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Jarosław Janicki  i Arleta Meloch zwycięzcami XIV Maratonu Solidarności 

NOWE REKORDY

Jarosław Janicki z Hermesa Gryfi no i  Arleta Meloch z Olimpii Grudziądz zo-
stali triumfatorami XIV Maratonu Solidarności na nowej trasie z Gdyni do 
Gdańska. Wśród rolkarzy na mecie pierwsi zameldowali się Paweł Milew-
ski - Ambra Cekol Ołtarzew i Aleksandra Goss z Konstancina Jeziornej. Naj-
lepszym niepełnosprawnym okazał się Arkadiusz Skrzypiński - Vobis Start 
Szczecin. 59-letni gdyniani Antoni Cichończuk z Floty Gdynia zajął I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. >8/9
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W tym roku bieg cieszył się rekordową frekwencją.

Express festiwalowy
W drugiej odsło-
nie naszego cy-
klu poświęcone-
go Festiwalowi 
Polskich Filmów 
Fabularnych w 
Gdyni zapowia-
damy kolejną 
imprezę towa-
rzyszącą, którą 
będzie wystawa poświęcona 
Federico Felliniemu, zakwa-
lifi kowane do festiwalu fi lmy 

oraz pierwszy odcinek skró-
conej historii festiwali.

str. 6

Ekologia w obiektywie
Na wystawie 
Ekologia w 
Obiektywie 2008 
w Al. Jana Pawła 
II na wysokości 
okrętu Błyska-
wica w Gdyni 
do końca wrze-
śnia oprócz prac 
nagrodzonych 
w konkursie bę-
dzie można również zoba-
czyć zdjęcia wykonane przez 
Ambasadorów Klubu Świa-
toczułych: Piotra Adam-

czyka, Elżbietę Dzikowską, 
Katarzynę Figurę, Ewelinę 
Flintę, Jarosława Kaczorow-
skiego, Jaśka Melę i Dorotę 
Wellman. str. 3

Strony sportowe m.in:
- Relacja z meczu Arka Gdynia - Górnik Zabrze str. 14
- Przygotowania do nadchodzącego sezonu piłkarek ręcz-
nych KS Łączpol i koszykarek Lotos PKO BP str. 15
- Gdynia ma najlepszy klub kibiców Adama Małysza sko-
ków narciarskich i w Polsce str. 13
- Powstał Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Niedźwia-
dek str. 13
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Ze względu jednak na mały 
odzew społeczny, został on 
przedłużony do końca mar-
ca br.
Według statystyk Refera-
tu Dowodów Osobistych 
UM Gdyni, w 2007 roku 
wymiany dowodów osobi-
stych dokonało około 209 
tys. osób, w tym 130 tys. z 
uwagi na obowiązek usta-
wowy.
 Do dzisiaj jednak nadal 
wniosków o nowy dowód 
osobisty nie złożyło ok. 
2600 gdynian, choć moż-
na się było spodziewać, że 
okres wakacyjny będzie 
sprzyjał zaległych zała-
twianiu spraw urzędowych, 
choćby przez osoby prze-
bywające czasowo za gra-
nicami w celach zarobko-
wych, które urlop spędzają 
w rodzinnym mieście. 
Od początku roku 2008 do 
dzisiaj nowe dowody toż-
samości odebrało z magi-
stratu ok. 6000 gdynian. Na 
gdynian czeka do odebrania 
- 1730 nowych dowodów. 

Warto wiedzieć, że aktual-
nie na wydanie nowego do-
wodu osobistego oczekuje 
się około 1 miesiąca. W ca-
łym kraju, gdyż wytwórnia 
tych dokumentów jest tyl-
ko jedna - w Warszawie.
Jako ciekawostkę można 
podać, że coraz częściej 
zgłaszają się rodzice po 
dowód osobisty dla swych 
malutkich dzieci, czasem 
noworodków! Zgodnie z 
aktualnymi przepisami bo-
wiem, muszą one mieć 
własny dokument przy wy-
jeździe z rodzicami za gra-
nicę, a to zdarza się coraz 
częściej, czy to w celach 
urlopowych czy innych. 
Taki dowód ważny jest 
przez 5 lat.
Więcej informacji oraz do-
kładny wykaz dokumentów 
potrzebnych do złożenia 
wniosku o wydanie nowe-
go dowodu osobistego na 
stronie: http://www.gdynia.
pl/bip/sprawy/do/zalatwie-
nia/info/4326_29235.html

(mgt)

Jednak przedstawienia na 
Scenie Letniej to nie były 
tradycyjnie już jedynymi 
wydarzeniami kulturalnego 
lata w Orłowie. Odbywały 
się także koncerty muzyki 
klasycznej, parady baśnio-
wych kostiumów wenec-
kich na orłowskim molo, 
wystawy plastyczne i wiele 
innych. Łączna widownia 
to blisko 12 tys. osób była 
co prawda o tysiąc mniej-
sza od tej w poprzednim 

sezonie, jednak zawiniły tu 
przyczyny obiektywne czy-
li pogoda.
Nadchodzący sezon teatral-
ny zainaugurowany zosta-
nie 4 października o go-
dzinie 19. przedstawieniem 
„Plotka” Więcej informacji 
oraz nowy repertuar gdyń-
skiego Teatru Miejskiego 
na stronie: www.teatrgom-
browicza.art.pl oraz pod 
numerem telefonu: 058 620 
78 46.                          (ajg)

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

Pechowa 
„trzynastka”

Temat - bumerang

Wymiana dowodów
Kilka lat trwała w całej Polsce, również w Gdy-
ni - społeczna kampania informacyjna, dotyczą-
ca wymiany starych „książeczkowych” dowo-
dów osobistych na nowe - plastikowe. Ostatecz-
nym terminem wymiany dowodów miał być ko-
niec 2007.

