Wstępna oce-
na długości jednostki wskazuje, iż ma on ok. 61 me-
trów, a jego szerokość wynosi 7 metrów. Wymiary te 
mogą jednak ulec zmianie po szczegółowej analizie 
zdjęć sonarowych, gdyż należy dopuścić twierdzenie, 
że część odkrytej przez nas jednostki, na skutek wej-
ścia na minę, mogła zostać całkowicie zniszczona.
Wybaczcie, że nasza wiadomość jest tak bardzo lakonicz-
na ale właśnie teraz przeprowadzamy szczegółowe po-
miary i badania z których wynikami podzielimy się jak 
najszybciej. 

3 sierpnia, godz 10:26
Znaleziony przez Ekspedycję Orzeł Balexmetal wrak 
statku handlowego (prawdopodobnie parowego) o wy-
miarach około 60 metrów długości, 8-10 metrów szero-
kości pozwala sądzić, że miał on 900-1500 GT i jest w 
strasznym stanie. Zniszczenia części dziobowej i rufowej 
wraku nie można jednoznacznie przypisać tylko zniszcze-
niom spowodowanym przez minę. Statek prawdopodob-
nie zatonął wskutek wejścia na minę, ale jego stan wska-
zuje na działanie innych sił – niszczycielskich prądów 
pływowych. Wrak rozpadł się na drobne fragmenty. Jego 
główne elementy kadłuba i superstruktur zaledwie wysta-
ją ponad grunt. Według mnie czas zrobił swoje. W ciągu 
ponad sześćdziesięciu lat omywania wraku przez prądy 
doprowadziły do całkowitego jego rozpadu. 

4 sierpnia godz. 00:06
Po licznych konsultacjach oraz uwzględnieniu faktu, iż w 
ciągu ostatnich kilku dni udało się nam przeszukać ob-
szar, na którym umiejsco-
wiona była interesująca nas 
niemiecka zagroda minowa 
oraz tym, że dysponujemy 
jeszcze zapasem kilku dni 
postanowiliśmy skierować 
się w rejon drugiej niemiec-
kiej zagrody minowej ozna-
czonej kryptonimem 16a.
Ona również mogła się zna-
leźć na potencjalnej drodze 
powrotu Orła z ostatniego 
patrolu. Nie widzimy sensu 
dalszego przeszukiwania 
dotychczas badanego obsza-
ru. Mimo, że nie przeszuka-

liśmy całego kwadratu 16 b jesteśmy pewni, iż Orzeł nie za-
tonął na tym obszarze. Tym samym musimy jednoznacznie 
odrzucić teorie opartą na dokumentacji brytyjskiej. Mimo, 
że czujemy się zawiedzeni faktem, że zakładana przez nas 
teoria nie potwierdziła się w pełni mamy nadzieje, iż wrak 
Orła odnajdziemy w sektorze, do którego się kierujemy.
Jest on bowiem oddalony od byłego pola minowego 16b 
jedynie o półtorej godziny drogi. Założyliśmy wiec, że 
ORP Orzeł kierując się do Rosyth w Anglii miał takie 
same szanse wejścia na jedno jak i drugie pole minowe. 

4 sierpnia, godz. 9:42
Od wczoraj rozszerzyliśmy obszar poszukiwań o rejon 
byłej niemieckiej zagrody minowej oznaczonej krypto-
nimem 16a. Po sprawdzeniu rejonu pola minowego 16b 
doszliśmy do wniosku, że ORP Orzeł wracając do Rosyth 
mógł również wejść na minę w tym rejonie. Jak dotych-
czas nasze poszukiwania są bezowocne. Z komunikatów 
pogodowych wynika, że w czwartek będziemy musieli za-
kończyć nasze prace ze względu na zbliżający się sztorm, 
którego skala nie pozwoli nam zostać na Morzu Północ-
nym. Co gorsza nie będziemy mogli już wrócić w rejon 
poszukiwań ze względu na kończący się czas Ekspedycji 
ORZEŁ BALEXMETAL. Napięcie sięga zenitu. Liczymy 
na to, że Orzeł może pojawić się każdej chwili. Wszyscy 
czekamy na to jedno jedyne zdjęcie i okrzyk „Jest”. Czy 
się tego doczekamy? Nadal wierzę, że tak. 

4 sierpnia, godz 18:45
Mija kolejna godzina przeszukiwania byłej nie-
mieckiej zagrody minowej 16a. Zgodnie z pod-
jętą wczoraj decyzją zostały nam jeszcze do 
sprawdzenia dwa profi le w rejonie zachodnim.
Jeżeli do tego czasu nie natrafi my na ORP „Orzeł” udamy 
się sprawdzić zaznaczony na mapie, ale nie zbadany do 
tej pory wrak. W związku z tym, że znajduje się on blisko 
rejonu poszukiwań (4 Mm na zachód od pola minowego 
16a) po naradzie zdecydowaliśmy się go sprawdzić. In-
spekcję powinniśmy rozpocząć ok. północy. W wyniku 
kilkukrotnego najazdu urządzeniami pomiarowymi na 
w/w wrak uzyskamy pewność, co do jego pochodzenia. Z 
każdą chwilą wzrasta w nas nadzieja, że każdy taki obiekt 
może być szukanym przez nas okrętem. 
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Gimnastyka umysłu
 Jedną z form aktywizacji 
starszych ludzi są tzw. uni-
wersytety trzeciego wie-
ku. Pozwalają one zadbać 
o kondycję umysłową i fi -
zyczną, a także ułatwiają 
nawiązywanie przyjaźni.
Gdyński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku (GUTW) 
działa od 2004 roku. Stu-
diuje tu ponad 2000 osób, z 
których najstarsze mają po-
nad 90 lat.
Gdyński uniwersytet jest 
wspólnym przedsięwzię-
ciem Miasta Gdynia oraz 
instytucji publicznych i 
organizacji społecznych, 
m. in. Związku Młodzie-
ży Chrześcijańskiej „Pol-
ska YMCA”, Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Akademii 
Morskiej.
„YMCA” prowadzi ponad 
50 różnych zajęć dla se-
niorów m. in. z matematy-
ki, biologii, socjologii, psy-
chologii, historii, sztuki, a 
także języków obcych.
Zapisy na kolejne semestry 
prowadzi Centrum Aktyw-
ności Seniora (CAS), które 
sprawuje nadzór nad Uni-
wersytetem.
- Chętnych jest bardzo wie-
lu. Jak co roku najbardziej 
oblegane są zajęcia kom-
puterowe oraz lektoraty – 
mówi Bożena Zglińska, dy-
rektor gdyńskiego CAS.