Zakończył się właśnie 13. już sezon Sceny Let-
niej Teatru Miejskiego w Gdyni. Zorbę, Casano-
wę i Don Kichota można było oglądać od począt-
ku lipca. Z zaplanowanych przez zespół teatru 35 
przedstawień 5. zostało odwołanych, a dwukrot-
nie spektakl trzeba było przerwać z powodu na-
głego załamania się pogody, ale być może spra-
wiła to właśnie pechowa „13”.

OGŁOSZENIE

70-letni mieszkaniec Gdy-
ni zgłosił kradzież swo-
jej karty bankomatowej. 
Kryminalni z komisariatu 
policji Wzgórze Świętego 
Maksymiliana ustalili, że 
z bankomatów na terenie 

Trójmiasta od 21 czerw-
ca br. do 01 lipca br. wy-
płacała pieniądze kobieta.  
Okazało się, że poszkodo-
wanemu znana jest dosko-
nale ta kobieta. Mężczyzna 
zatrudniał mieszkankę So-

Kronika kryminalna

OKRADŁA PRACODAWCĘ
53-letnia Janiny S. mieszkanka Sopotu usłyszała 
22 zarzuty, to efekt. Pracy kryminalnych z Komi-
sariatu Policji Wzgórze Świętego Maksymiliana. 
Kobieta okradła swojego  pracodawcę na  60 tys. 
zł. W czwartek około godziny 9:00 kryminalni z 
komisariatu na Wzgórzu Świętego Maksymiliana 
weszli na teren posesji znajdującej się w dzielni-
cy Orłowo i zatrzymali pracującą w  ogródku 53- 
letnia kobietę.

potu jako pomoc domową. 
Janina S. zabrała swojemu 
pracodawcy kartę banko-
matową.
Z kodem PIN nie miała 
żadnego problemu - wła-
ściciel karty używał takie-
go samego pinu do wszyst-
kich urządzeń: telefonu, 
kart itp. Gospodyni do-
mowa 16 razy wypłaciła 
pieniądze z konta swoje-
go gospodarza. Kradnąc w 
taki sposób 10 tys. zł. Do-
ciekliwi śledczy z komi-
sariatu ustalili, że kobieta 

okradała swojego praco-
dawcę z cennych sreber, 
które wcześniej z nim ra-
zem czyściła.
Z mieszkania wynosiła po-
jedynczo cenne przedmio-
ty sądząc, że właściciel 
tego nie zauważy. Kolek-
cjoner oszacował swoje 
straty w utraconym srebrze 
na kwotę 50 tys. zł. Kobie-
ta przyznała się policjan-
tom do wszystkiego.
Teraz grozi jej kara po-
zbawienia wolności do lat  
10.                   (gaw)
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Gdynia Orłowo. Uli-
ca Wielkopolska. Miesz-
kaniec powiadamia policję 
o zwierzęciu, które na pos-
esji sąsiada wydaje dzi-
wne dźwięki. Później oka-
zuje się, że to porykiwan-
ie jelonka, który wpadł do 
studni. Na miejsce zosta-
je wezwana straż pożarna. 
Studnia na szczęście nie 
jest głęboka, ma raptem 5 
kręgów. Jest też sucha, więc 
jelonek żyje. Korzystając 
ze sprzętu wysokościowego 
strażący wyciągają zwierze 
na powierzchnię. 
- Mamy coraz lepszy sprzęt, 
którym nie każda służba 
dysponuje - przyznaje kpt 
Paweł Wójcikiewicz. - 
Nam jest łatwiej dotrzeć w 
różnego rodzaju miejsca. 
Policjanci są pierwsi, ale 
nie mają sprzętu hydrau-
licznego. My go mamy i 
te działania podejmujemy. 
Strażacy przyjeżdżają, i np. 
otwierają drzwi... 

Feralny jelonek po, trwającej 
ponad godzinę akcji, został 
ze studni wyciągnięty. Na 
prywatną posesję dostał 
się prawdopodobnie przez 
dziurę w ogrodzeniu. - 
Skontaktowaliśmy się tele-
fonicznie z łowczym, aby 
ocenić jego stan - mówi kpt 
Wójcikiewicz. - Zwierzę 
nie miało obrażeń, poza 
tym, że było w szoku. 
Przewieźliśmy je do lasu i 
wypuściliśmy. 
Ale dla straży niektóre 
zwierzęta nie są nowością. 
Od lat problemem są dzi-
ki wychodzące z lasów. 
Zwierzęta wchodzą na dro-
gi, stają się zagrożeniem 
dla kierowców. Pojawiają 
się na plażach, czasem na 
Kamiennej Górze, blisko 
centrum miasta. - Dla nas 
to nie jest nowość, bo od 
wielu lat mieliśmy problem 
z dzikami - przyznaje kpt 
Wójcikiewicz. 
Ale zdarzyło się i tak, że 

kiedyś dzik tak pogonił 
strażaka, że ten musiał 
uciekać na drzewo. 
Zwierzęta wychodzą już 
w pobliże miejsc zamiesz-
kanych przez ludzi m.in. 
dlatego, że ludzie rzucają 
im z balkonów jedzenie. 
Reakcja na “darmowy” 
posiłek jest natychmiast-
owa. Dziki jedzą to, co 
dostaną i już mniej chętnie 
wracają do lasu. Inni, w 
obawie o swoje dzieci, 
mniej chętnie na to patrzą. 
Wtedy wzywana jest straż 
pożarna. 
Kolejnym “zwierzęcym” 
wezwaniem, którym zaj-
mowali się gdyńscy strażacy 
był pożar... gołębnika 
niedaleko obwodnicy, na 
Pustkach Cisowskich. 
Zdechło 70 ptaków. Praw-
dopodobnie ktoś podpalił 
je na złość właścicielowi 
ptaków. Ale to nie jedyne 
przypadki pomagania pta-
kom. Zdarza się, że jakiś 

Jelonek w studni, 
Kot na drzewie
Jeleń w studni? Kot na drzewie? W XXI wieku zmienia się rola straży 
pożarnej. Coraz częściej strażacy są wzywani do różnych zdarzeń, nie 
mających nic wspólnego z pożarami. 

zapląta się w nici na pla-
cach budowlanych. Był też 
łabądź, który pływal z hac-
zykiem i z kawałkiem żyłki, 
którą zapewne zahaczył 
się od jakiegoś wędkarza. 
Strażacy kilkukrotnie 
próbowali go złapać, ale 
bez skutku. Zwierze miało 
na tyle lekkie obrażenia, że 
za każdym razem uciekało. 
Bywają też wezwania, 
których głównym bohat-
erem jest pies albo kot. 
Zwierzę, które wejdzie w 
szczeliny, zagłębienia i nie 
może wyjść. Kot, który we-
jdzie na wysokie drzewo, 
a potem nie potrafi  zejść. 
Ale najwięcej w ostatnim 
czasie jest wezwań do sz-
erszeni i pszczół. Jest ich 
kilka każdego dnia. - Mamy 
nawałnicę owadów, były i 
takie dni, że wyjeżdżaliśmy 
10 razy - mówi gdyński 
strażak.  W Gdyni w ciągu 
roku straż pożarna jest wzy-
wana do ponad 3 tysięcy 
zdarzeń. Kiedyś głównym 
zadaniem było gaszenie 
pożarów i pomoc w ratown-
ictwie drogowym. - Teraz 
chemia, ekologia, ratow-
anie zwierząt. Mamy coraz 
lepszy sprzęt i w związku 
z tym podejmujemy różne 
działania. Dołożono nam 
nowe zadania i obowiązki. 
Takich interwencji jest spo-
ro.        (td)

Przedstawienia w oryginal-
nej scenerii plaży orłow-
skiej przy akompaniamen-
cie szumu fal morza rozpo-
częły się na początku lipca. 
W tym czasie widzowie 
mogli obejrzeć 3 sztuki, 
których głównymi bohate-
rami byli wielcy bohatero-
wie literaccy: Zorba, Don 
Kichote oraz Casanova.
Zaplanowanych było w su-
mie 35 przedstawień, ale 
niestety 5 z nich zostało od-
wołanych a 2 przerwane ze 
względu na niesprzyjającą 
pogodę. To pewnie wpływ 
owej "trzynastki"...
Spektaklom na Scenie Let-
niej towarzyszyły już tra-

dycyjnie dodatkowe wyda-
rzenia kulturalne - koncerty 
muzyki klasycznej, baśnio-
we parady karnawałowych 
kostiumów weneckich, wy-
stawy plastyczne czy czy-
tanie książek najmłodszym 
przez znane osoby w ra-
mach kampanii „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”.
W tym sezonie Scenę Let-
nią i pozostałe teatralne im-
prezy  odwiedziło około 12 
tys. osób. W zeszłym roku 
miłośników teatru na plaży 
było około 13 tys., jednak 
zważywszy na złe warunki 
atmosferyczne podczas tego 
lata, nie ma powodów do 
narzekań.                    (PP)

Scena letnia fi niszowała
Zakończył się XIII już sezon Sceny Letniej Teatru 
Miejskiego w Gdyni.

Gdynia zamierza bowiem w najbliższych dwóch latach za-
instalować 100 nowych kamer (obecnie działa 17 ), które 
obejmą monitoringiem wszystkie dzielnice miasta. 20 ka-
mer będzie obserwować drogi wylotowe z Gdyni, a pozo-
stałych 80 będzie prowadzić monitoring najbardziej new-
ralgicznych miejsc, obsługiwany przez 8 osób. 
System monitoringu, którym zostanie objęta Gdynia, opar-
ty jest na nowatorskiej metodzie przekazywania obrazu do 
centrali drogą radiową.                                                (PP)

Podpisano umowę pomiędzy władzami Miasta a 
wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą sys-
temu monitoringu wizyjnego. 

Jesteś w ukrytej kamerze

Działania Klubu Świa-
toczułych wspierają wo-
kalistka Ewelina Flinta, 
Jarosław Kaczorowski, 
Wiceprezydent m. Gdynia 
Ewa Łowkiel, Jasiek Mela 
i prezenterka Dorota Well-
man wspierają działania fi r-
my Bayer dotyczące ochro-
ny klimatu  Jedną z akcji 

szeroko wspieranych przez 
świat kultury, znanych po-
dróżników i dziennikarzy 
jest inicjatywa fi rmy Bayer 
pod hasłem Klub Świato-
czułych. 
Celem Klubu jest promo-
wanie zagadnień związa-
nych z ochroną środowiska 
i klimatu. Jarosław Ka-

Ekologicznie na Molo Południowym

Światoczuli chronią ziemię
Zainicjowany przez fi rmę Bayer Klub Światoczułych i jego idea zostały zaprezentowane mieszkań-
com Gdyni podczas wernisażu wystawy Ekologia w Obiektywie 2008.  Idea Bądź Światoczuły została 
zaprezentowana już w ubiegłym roku. Wtedy to pierwsi entuzjaści ochrony środowiska w tym znani 
artyści, podróżnicy, aktorzy i dziennikarze podpisali się pod apelem: Bądź Światoczuły. Wyłączaj  
zakręcaj - segreguj!. 