- Zainteresowałem się kom-
puterami, bo dzięki Interne-
towi mogę łatwiej i przede 
wszystkim taniej kontak-
tować się z córką, która 
mieszka w Niemczech – 
opowiada pan Jerzy, stu-
dent II roku.
- Chodzę na angielski i 
szwedzki, a od kolejne-
go semestru chciałabym 
uczestniczyć w zajęciach z 
esperanto – mówi 80-letnia 
pani Anna.
Podstawowe warunki, jakie 
muszą spełnić kandydaci 
na Uniwersytet to ukończo-
ne 60 lat oraz stałe zamel-
dowanie na terenie Gdyni. 
Koszty związane z zajęcia-
mi nie są wysokie. Nauka 
języka to 40 zł za semestr, 
3 inne przedmioty to koszt 
20zł.
Jeśli jesteś za młody
… aby brać udział w zaję-
ciach na GUTW możesz 
skorzystać z innego pro-
gramu – Gdynia 55+, który 
skierowany jest do osób po 
55 roku życia. W jego ra-
mach organizowane są za-
jęcia rekreacyjne, rehabili-
tacyjne, turystyczne i hob-
bystyczne. 
Zainteresowani mogą wy-
bierać kursy m. in. chore-
oterapii (terapia tańcem), 
gimnastyki umysłu, aqua - 
kinezy, fl orystyki, fotogra-
fi i cyfrowej, brydża i sza-

chów.
Opłaty, tak jak w przypad-
ku Uniwersytetu, nie są 
wygórowane – 20 zł za se-
mestr oraz 50 zł miesięcz-
nie za aqua - kinezę.
Zajęcia zarówno na GUTW, 
jak i w ramach programu 
Gdynia 55+ prowadzą wo-
lontariusze, którymi często 
są obecni lub byli wykła-
dowcy trójmiejskich uczel-
ni.
Obok nas 
Wspomniane już Centrum 
Aktywności Seniora rozpo-
częło swoją działalność w 
2005 roku. Jego zadaniem 
jest koordynacja działań na 
rzecz seniorów, które po-
dejmowały różne instytucje 
społeczne oraz aktywizacja 
osób starszych.
CAS sprawuje także opie-
kę nad klubami seniora w 
Śródmieściu (ul. 3 Maja 
27- 31) oraz w Chyloni (ul. 
Wawrzyniaka 4). W grud-
niu ubiegłego roku został 
otworzony nowy klub se-
niora, którym opiekuje się 
Centrum. Mieści się on przy 
ul. Orłowskiej 66. Władze 
miasta planują otworzenie 
kolejnych placówek, m.in. 
na Witominie. 
Klub w Śródmieściu jest 
otwarty 5 dni w tygo-
dniu, od 8.30 do 16.00. W 
czwartki organizowane są 
wieczorki taneczne (od 16 

Gdyńskie propozycje dla seniora

KLUBY, KURSY I UNIWERSYTET
Oferta każdego większego miasta bogata jest w zajęcia i imprezy dla 
młodych osób. Ale czy ktoś pomyślał o osobach, które zakończyły już 
czynną pracę zawodową i siedzą w domu? Wielu seniorów to osoby pełne 
życia, energiczne, które nie lubią siedzieć zamknięte w czterech ścianach i 
szukają byle pretekstu do wyjścia z domu. Najgorszą rzeczą, jaka może się 
im przydarzyć jest samotność i brak kontaktu z innymi ludźmi. 

do 20). Ponadto seniorzy 
mogą spotkać się tutaj i po-
rozmawiać przy kawie lub 
herbacie, skorzystać z in-
ternetu, czy pośpiewać przy 
akompaniamencie gitary.
- Bardzo lubię tu przycho-
dzić – mówi pani Stanisła-
wa. – Zawsze jest z kim po-
rozmawiać, pożartować… 
To lepsze niż siedzenie cały 
dzień w domu, przed tele-
wizorem.
Klub Seniora w Chylo-
ni również otwarty jest 
przez 5 dni w tygodniu i 
oprócz spotkań integracyj-
nych oraz wieczorków ta-
necznych (dwa razy w ty-
godniu!) oferuje również 
gimnastykę ogólnorozwo-
jową.
Seniorzy surfują
Z kolei w klubie orłowskim 
już niebawem organizo-

wane będą zajęcia rucho-
we oraz plastyczne. Ponad-
to seniorzy mogą za dar-
mo skorzystać z Internetu, 
gdyż mieści się tu kawia-
renka internetowa.
Oprócz placówek, którymi 
opiekuje się CAS, w Gdyni 
funkcjonuje 15 klubów se-
niora działających  przy pa-
rafi ach, szkołach lub insty-
tucjach społecznych. Rów-
nież te ośrodki otrzymują 
dotacje z budżetu miasta. 
Są to m. in.: Klub Seniora 
przy parafi i p. w. św. An-
drzeja Boboli, Klub Senio-
ra przy parafi i p. w. św. Sta-
nisława Kostki, Klub Se-
niora w siedzibie Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecz-
nej, Klub Seniora w Cen-
trum Pomocowym Caritas 
im. o. Pio. 
Kluby Seniora znajdują 

się także w innych dzielni-
cach Gdyni m. in. „Słońce” 
w Redłowie, „Iskierka” na 
Karwinach, „Oksywie”.