czorowski, Wiceprezydent 
Miasta Gdynia Ewa Łow-
kiel i Jasiek Mela zostali 
właśnie Ambasadorami 
Klubu Światoczułych. Do-
łączą w ten sposób do Piotra 
Adamczyka, Elżbiety Dzi-
kowskiej, Katarzyny Figu-
ry, Eweliny Flinty i Doroty 
Wellman, którzy angażują 

się w popularyzowanie pro-
ekologicznych zachowań.
- Z radością witamy no-
wych ambasadorów. Cie-
szymy się, że pomogą nam 
promować takie zasady ży-
cia na ziemi, które pozwolą 
przekazać następnym poko-
leniom Ziemię w dobrym 
stanie. Jest to nasz obowią-
zek wobec naszych dzieci i 
wnuków - mówi Burghardt 
Bruhn, Prezes Zarządu Bay-
er Sp. z o.o. 
Obecnie działa już portal 
www.swiatoczuli.pl, na 
którym do klubu wpisują 
się coraz to nowi entuzjaści 
jego idei. Każdy może się 
też podzielić swoimi świa-
toczułymi praktykami. 
- To piękne, że fi rma Bayer 
wybrała Gdynię na miej-
sce wernisażu Ekologia w 
Obiektywie i miejsce spo-
tkań entuzjastów Klubu 
Światłoczułych - mówi Ewa 
Łowkiel, wiceprezydent 
Miasta Gdynia. - Wierzę w 
skuteczność zachowań pro-
pagowanych przez Świa-
toczułych i wagę działań, 

które uczą ekologicznej 
wrażliwości. Gdyński sa-
morząd wspiera działanie 
proekologiczne. Stworzy-
liśmy w naszym mieście 
system dotacji dla miesz-
kańców motywujący do 
wyboru rozwiązań ekolo-
gicznych. Sama wymie-
niłam w domu żarówki na 
energooszczędne. Unikam 
plastikowych toreb. Ciągle 
zakręcam, wyłączam i se-
greguję czym „narażam” 
się czasem innym domow-
nikom.
Podczas wernisażu wysta-
wy i prezentacji idei Klu-
bu Światoczułych Ewelina 
Flinta, Ambasadorka Klu-
bu, wykonała napisany spe-
cjalnie na tę okazję ekosong 
- Bądź Światoczuły.
- Zachowania proekologicz-
ne są mi bliskie od wielu lat 
- - mówi Ewelina Flinta, - 
ale to mój pierwszy utwór 
stricte poświęcony ochronie 
naszej planety. Jako artyści 
mamy szczególną misję i 
obowiązek poprzez nasze 
postawy i sztukę zachęcać 

wszystkich do aktywnego 
działania na rzecz klimatu i 
środowiska. 
Według Eweliny Flinty bar-
dzo niewiele potrzeba, żeby 
codzienne proste zachowa-
nia ludzi miały konkretny 
wpływ na klimat, oszczęd-
ność energii i czystość na-
szych lasów. Wystarczy 
stosować proste zasady. Ale 
muszą to robić wszyscy. O 
tę powszechność apeluje 
wokalistka, a utwór Bądź 
światoczuły znajdzie się na 
jej najnowszej płycie. 
Na wystawie Ekologia w 
Obiektywie 2008 w Al. 
Jana Pawła II na wysoko-
ści okrętu Błyskawica w 
Gdyni do końca września 
oprócz prac nagrodzonych 
w konkursie będzie można 
również zobaczyć zdjęcia 
wykonane przez Ambasa-
dorów Klubu Światoczu-
łych: Piotra Adamczyka, 
Elżbietę Dzikowską, Kata-
rzynę Figurę, Ewelinę Flin-
tę, Jarosława Kaczorow-
skiego, Jaśka Melę i Dorotę 
Wellman.               (GAW)

Ewelina zaśpiewała ekosong Bądź światoczuły, który znajdzie się na jej najnowszej płycie.
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Capitan Miranda cumował 
będzie do Nabrzeża Po-
morskiego, przy Molo Po-
łudniowym (dawny Skwer 
Kościuszki). W dniach 
21-23 sierpnia w godzinach 
od 14. do 17. będzie udo-
stępniony do zwiedzania.

Podczas pobytu w Polsce 
delegacja załogi urugwaj-
skiego żaglowca złoży wi-
zytę w Dowództwie Mary-
narki Wojennej oraz w Aka-
demii Marynarki Wojennej, 
a także spotka się z mary-
narzami 3 Flotylli Okrętów 

w Gdyni. 

Rozegrany zostanie także 
towarzyski mecz piłki noż-
nej pomiędzy reprezenta-
cjami polskich i urugwaj-
skich marynarzy. (20 sierp-
nia, o godzinie 18:00 na 
stadionie przy Porcie Wo-

Wizyta żaglowca w Gdyni

CAPITAN MIRANDA 
Wczoraj do portu  w Gdyni wpłynął  V.E. Capitan Miranda - żaglowiec szkol-
ny Marynarki Wojennej Urugwaju. Wizyta fregaty związana jest z obchoda-
mi 90-lecia Marynarki Wojennej RP. Jednostka zasłynęła z udziału w świato-
wych operacjach żeglarskich, m. in. The Tall Ships Races.

V.E. Capitan Miranda będzie można zwiedzać w dniach 21-23 sierpnia.

jennym w Gdyni Oksywiu). 
Załoga żaglowca zwiedzi 
też Trójmiasto i okolice. 

W niedzielę, 24 sierpnia, o 
godzinie 11:00, Capitan Mi-
randa opuści port w Gdyni. 

Capitan Miranda jest bardzo 
dobrze znany w środowisku 
polskich marynarzy i żegla-
rzy. Wielokrotnie, wspólnie 
z żaglowcem szkolnym pol-
skiej Marynarki Wojennej 
ORP „Iskra” uczestniczył w 
światowych regatach. Capi-
tan Miranda, podobnie jak 
ORP „Iskra” jest jednost-
ką szkolną. Posiada takie-
lunek szkunera (wcześniej 
była to jednostka hydro-
grafi czna). Nazwa żaglow-
ca upamiętnia słynnego hy-
drografa, kapitana Franci-
sa Mirandę (1868 – 1925), 
profesora Akademii Mary-
narki Wojennej w Monte-
video. Szczególnie wyjąt-
kowa jest wykonana orygi-
nalnie z drewna wewnętrz-
na część żaglowca w części 
rufowej.                     (jag)

Rejsy. Zobaczyć morze

Z Gdyni do Bergen
Zakończył się pierwszy etap z Gdyni przez Kopen-
hagę i Skagen do norweskiego Bergen. 

Uczestnicy drugiego etapu 
– z Bergen do Den Helder 
– biorą udział w dorocznej 
Operacji Żagiel, czyli rega-
tach  „The Tall Ships’ Ra-
ces”. Pokonają 600 mil. 
Po kolejnej wymianie za-
łóg – 21 sierpnia - rejs za-
mknie etap wiodący z Den 
Helder do Gdyni przez Ki-
lonię i Karlskronę W ten 
sposób aż 96 osób (po 32 
w każdym etapie  - 16 wi-
dzących i 16 niewidomych) 
będzie mogło sprawdzić się 
na morzu.
Jak podkreślają organizato-
rzy - Fundacja Gniazdo Pi-
ratów – projekt „Zobaczyć 
Morze” łączy kilka ele-

mentów: m.in. rehabilita-
cję niewidomych i szansę 
słabo widzących na prze-
życie pięknej przygody.
Urządzenia nawigacyjne 
„Zawiszy Czarnego” zosta-
ły przystosowane do pro-
wadzenia statku przez oso-
by niewidome. Kompas, 
wskaźnik wychylenia ste-
ru, a także GPS mają syste-
my dźwiękowe. Na pokła-
dzie jest również brajlow-
ska mapa Bałtyku z wypu-
kłą siatką geografi czną.
Zapraszamy też do lektury 
Dziennika pokładowego na 
stronie http://zagle.onet.pl

(ZM)
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Tajemnica spoczynku Orła nierozwikłana

Powrócili

Po dwóch tygodniach po-
szukiwań, w czasie któ-
rych S/V IMOR pokonał 
prawie 2,5 tys. mil mor-
skich, katamaran wraz z 
załogą powrócił 12 sierp-
nia do portu w Gdyni.
Ekspedycja natrafi ła na 
kilka obiektów podwod-
nych w rejonie, w tym 
wrak parowego statku han-
dlowego z czasów II Woj-
ny Światowej, który naj-
prawdopodobniej wpłynął 
na minę oraz wrak meta-
lowego żaglowca. Miej-
sce spoczynku ORP Orzeł 
i jego bohaterskiej załogi 
nadal pozostaje nieznane. 
W ciągu dziesięciu dni ba-
dań dna morskiego człon-
kowie MAP i Instytutu 
Morskiego przez całą dobę 
pełnili na zmianę wach-
ty. W tym czasie przeszu-
kali bardzo dokładnie przy 
pomocy sonarów, sondy i 
zdalnie sterowanego pod-
wodnego robota, obszar o 
powierzchni 866 km2. Dla 
porównania powierzch-
nia Warszawy to 517 
km2, Berlina - 890 km2.
Przygotowania MAP do 
wyprawy na Morze Północ-
ne trwały trzy lata. Zarówno 
członkowie MAP jak i Woj-
ciech Godlewski, który na 
bieżąco informował dzien-
nikarzy o tym co się dzieje 

na pokładzie IMORA, nie 
mają wątpliwości, że war-
to było podjąć próbę odna-
lezienia wraku ORP Orzeł. 
- Nie znaleźliśmy Orła na 
dnie Morza Północnego, 
ale dzięki Ekspedycji uda-
ło nam się przybliżyć mo-
ment jego odnalezienia, 
bo wyeliminowaliśmy ko-
lejną hipotezę. Jednak naj-
ważniejsze jest to, że Eks-
pedycja przywróciła nie-
zwykłą historię ORP Orzeł 
i jego załogi pamięci Po-
laków – powiedział Woj-
ciech Godlewski, rzecz-
nik prasowy Ekspedycji 
ORZEŁ BALEXMETAL. 
Ekspedycja natrafi ła na 160 
obiektów podwodnych, 
w tym na sześć wraków. 
Wśród nich był parowiec 
handlowy, który wpłynął na 
minę i zatonął w czasie II. 
Wojny Światowej. Innym 
ciekawym znaleziskiem 
był metalowy żaglowiec. 
W sumie badacze zebrali 
315 GB danych z sonarów 
i echosondy. Dane te będą 
analizowane w najbliż-
szych tygodniach, a następ-
nie zebrane i przedstawio-
ne w formie raportu pod-
sumowującego wyprawę.

Opracowano na podstawie 
informacji ze strony: www.
orzel.balex.eu

Ekspedycja Orzeł Balex Metal nie osiągnęła za-
mierzonego celu. Miejsce spoczynku okrętu pod-
wodnego ORP Orzeł i jego bohaterskiej 63-oso-
bowej załogi nadal pozostaje tajemnicą. 

V/S IMOR w gdyńskim porcie.
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W sobotę do portu w Gdyni wpłynął awaryjnie holenderski statek 
pasażerski Prinsendam. Pierwotnie statek miał cumować w porcie 
gdańskim jednak jego wejście tam było niemożliwe z powodu sztormowej 
pogody. Jednostka jest średnim jeżeli chodzi o wielkość wycieczkowcem, 
ma 206 m. długości i może zabrać na pokład 766 pasażerów.            (ag)

Wycieczkowiec Prinsendam

Awaryjnie w Gdyni
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REKLAMA

Festiwal w Sopocie roz-
pocznie się 23 sierpnia w 
sobotę i potrwa do niedzie-
li. Pierwszy dzień imprezy 
to Międzynarodowy Kon-
kurs o nagrodę Bursztyno-
wego Słowika i Słowika 
Publiczności. Formacja 
Nieżywych Schabuff, For 
Teens, Natalię Lesz, Pec-
tus, Video feat. i Anna Wy-
szkon  to polskie gwiazdy, 
które wystąpią w półfi nale, 
Spośród nich jury wybierze 
reprezentanta Polski do fi -
nału międzynarodowego, 
w którym dołączą do Ru-
slana, Matta Pokora, Dan-
ny’ego, Oh Laura, Mans 
Zelmerlöw i Velvet. Laure-
ata Bursztynowego Słowi-