- Przebywanie osób star-
szych w takich klubach, 
uczestniczenie w różnych 
zajęciach, jest związane 
z  celami terapeutyczny-
mi – mówi psycholog Mar-
ta Kostanek. – Stabilizuje 
się ich stan emocjonalny, 
znika poczucie wyalieno-
wania. Zajęcia kulturalno- 
oświatowe i usługi rehabi-
litacyjne prowadzone w ta-
kich miejscach oraz różne 
formy terapii zbiorowej po-
zwalają osobom starszym 
zachować aktywną posta-
wę – podsumowuje.
Czy wiesz co robią teraz 
Twoi rodzice, dziadkowie?

Lucyna Kawiorska

Wykłady Uniwersytetów Trzeciego Wieku cieszą się wśród seniorów bardzo duża popularnością. 
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 
058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, 
przy dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, 
parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 
1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię 
(centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE KA-
SZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 pokoje, 44,7 m2 

podłoga - panele, okna PCV, 195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny 
układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 

(os. 1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 
174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno 
kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 
602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice 
Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra 
lokalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 
(mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 580 
tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkal-
ny lub część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 
506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do po-
mieszczeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo 
os.kaszubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł 
plus wszystkie opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4pokoje 
Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 
365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KA-
WALERKI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 
608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie 
za całodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. 
Gdańsk-Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie su-
rowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,w-
łasność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Mil-
wino 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojo-
we lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 

Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, 
ochrona Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osie-
dle Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 
180 000

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE 
I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpo-
wiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna 
panią do 31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody 
duchem i ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 
lat, szczupłą, miłą, sympatyczną, 
tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, 
tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosow-
nym, z okolic Redy, Rumi, 
tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie 
odpowiadam, tel. 696 387 143
- WDOWA, lat 57, młoda duchem i wyglądem, pozna 
Pana w odpowiednim wieku bez nałogów. Chętnie z 
okolic trójmiasta, tel. 505 948 529
- WOLNA 45 lat, 167 cm wzrostu, niezależna pozna 
miłego zmotoryzowanego Pana, tel. 507 489 055
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 
507 486 424 w stosownym wieku

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., sedan 
czerwony, 1 właściciel, komplet kół zimowych 66 000 
km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  2,5 TD - 
SUPER OKAZJA!!! Granatowy , welurowa tapicerka. 
Tempomat, klimatyzacja,elektryczne szyby, lusterka, 
radio cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 tys. Zużycie 
paliwa  8 - 10 l/100 km. Możliwość wystawienia f-vat. 
Cena  16 tys. Pln  - do negocjacji TEL : 604 541 803
- SPRZEDAM! DAEWOO NEXIA GLX 1,5, 
1996, pierwszy właściciel, komplet opon zimowych, 
wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer, central, 
220 000 KM, 2 500 zł, 
tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. Czarny, AA, 
CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, AF, 13 000 zł, 150 tys. 
km, tel. 502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 GLX 
5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan bardzo dobry, 
ubezpieczony, cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 biegi, 
sprowadzony, stan bdb cena 800 zł,
 tel. 058 678 02 72
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan bdb 113 
tys. km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558

NIERUCHOMOŚCI

- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor 
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.zamek, 
imobilaiser, szyby opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. 
ogumienia, stan techniczny bdb, cena 7000zl. RUMIA, 
tel.: +48501163690
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok 
prod.1997,140000 km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.zamek, 
imobilaiser, szyby opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. 
ogumienia, stan techniczny bdb, cena 7000 zl. RU-
MIA, tel.: +48501163690
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  rok prod 
1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, nie-
bieski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd 
OC 12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instala-
cja gazowa,zarejstrowany w
kraju,elektryczne lusterka,elektryczny szyberdach,po-
duszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstro-
wany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi-
,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 
ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,kli-
matronic,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc 
i przeglad aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 
tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyreje-
strowanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 
drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 
5500zł OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan 
bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 
zł OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie 
zarejestrowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna 
+gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i 
przegląd aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,go-
towy do użytkowania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia 
tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,waż-
ne opłaty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 
503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opła-
ty,gaz od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 
- autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnie-
nia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, 
AAAF, klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, 
nowe opony, 18.500 zł. - 
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 058 672 19 69
- HONDA CIVIC 92 r. 1,4B/gaz, AA, CZ, P, RM, 
ciemne szyby stan db. cena 3 tys. zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, 
stan bdb. cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszko-
dzona skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO, 97 r. 1,2B/gaz, 3 

drzwi, czerwony, AA, CZ, PWK, cena 5,500 zł do 
uzgodnienia, tel. 506 521 300

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, 
płatnika, szuka pracy w domu,
 tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHO-
DOWYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, 
znajomość programów komputerowych, odbyta 
praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie malo-
wanie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształ-
cenie, na 1/2 etatu 058 672 71 52