ka wybierze profesjonalne 
jury, zdobywcę Słowika 
Publiczności wskażą - co 
oczywiste - wybiorą wi-
dzowie
Drugi dzień 45. Między-
narodowego Sopot Festi-
walu 2008 upłynie w ryt-
mie lat 80. O godzinie 20 
rozpocznie się koncert, w 
którym wystąpią najwięk-
sze gwiazdy tamtych lat. 
Na scenie Opery Leśnej 
zobaczymy Samanthę Fox, 
Sabrinę, Sandrę, Kim Wil-
de, Limahla z Kajagoogoo, 
Shakin Stevensa, Modern 
Talkink i Tomasa Andersa
Festiwal ppoprowadzi 
Magda Mołek, prezen-
terka, oznana z ekranów 

głównie za sprawą progra-
mów „Dzień dobry TVN” 
oraz produkcji TVN Style 
„W roli głównej” popro-
wadzi sopocki festiwal pod 
patronatem stacji TVN.
- Piewszego dnia Magda 
będzie prowadziła koncert 
samodzielnie, natomiast 
drugiego dnia dołączy do 
niej partner płci męskiej, 
jednak póki co nie chcemy 
zdradzać kto to będzie. – 
powiedział Marek Kot, wi-
cedyrektor festiwalu. 
Nie będzie to debiut Magdy 
w roli gospodyni. Prezen-
terka prowadziła bowiem 
sopocką imprezę w dwóch 
poprzednich jej edycjach 
(2006 i 2007).

Niestety nie mamy pomyśl-
nych informacji dla tych, 
którzy chcieliby obejrzeć 
festiwalowe koncerty w 
Operze Leśnej - wszystkie 
bilety zostały wyprzedane 
już na kilka dni przed roz-
poczęciem - cieszącej się 
niesłabnącą od lat popular-
nością - imprezy.
Festiwal będzie oczywiście 
transmitowany na żywo 
w TVN. Zdajemy sobie 
oczywiście sprawę, że to 
już nie to co w sopockim 
amfi teatrze, ale niech bę-
dzie to mobilizacją by w 
przyszłym roku wcześniej 
pomyśleć o biletach.

(ajg)

45. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Sopot 2008

LATA OSIEMDZIESĄTE
Samanthę Fox, Sabrinę, Sandrę, Kim Wilde, Limahla z Kajagoogoo, Shakin Stevensa, Modern Tal-
kink i Tomasa Andersa usłyszymy 2. dnia 45. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. O 
bursztynowego słowika walczyć będzie 6. wykonawców zagranicznych i jeden polski - wyłoniony w 
pierwszej części dnia konkursowego.

Sopot Festiwal 2007.
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Na festiwalu zobaczymy m.in. Sabrinę.

Polska gwiazda festiwalu - zespół Feel.
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Znamy już tytuły fi lmów, które zostaną po-
kazane podczas 33. FPFF.

70 tytułów
Konkurs główny 33. FPFF:
1. 0_1_0 – reż. Piotr Łazarkiewicz
2. 33 sceny z życia – reż. Małgorzata Szumowska
3. Boisko bezdomnych – reż. Kasia Adamik
4. Bracia Karamazow – reż. Petr Zelenka
5. Cztery noce z Anną – reż. Jerzy Skolimowski
6. Droga do raju – reż. Gerwazy Reguła
7. Drzazgi – reż. Maciej Pieprzyca
8. Jeszcze nie wieczór – reż. Jacek Bławut
9. Lejdis – reż. Tomasz Konecki
10. Lekcje Pana Kuki – reż. Dariusz Gajewski
11. Mała Moskwa – reż. Waldemar Krzystek
12. Niezawodny system – reż. Izabela Szylko
13. Ranczo Wilkowyje – reż. Wojciech Adamczyk
14. Rysa – reż. Michał Rosa
15. Senność – reż. Magdalena Piekorz
16. Serce na dłoni – reż. Krzysztof Zanussi
Panorama Polskiego Kina:
1. Jak żyć – reż. Szymon Jakubowski
2. Mała wielka miłość – reż. Łukasz Karwowski
3. Nie kłam kochanie – reż. Piotr Wereśniak
4. Pryzmat zbrodni – reż. Jarek Kupść
5. Rozmowy nocą – reż. Maciej Żak
6. Skorumpowani – reż. Jarosław Żamojda
7. Stary człowiek i pies – reż. Witold Leszczyński, An-
drzej Kostenko
8. Teraz i zawsze – reż. Artur Pilarczyk
Uwaga! Sekcja „Panorama polskiego kina” może zostać 
powiększona o fi lmy, które zostały wyprodukowane jako 
koprodukcje.
Konkurs kina niezależnego:
1. Antara – reż. Izabela Przylipiak
2. Dla Ciebie i Ognia – reż. Tomasz Zasada, Mateusz Je-
mioł
3. Ego – reż. Krzysztof Jankowski
4. Klinika – reż. Anna Maciejowska
5. Manfred Tryb – reż. Tomasz Karpowicz
6. Marta – reż. Adam Uryniak
7. Może tak być – reż. Robert Wist
8. Nie ma o czym milczeć – reż. Maciej Buchwald
9. Ocalony – reż. Alan Uran
10. Okazja – reż. Krzysztof Ryczek
11. Raz, dwa, trzy – reż. Aleksandra Ząb
12. Różowy klucz – reż. Franciszek Dzida
13. Rubinowe gody – reż. Andrzej Mańkowski
14. Świtem – reż. Grzegorz Szarafi ński
15. Wesołych Świąt – reż. Tomasz Jurkiewicz
16. Wszystko, co najlepsze – reż. Mathias Mezler
17. Związek na odległość – reż. Dominik Matwiejczyk
Konkurs etiud fabularnych i fabularnych fi lmów dy-
plomowych studentów szkół fi lmowych:
1. Aria Diva – reż. Agnieszka Smoczyńska
2. Bez wizy – reż. Bartosz Paduch
3. Czego nikt nie wie – reż. Maciej Prykowski
4. Czerwona kropka – reż. Linn Karen Foerland, Mari-
ko Saga
5. Dear Word – reż. Kei Ishikawa
6. Dokładnie tam – reż. Cezary Iber
7. Dzieci i ryby głosu nie mają – reż. Miron Wojdyło
8. Dziewczyny – reż. Monika Filipowicz
9. Historia Samotności – reż. Mathew Szymanowski
10. Jak to jest być moją matką – reż. Norah McGettigan
11. Lalki – reż. Aleksandra Bober – Karwowska
12. Luksus – reż. Jarosław Sztandera
13. Meles Meles – reż. Jędrzej Bączyk
14. Myjnia – reż. Jan P. Matuszyński
15. Nagle na zawsze – reż. Zbigniew Bzymek
16. Pan Much – reż. Marcin Władyniak
17. Papieros – reż. Leszek Korusiewicz
18. Pralnia – reż. Michał Dąbal
19. Syjamoza – reż. Bartosz Warwas
20. Szafy – reż. Karol Moch
21. Trening – reż. Julia Kolberger
22. Ty i ja – reż. Monika Filipowicz
23. Universal spring – reż. Anna Karasińska
24. W drodze – reż. Paweł Wysoczański
25. Warszawianka – reż. Marcin Maziarzewski
26. Wschód – reż. Stefan Kubicki
27. Za horyzont – reż. Jakub Czekaj
28. Zabłąkane sny – reż. Marek Birner

Federico Fellini olbrzymiej 
większości widzów kojarzy 
się wyłącznie ze światem 
fi lmu, niezwykle rzadko 
natomiast funkcjonuje jako 
wirtuoz ołówka i kredki, 
znakomity, pełen ekspresji 
rysownik i karykaturzysta. 
Reżyser, zamiast przygo-
towywać notatki opisujące 

poszczególne sceny fi lmo-
we, wolał je rysować. Po-
dobnie było z jego wyobra-
żeniami postaci, które mia-
ły pojawić się w fi lmie. Tak 
więc u podstaw obrazu fi l-
mowego zazwyczaj leżał 
obraz rzeczywisty, naryso-
wany wprawną ręką artysty 
Felliniego.

Krótka Historia Festiwali Polskich Filmów Fabularnych - cz. I

Potop i Uszczelka
Pierwszy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbył się Gdańsku w 
dniach 7-14 września 1974. Grand Prix - Złote Lwy Gdańskie przyznano Je-
rzemu Hoffmanowi za ekranizację Potopu. Ciekawostką festiwalu jest na-
groda za najlepszą rolę kobiecą, którą przyznano Ludmile Kasatkinie za 
rolę w fi lmie Zapamiętaj imię swoje w reżyserii Siergieja Kołosowa.

Przewodniczącym jury 
pierwszego festiwalu był re-
żyser Jerzy Kawalerowicz - 
ówczesny przewodniczący 
Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Pozostali ju-
rorzy to: Jerzy Bajdor, ak-
torka Antonina Gordon-Gó-
recka, pisarz Stanisław He-
banowski - ówczesny kie-
rownik artystyczny Teatru 
„Wybrzeże” i przewodni-
czący Gdańskiego Oddzia-
łu Związku Literatów Pol-
skich, Jacek Fuksiewicz - 
krytyk fi lmowy, wówczas 
naczelny redaktor Progra-

mów Filmowych TVP, ope-
rator fi lmowy Mieczysław 
Jahoda, pisarz  Aleksander 
Jackiewicz, krytyk literacki 
i fi lmowy, teoretyk fi lmu, 
Zbigniew Klaczyński kry-
tyk fi lmowy, z-ca red. na-
czelnego tygodnika „Film”, 
Stanisław Kuszewski rek-
tor PWSFTViT w Łodzi
Józef Patkowski kompozy-
tor, kierownik Studia Eks-
perymentalnego PRiTV i 
Daniel Szczechura reżyser 
fi lmowy.
Filmy kinowe
Grand Prix Festiwalu - Lwy 

Gdańskie otrzymał Potop, 
w reżyserii. Jerzego Hof-
fmana, nagrodę specjalną 
w kategorii fi lmów kino-
wych przypadła Krzysz-
tofowi Zanussiemu za Ilu-
minację. Nagrody Główne 
festiwalu otrzymały Zapis 
zbrodni - Andrzeja Trzos-
Rastawieckiego i Ciemna 
rzeka - Sylwestra Szysz-
ko. Jak wspomnieliśmy na 
początku za najlepszą rolę 
kobiecą wg jurorów zagra-
ła Ludmiła Kasatkina w fi l-
mie Zapamiętaj imię swoje 
Siergieja Kołosowa według 

scenariusza Ernesta Brylla. 
Najlepsza rola męska - Da-
niel Olbrychski w Potopie. 
Za zdjęcia nagrodzono Zyg-
munta Samosiuka, za zdję-
cia do fi lmu Zapis zbrodni, 
a autorami najlepszej sce-
nografi i byli Jerzy Skarżyń-
ski i Andrzej Płocki (Sana-
torium pod Klepsydrą, rez. 
Wojciech Jerzy Has)
Filmy telewizyjne
Nagroda Specjalna dla An-
drzej Konic za Uszczel-
kę; nagrody główne: Sę-
dziowie, reż. Konrad Swi-
narski i Jej portret, reż. 
Mieczysław Waśkowski. 
Nagrody indywidualne:
najlepsza rola kobieca - 
Małgorzata Pritulak - Jej 
portret i Chleba naszego 
powszedniego; najlepsza 
rola męska - Henryk Bąk - 
Uszczelka; najlepsze zdję-
cia - Sławomir Idziak - Tak 
bardzo zmęczeni, cz. tryp-
tyku Odejścia, powroty; 
najlepszy scenariusz - Hen-
ryk Czarnecki i Zbigniew 
Chmielewski - Profesor na 
drodze; najlepsza muzyka 
- Stanisław Radwan - Sę-
dziowie
Przyznano także nagro-
dy publiczności, która po-
dobnie jak jurorzy najle-
piej oceniła  dużego Potop. 
II miejsce miejsce Nie ma 
mocnych - Sylwestra Chę-
cińskiego, a III - Nie będę 
cię kochać, reż. Janusza Na-
sfetera. Wśród fi lmów tele-
wizyjnych widzowie najle-
piej ocenili Stan wyjątko-
wy, rez. Selwestra Chęciń-
skiego, oraz Jej portret Mie-
czysława Waśkowskiego i 
Dwoje bliskich obcych lu-
dzi Mieczysława Haupe.