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 
1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 
678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACERO-
WY dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko 
dla niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na 
wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, 
nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘB-
NOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 
20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 
na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 130 
cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze 
ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 
0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, 
tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA 
większą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio 
sprzedam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami 
i hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bar-
dzo dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżni-
cy),  tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 
programów, z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, 
tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822

- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, 
tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 
160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 
300 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 200 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 
150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze 
skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 
1000 zł  tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, 
atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie 
tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z 
różnymi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę 
dobrym stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu 
Wejherowa lub Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFA-
LOWĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 
0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 
150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie 
tylko „ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z 
transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 
z oponami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 
782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdzie-
siątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica 
regulowana, nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model 
FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 
zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, 
panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo 
dobry, cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami 
+ rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 
819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, 
kompletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 
672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam 
tel. 058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + 
reduktor, stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADy 2107 2105: silnik, 
skrzynia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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Już w pierwszym numerze Expressu 
Gdyńskiego mamy dla naszych 
Czytelników bardzo atrakcyjny 
konkurs, w którym wygrać można 
kurs na prawo jazdy kategorii B lub 
A (do wyboru), 10 godzin jazd oraz 
podręczniki i zestawy multimedialne 
do nauki przepisów ruchu 
drogowego. Sponsorem naszego 
konkursu jest najlepszy gdyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców - 
Auto Best Bogdana Baranowskiego 
działający przy  ul. Świętojańskiej 
128 
który oferuje m. in.
- Szkolenia osób głuchoniemych
- Doskonalenie techniki jazdy
- Indywidualne ćwiczenia 
dostosowane do każdego uczestnika 
kursu
- Możliwość odbywania jazd z 
miejsca zamieszkania
- Spokojny przebieg szkolenia na 

autodromie
- Szkolenia na placu manewrowym 
zgodnym z Dz. U. nr 150/2001
- Konkurencyjne ceny
- Możliwość opłat w ratach
- Przyjazna atmosfera
- Posiadamy te same modele 
pojazdów, na których zdawany będzie 
egzamin
-  Kursy rozpoczynamy w każdym 
tygodniu!
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu 
nagród jest zebranie 10 kuponów 
konkursowych z kolejnych wydań 
Expressu Gdyńskiego z zaznaczonymi 
poprawnymi odpowiedziami na 
zadane pytanie i nadesłanie ich 
na adres redakcji w terminie nie 
przekraczającym 10 dni od daty 
ukazania się ostatniego 10 kuponu. 
Szczegółowy regulamin konkursu 
zamieścimy w następnym numerze 
gazety.

Nie masz prawa jazdy? Wygraj je z Expressem!

Wielki konkurs!!!

KUPON KONKURSOWY  nr 1

A                  B                  C

.........................................................
                 imię i nazwisko

.............................................................
              adres zamieszkania

Kupony z odpowiedziami należy dostarczyć  do redakcji 
Expressu, ul. Sobieskiego 225, Wejherowo 84-200

Pytanie konkursowe: Na tym skrzyżowaniu 
kierujący pojazdem 1:
A - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
B - ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
C - przejeżdża ostatni

Ranking 10 najlepiej sprzedających się książek na podsta-
wie informacji otrzymanych z gdyńskich księgarń Chime-
ra Dariusza Kozoka, które mieszczą się w Gdyni przy ul. 3 
Maja 16. oraz Waszyngtona 21. - Centrum Rozrywki Ge-
mini. Tel  (0-58) 661-37-10

KSIĘGARSKIE BESTSELERY  
wg CHIMERY

Wygraj książkę!

1. Katarzyna Grochola - Trzepot skrzydeł
 2. Paulo Coelho - Brida
 3. Harlan Coben - W głębi lasu
 4. John Grisham - Apelacja
 5. Clive Cussler - Żeglarz
 6. Ken Follet - Świat bez końca
 7. John Gray Dlaczego Mars zderza się z Wenus
 8. Philippa Gregory Kochanice króla
 9. Nora Roberts - Stolik dla dwojga
10. Paweł Jasienica - Kraj nad Jangcy
Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Pięć 
pierwszych osób, które zadzwonią w czwartek 5 sierp-
nia do naszej redakcji pod nr telefonu (0-58) 736-16-92 
otrzyma upominki książkowe ufundowane przez gdyńskie 
księgarnie Chimera.                 (ag)
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Występują one w zimnych 
wodach północnego Pacy-
fi ku na głębokości co naj-
mniej 200 m. Młode Kraby 
Kamczackie między pierw-
szym a czwartym rokiem 
życia formują duże stada 
nawet do 500 tys. osobni-
ków. Są drapieżnikami i 
zjadają niemal wszystkie 
zwierzęta morskie. Gatun-
kowi wykorzystywanemu 
gospodarczo grozi przeło-
wienie. Łowi się je tylko i 
przez 14 dni podczas sztor-
mów i tylko przez specjal-
nie przygotowane do tego 
jednostki, przez co cena 
na rynku jest bardzo wyso-
ka. Zwierzęta trafi ły do nas 
z połowów na Morzu Be-
ringa - mówi Artur Krzy-
żak z Akwarium w Gdyni. 
- Są jeszcze młode. Mie-
rzą do 1 metra rozpiętości 
Dorosłe osobniki osiąga-
ją nawet do 2. metrów roz-
piętości. Gdynia jest jedy-
nym miejscem w Polsce, 
gdzie kraby kamczackie 
można zobaczyć na żywo. 
Sześć sztuk zamieszkało w 
akwarium z podwójną szy-
bą, wyposażonym w odpo-
wiedni system chłodzenia. 
Temperatura wody, w któ-
rej kraby powinny przeby-
wać to 8 stopni Celsjusza. 
Ekspozycję Akwarium 
Gdyńskiego stanowi 1500 
zwierząt z około 180 ga-

Gdynia. Kraby Kamczackie

DRAPIEŻNIKI W AKWARIUM
Atrakcję na skalę europejską ma od kilku dni 
Gdyńskie Akwarium. 28. czerwca do jednego z 
akwariów wpuszczono 6 Krabów Kamczackich - 
jednych z największych skorupiaków na świecie.

atrakcyjnych zwierząt żyją-
cych na co dzień w morzach 
i oceanach, a m. in. żarła-
cze czarnopłetwe, skrzydli-
ce ogniste, błazenki czy pi-

tunków. Można tam poza 
wspomnianymi już kraba-
mi zobaczyć wiele innych 

ranie czerwone. W ekspozy-
cji znajdują się także gady 
ziemno-wodne, a wśród 

Trudno przejść obojętnie obok jednego z największych skorupiakow na świecie.
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nich najcięższe węże świata 
- anakondy zielone, żółwie 
krotoszyjne i ogamy błotne.
Gdyńskie Akwarium znaj-
duje się przy Alei Jana Paw-

ła II (Skwer Kościuszki), a 
zwiedzać je można codzien-
nie w godzinach 9-20. (ajg)

Od tej pory kluby taneczne 
zdecydowanie zwiększy-
ły obroty. Boom na taniec, 
seksapil, zdrowy wygląd 
szczególnie wzmaga się w 
okresie wiosenno-letnim. 
W Trójmieście miłośnicy 
tanecznej formy spędzania 
wolnego czasu, stają przed 
niełatwym wyborem. Wa-
chlarz możliwości jest bar-
dzo szeroki. Począwszy 
od tradycyjnych dziesię-
ciu tańców towarzyskich, 
przez salsę, mambo, fl a-
menco, taniec brzucha, 
kończąc na tańcu nowo-
czesnym, street dance i hip 
hop. Do najpopularniej-
szych klubów tańca i jed-
nocześnie dysponujących 
najszerszą gamą zajęć na-
leży „The Salsa Kings”, 
„Step by Step” w Gdyni, 
„Pod kwadratem”, Cen-
trum Tańca Gabi i Dance-
Vision TV w Gdańsku. Do 
nietypowych można zali-
czyć Studio Tańca El Du-
ende w Sopocie, które wy-
różnia się na tle innych 
nauką tańca irlandzkiego. 
Młodsi najczęściej decy-
dują się na taniec zespoło-
wy. Dorośli wybierają tre-
ningi solo lub w parach. 
Wśród pań rekordy popu-
larności bije salsa. Przez 
ostatnie dwa sezony kró-
luje ona na dyskoteko-
wych parkietach. Do nauki 
zachęca łatwość kroków 
podstawowych, rytmicz-
ność muzyki oraz, po krót-
kim zapoznaniu się z tech-
niką, możliwość własnej 
interpretacji i improwiza-
cji na parkiecie. Każdy, kto 
chce sprawdzić swoje na-
byte i wrodzone umiejęt-
ności, w każdą środę wie-
czorem może udać się do 
Klubu Pokład w Gdyni, 
gdzie wszyscy bawią się 
przy latynoskich rytmach 
salsy, rumby, samby, cha 
chy i paso doble. Imprezie 

towarzyszą pokazy tańca 
zawodowych tancerzy. 
Interesującą propozycją dla 
par jest nauka tanga argen-
tyńskiego. Jeszcze kilka lat 
temu w Polsce było tylko 
kilka miejsc, gdzie uczono 
tego niezwykłego tańca. 
Obecnie jest on coraz bar-
dziej popularny i dostęp-
ny. Jest to taniec dla osób 
śmiałych i o mocnych ner-
wach. Emocje na parkiecie 
powoduje uwodzicielska 
bliskość partnerów i niesa-
mowita, pełna pasji muzy-
ka. Nauczyciele tego tańca 
twierdzą, że może być on 
doskonałą metodą również 
na walkę z nieśmiałością. 
Uczy dostrzegania wła-
snej wartości, okazywa-
nia uczuć, radzenia sobie 
z nimi, a przede wszystkim 
stanowczości w dążeniu do 
celu. Znanym miejscem, w 
którym mieszkańcy Trój-
miasta mogą nauczyć się 
tanga argentyńskiego jest 
„Akademia Tańca Luczak” 
w Sopocie.
Pomimo tego, że taniec stał 
się w ostatnich latach jed-
ną z najmodniejszych me-
tod na utrzymanie zgrabnej 
sylwetki, sposobem na do-
bre samopoczucie, czy po 
prostu, receptą na świetną 
zabawę, nie należy zapo-
minać, że ciągle pozosta-
je formą sztuki. Sztuki, na 
którą perfekcyjne opano-
wanie tancerze potrzebu-
ją od kilku do kilkunastu 
lat swojego życia. Sztuki, 
która od zawodowców wy-
maga dużo poświęcenia, 
zaangażowania i wytrwa-
łości, a amatorom, przy 
odrobinie chęci, daje moż-
liwość szybkiego czerpa-
nia przyjemności nie tylko 
z prób zaistnienia na par-
kiecie, ale także z podglą-
dania zawodowych turnie-
jów tańca. 

Marlena Cypryś

Polecamy w Trójmieście – szkoły tańca

Modne rytmy
Od kiedy na ekranach telewizorów pojawiła 
się pierwsza dziesiątka par uczestniczących w 
programie „Taniec z Gwiazdami”, widownię, a 
przede wszystkim damską jej część, ogarnął 
taneczny szał. Latynoskie rytmy, bajeczne kreacje, 
wysportowani, seksowni i opaleni tancerze i 
tancerki. Wszystko to sprawiło, że z tygodnia na 
tydzień miłośników tańca przybywało. 

Co mają kulki do malowania? 
Paintball dotarł do Polski dobre 10 lat temu. Po-
czątkowo kojarzony był głównie z imprezami inte-
gracyjnymi dla pracowników zagranicznych fi rm. 
Teraz to dynamicznie rozwijająca się alternatywa 
dla joggingu czy nudnych ćwiczeń w siłowni.

TROCHĘ HISTORII
Na początku lat 70. trzech pasjonatów sportów wyczyno-
wych – Charles Gaines, Hayes Noel oraz Bob Gurnsey, 
wpadli na pomysł zmodyfi kowania specjalnych karabin-
ków strzelających farbą wykorzystywanych przez farme-
rów do znakowania bydła.
Pierwsza profesjonalna rozgrywka paintballowa odbyła 
się w 1981 roku, a już w 1983 miały miejsce pierwsze mi-
strzostwa USA w paintballu.
W ciągu kilkunastu lat kulki stały się popularnym sportem, 
a także sposobem na spędzanie wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. Obecnie jest to trzeci najpopularniejszy 
sport wyczynowy w USA (zaraz po deskorolce i łyżwo-
rolkach).
- Na całym świecie w różne odmiany painta gra 15 milio-
nów osób! – mówi Łukasz, pseudonim Plomky. – A już 
niedługo paintball może być dyscypliną olimpijską.
PODSTAWY
Do gry w paintball używa się tzw. markerów oraz amuni-
cji, czyli żelatynowych kulek wypełnionych barwnikiem. 

W momencie trafi enia kulka pęka zostawiając jaskrawy, 
ale łatwy do usunięcia ślad na ubraniu. Bardzo ważnym 
elementem wyposażenia jest maska, która chroni twarz 
przed urazami. 
Bez obaw, gra w paintball jest bezpieczna, jeżeli tylko 
przestrzega się zasad obowiązujących na polu w czasie 
rozgrywki.
- Odkąd pamiętam to jedyną kontuzją, jaką widziałem 
podczas gry było skręcenie kostki… przez potknięcie się o 
gałąź – śmieje się Kuba, pseudonim Cardamon.
ODMIANY
Z czasem wykształciły się dwie odmiany paintballa: leśna 
i sportowa (tzw. speedball).
Odmiana leśna jest idealna dla osób, które chcą pobiegać i 
pobawić się w paintball – mówi Robert, pseudonim Killer 
– poza tym jest to najczęściej spotykana odmiana na po-
lach komercyjnych.
Osoby grające w paintball leśny często używają mundu-
rów wojskowych i wzorują markery na broni używanej 
przez jednostki specjalne.
Z kolei speedball to czysty sport i wymaga niezłej kondy-
cji. Gramy na polu z dmuchanymi przeszkodami. Od wer-
sji leśnej różni się także tym, że zawodnicy ubrani są w ja-
skrawe stroje i używają markerów automatycznych, które 
mogą wystrzelić do 30 kulek na sekundę. I najważniejsze: 
jest to gra sędziowana.          (WSKS)
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- Wizyta w EXPERYMEN-
CIE - mówi Ewa Jasińska, 
- pozwala odkrywcom - 
amatorom na efektywne 
przyswajanie wiedzy, po-
maga zrozumieć otaczające 
procesy, a także pobudza 
ciekawość świata i praw 
nim rządzących. EXPERY-
MENT to nowa możliwość 
spędzania czasu wolnego 
dla całych rodzin i uatrak-
cyjnienie oferty edukacyj-
nej dla szkół.
Mieszkańcy Trójmiasta, 
turyści, a także uczniowie, 
poszerzają swoją wiedzę 
o otaczającym ich świecie 
w oparciu o niemal 40 sta-
nowisk zebranych w pięć 
grup tematycznych. Grupa 
stanowisk poświęconych 
Człowiekowi przybliży 
Zwiedzającym anatomię 
ludzkiego ciała i zasady 
jego funkcjonowania. 
Eksponaty dotyczące tema-
tyki Środowisko przedsta-
wią prawa i procesy zacho-
dzące w naturze. Dźwięki 
to stanowiska,  które w 
przystępny sposób nauczą 
najmłodszych gości (i nie 
tylko) między innymi czym 
jest dźwięk i jak powstaje. 
Czwarta grupa eksponatów 
- Fizyka - poruszy proble-
my siły ciężkości oraz po-
każe jakie rozwiązania sto-
sowano w budownictwie 
już w starożytności Ostatni 

zbiór stanowisk związany z 
Optyką zdradzi sekrety lu-
strzanego odbicia. 
Każde z urządzeń jest bez-
pośrednio dostępne dla 
zwiedzających: można - a 
nawet trzeba - je dotknąć, 
wypróbować jego dzia-
łanie, przeprowadzić do-
świadczenie. 
Centrum Nauki EXPERY-
MENT to nie tylko wysta-
wa interaktywna to również 
miejsce organizacji wielu 
spotkań i pokazów. Całe 
rodziny mogą brać udział 
w warsztatach z biochemii 
i robotyki. EXPERYMENT 
kształci również nauczy-
cieli, którzy dowiadują się 
na organizowanych szko-
leniach i konferencjach, 
w jaki sposób prowadzić 
lekcje w Centrum Nauki 
EXPERYMENT. 
CN EXPERYMENT po-
wstało dzięki środkom 
pochodzącym z Budżetu 
Miasta Gdyni,  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Programu 
Sąsiedztwa Litwa – Polska 
– Obwód Kaliningradzki 
Federacji Rosyjskiej, Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

(at)

Nauka. Centrum Nauki Eksperyment zaprasza

INTERAKTYWNIE
Już ponad 70 000 osób odwiedziło otwarte 1 czerwca 2007 roku w Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym w Gdyni Centrum Nauki EXPERYMENT – naukowy 
plac zabaw. Centrum Nauki EXPERYMENT jest jedną z pierwszych w Polsce placó-
wek łączących naukę i zabawę w atrakcyjną formę spędzania czasu. 

Centrum Nauki 
EXPERYMENT 
Pomorski Park Naukowo 
- Technologiczny w Gdy-
ni, al. Zwycięstwa 96/98, 
81 – 451 Gdynia.

Czynne od wtorku do 
niedzieli w godz. 10.00 – 
16.00. 
Lipiec - sierpień od wtor-
ku do niedzieli w godz. 
10.00 – 18.00
tel: 058 735 11 37, 47 
Bilet ulgowy 2 zł, bilet 
normalny 4 zł 

www.experyment.gdynia.pl

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



15Czwartek, 7 sierpnia 2008 r.                          Polecamy

- Wierzę, że to święto 
kultury designu - powie-
dział prezydent Wojciech 
Szczurek, - otworzy wiele 
nowych, interesujących 
perspektyw działań arty-
stycznych i biznesowych. 
Design to dobre projek-
towanie, łączące wartości 
wizualne, użytkowe i funk-
cjonalne produktów. Pod-
nosi jakość naszego życia 
codziennego. Zaprojekto-
wane jest wszystko, co nas 
dziś otacza jest zaprojekto-
wane: stół, krzesła, odzież, 
książki. 
Chodzi nam  przede 
wszystkim o to - mówi 
Elżbieta Opiła - dyrektor 
GDD, - abyśmy nauczyli 
się korzystać z naprawdę 
dobrych projektów - este-
tycznych i rozwiązujących 
problemy użytkownika. 
Gdynia Design Days ma 
także na celu przybliżenie 
designu codziennego tak-

że tym wszystkim, którzy 
dzisiaj myślą o nim, jak o 
sztuce - wysublimowanym 
i niedostępnym świecie 
pięknych i drogich przed-
miotów. Chcemy pokazać 
ich wszechobecność w na-
szym codziennym życiu 
i korzyści, jakie płyną z 
używania ich.  - wyjaśnia 
Elżbieta Opiła, dyrektor 
Gdynia Design Days.
Impreza odbywała się w 
trzech blokach tematycz-
nych - design demokratycz-
ny, cyfrowy i jutra. W ich 
skład weszły m. in. : wy-
stawy, konferencje, prezen-
tacje, warsztaty dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i pro-
jektantów. Warsztaty dla 
młodych adeptów wzor-
nictwa poprowadził Janusz 
Kaniewski, bez wątpienia 
jeden z najbardziej utalen-
towanych projektantów w 
Europie.

Gdynia Design Days 2008

Piękne 
i drogie
W dniach 11 -27 lipca odbywały się w Gdyni zor-
ganizowane wspólnie przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego i gdyński magistrat międzynaro-
dowe targi Gdynia Design Days 2008. Celem zu-
pełnie nowej w naszym mieście imprezy jest po-
pularyzacja sztuki designu krajów nadbałtyckich, 
a jej adresatem - mieszkańcy Trójmiasta, turyści i 
projektanci z naszego regionu.

Notka biografi czna

Janusz Kaniewski - (33 l.) Jeden z najbardziej utalen-
towanych projektantów młodego pokolenia w Europie. 
Projektuje buty i samochody, artykuły biurowe i wypo-
sażenia wnętrz, ale także architekturę, grafi kę, wizerunek 
fi rm, performance. Mieszka i tworzy za granicą, ostatnio 
w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Jest absolwentem Eu-
ropejskiego Instytutu Projektowania w Turynie. Najbar-
dziej znane przykłady jego twórczości to: wnętrza Mu-
zeum Praw Człowieka w Turynie, projekt silnika Lanci 
Thesis przekazanego przez koncern Fiata Papieżowi Ja-
nowi Pawłowi II, buty narciarskie dla Hermanna Maiera 
(Rossignol - Lange). Punktem przełomowym w karierze 
Janusza Kaniewskiego była praca w jednym z najsłyn-
niejszych na świecie studiów stylistycznych - włoskim 
Pininfarina, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Arty-
stycznego. Obecnie, już od czterech lat rozwija własną 
markę „Kaniewski”, specjalizującą się w projektowaniu 
samochodów. We wrześniu otwiera sklep - galerię autor-
ską w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 51.         (ajg)

A.G. - Jak wyglądała 
pana droga do sukcesu?

J. K. - Jasno określony cel 
– projektowanie samocho-
dów, dobra, specjalistycz-
na szkoła zagraniczna - 
Torino plus ogólna wiedza 
z wyniesiona z polskich 
polskich szkół i uczelni. 
Oczywiście nie mogę po-
minąć kilkuletniego do-
świadczenie w najlepszej 
na świecie pracowni pro-
jektowania samochodów 
– Pininfarina. Potrzeba jest 
też przy tym determinacja, 
i ciężka praca.

A.G. - Czy ma pan swoją 
defi nicję talentu?

J. K. Talent to specjaliza-
cja, predyspozycja, żeby 
pewne rzeczy robić  lepiej, 
talent jest jak uroda, rzetel-
ność,  dobry  wzrok.  Ta-
lent  zobowiązuje,  skupia 
na sobie uwagę, jest walu-
tą pewnej umowy  społecz-
nej:  utalentowane dziecko 
dostaje od swojej społecz-
ności wykształcenie. Owo-
ce swojego talentu będzie 
wymieniać  się z ludźmi 
utalentowanymi w innych 
kierunkach: pracowitymi 
rannymi ptaszkami, jajo-
głowymi politykami, dłu-
gonogimi modelkami. 
A. G. - Jaki wpływ może 
mieć wg pana designer 
na naszą dzisiejszą rze-
czywistość?

J.K. Designer tworzy i me-
bluje rzeczywistość tym 
bardziej, im bardziej ob-

raz staje się ważniejszy 
od słowa. Designer pokor-
nie ściele czerwony dywan 
pod nasze stopy, żeby nam 
się przyjemniej szlo. Cza-
sem umai kwiatami, cza-
sem zagapi się z rozwija-
niem - ale płacimy mu za 
to, żeby na pewno dało się 
po dywanie dojść do celu. 
Dobry designer to ktoś jak 
dobry
inżynier lotniczy, odpo-
wiedzialny za bezpieczeń-
stwo lotu: lepiej, żeby ni-
gdy nie napisano o nim w 
gazecie. Kicz, ekstrawa-
gancje, kolorowe tygo-
dniki - to nasze chwilowe 
eskapady do serc, uciecz-
ki od codzienności, któ-
rą rządzi rozum: sprawne-
go transportu publiczne-
go, bezbolesnego sprzętu 
medycznego, oszczędnego 
materiałoznawstwa.
A. G. - Czy design ma ja-
kieś granice, których wg 
pana nie powinien prze-
kraczać? Chodzi mi kon-
kretnie o to, że coś co dla 
jednych jest designer-
skim projektem, przez 
innych może być odebra-
ne jako zwykły kicz. Jaka 
jest granica? Czy może 
wcale jej nie ma?

J. K. Design to po angiel-
sku projekt, rysunek. Gra-
nica designu jest: chrono-
logicznie pośredni - mie-
dzy wymyśleniem a wy-
produkowaniem  - etap 
projektowania dowolnej 
rzeczy;  rynkowo: dają-

cy się odkręcić i zakręcić 
przyjemny dla oka i w do-
tyku
kran produkowany w ilo-
ściach pozwalających na 
sprzedawanie go w ludz-
kiej cenie, czyli przedmiot 
miedzy prowizorycznie 
zaczopowanym końcem 
rury, a dziełem sztuki, któ-
re jest przepiekne, ale nie 
działa. Dobrze zaprojek-
towana suknia musi być 
piekna, ale musi się też dać 
nałożyć, zdjąć, uprać i po-
wiesić w szafi e czy garde-
robie.
W Polsce slowem „design” 
określa się coś, co jest dro-
gie i ekstrawaganckie, tak 
jak kiedyś „biznes” ozna-
czał biale skarpetki i wiel-
ka komórkę Centertela, ale 
to tylko kwestia słabej zna-
jomości angielskiego. Wy-
starczy na razie używać
słow „projektowanie” i 
„praca” i już wiadomo o 
co chodzi.

A. G. - Czy Gdynia za-
inspirowała może jakiś 
nowy pomysł?

Gdynia zainspirowała 
mnie do tego stopnia, ze 
mógłbym tu zamieszkać. 
Podoba mi się moderni-
styczna architektura, ku-
siłoby mnie, żeby dziś za-
miast dobudowywać ko-
pie budynków z lat trzy-
dziestych spróbować sko-
piować tamta atmosferę 
eksperymentu, prowoka-
cji i budować architekturę 

awangardowa na światową 
skale. Podobałoby mi się 
połączenie pracy ze spor-
tem, świeżym powietrzem: 
pracownie projektowe w
architekturze portowej i 
warsztaty na plaży, ekspe-
rymentalne stocznie jach-
towe, stoczniowy know - 
how, materiałoznawstwo 
połączone ze sportem wy-
czynowym; atmosfera por-
towego okna na świat, styk 
skandynawskiego rozsąd-
ku i kreatywnego „Polak 
potrafi ”. 
A.G. - Jaki z dotychcza-
sowych projektów jest 
panu najbardziej bliski?

J. K. - Motoryzacja: Wiel-
koseryjna produkcja/two-
rzenie wizerunku: twarz 
lancii delty. Nadanie in-
dywidualnego charakteru, 
zabawa emocjami, formą 
i materiałami, estetyczny 
efekt końcowy. Wielko-
seryjna produkcja - sport 
wyczynowy:

Buty narciarskie Lange dla 
Hermana Maiera. Zdobył 
puchar świata, są podstawą 
całej produkcji, gamy Lan-
ge. Luksusowa produkcja 
rzemieślnicza: Wiaderko 
do lodu do szampana uży-
wane przy śniadaniu w łóż-
ku. Ręcznie wykonane ze 
szkła Murano – Wenecja. 
Wykończone futerkiem w 
laboratorium ESA.

A. G. Dziękuję za rozmo-
wę

GRANICE DESIGNU
Z Januszem Kaniewskim jednym z najbardziej znanych designerów w Europie rozmawia Andrzej Gojke

Kontenerowa miasteczko Gdynia Design Days 2008 na Placu Grun-
waldzkim
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