(ANGO)

Imprezy towarzyszące. Wirtuoz ołówka i kredki

MAESTRO FELLINI
Wystawa pod takim właśnie tytułem jest drugą obok biografi cznej o życiu 
i karierze ekspozycją, którą w dniach od 15. września do 12 października 
będzie gościła w Muzeum Miasta Gdyni, w ramach imprez towarzyszących 
33. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wystawa jest próbą ukaza-
nia procesu powstawania 
fi lmów Federico Felliniego. 
Poprzez szkic, rysunek, sce-
nariusz i komentarz - poka-
zuje jak zamysł stopniowo 
przeradzał się w ruchomy 
obraz. Przedstawia Fellinie-
go jako artystę bez wątpie-
nia wszechstronnego, posłu-
gującego się w swojej pracy 
umiejętnościami z różnych 
dziedzin sztuki w sposób 
równie mistrzowski. 
Eksponaty zgromadzone 
na wystawie Maestro Fel-
lini, pochodzą z niezwykle 
obszernej kolekcji Funda-
cji Fellini pour le cinéma w 
Sion (Szwajcaria). Zostanie 
na niej zaprezentowanych 
ok. 50 faksymiliów rysun-
ków Felliniego, 130 zdjęć 
dokumentujących pracę na 

planie fi lmowym i ustawia-
nie scen, rękopisy listów, 
elementy dekoracji, kostiu-
my (z fi lmu Casanova, na-
grodzone Oscarem), sce-
nariusze z odręcznymi ko-
mentarzami i wskazówka-
mi reżysera, dokumenty 
produkcyjne, osobiste no-
tatki reżysera, wycinki pra-
sowe, książki, czasopisma, 
plakaty fi lmowe. Wystawa 
dokumentuje pracę Felli-
niego nad fi lmami: Vittelo-
ni (Wałkonie), L’Amore in 
citta (Miłość w mieście), La 
Strada, Il Bidone (Niebie-
ski ptak), Dolce Vita (Słod-
kie życie), Boccaccio’70, 
8 1/2 (Osiem i pół), Roma 
(Rzym), Amarcord, Casa-
nova, Prova d’Orchestra 
(Próba orkiestry), E la Nave 
va (A statek płynie). 
Głównym organizatorem 
wystawy jest Stowarzysze-
nie „NOWE HORYZON-
TY”; współorganizatorami 
są Fundacja Fellini pour le 
cinéma z Sion (Szwajcaria), 
Stowarzyszenie Educ’art 
z Chamoson (Szwajcaria) 
oraz Centrum Kultury w 
Gdyni.                          (mf)
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Lauerat pierwszego FPFF Jerzy Kawalerowicz w rozmowie z Zygmuntem Kałużyńskim (zdjęcie do publikacji 
udostępniła przez agencja Kosycarz Foto www.kfp.pl).
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POZIOMO:
3) Łąkowa jasnofi oletowa, 7) Żyje w stadzie w 
Kanadzie, 8) Do objęcia na uniwersytecie, 9) Nogi Re 
po złożeniu, 10) Pudło radia, 13) Widzenia, ale nie 
w więzieniach, 14) Kiełbasa pierwsza klasa, 15) Żyje 
z tego, że wie, 19) Powinna się zająć, 21) Duchowa 
pozwala linię zachować, 22) Rzeka i trunek okala 
rysunek, 23) Są też i napadowe, 25) Lubi Tatry, 26) 
Kółko zwyczajnej, 28) Do zważenia kamienia, 30) 
Jako speca nie polecam, 33) Żeby powstała, musi być 
bita, 36) Szkic z Borysa, 39) I Paweł, i Łukasz, 40) 
Zawsze z rana piję szatana, 41) On taki, że przeciera 
nowe szlaki, 42) Wybucha w sferach, 43) Ocenia 
stan natężenia, 44) Nad nią Samara, 45) Tam dawniej 
chodzili i pili, 46) Na bluzki i wstążki.

PIONOWO:
1) Ma go gąska i kurka, 2) Gołąb, którego można sobie 
nabić, 3) Leży na stole do obrad, 4) Mami prążkami, 
5) Dotyka błotnika, 6) Potomek czerwonego, 11) Leży 
na posadzce, 12) Opłata za walizki, 13) Mokra po 
kąpieli, 15) Brązowa, historia ją zachowa, 16) Przed 
tuszem zamknąć ją muszę, 17) Tester kremu, 18) 
Styl z okiem, 20) Cała biała i bez ciała, 24) Gablota 
cała we szkle, 27) Gdzie azyl dostał - tam został, 29) 
Czerwieni się wśród kamieni, 31) Fanfan kwiat, 32) 
Zakuty od głowy po buty, 33) Tu się nada roszada, 
34) Turecka - Polskę zalała, 35) Tkanina i stan 
Amerykanina, 36) Położenie z zagrożeniem, 37) Swój 
chłop, 38) Spiżarnia ziarna.

KRZYŻÓWKA 

DLA CIEBIE

Tadeusz Krotos - Rysownik Expressu przedstawia:

OLIMPIJSKIE ZMAGANIA
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NOWA TRASA,
Organizatorem biegu 
jest powołane w 2000 
roku a dyrektorem Ka-
zimierz Zimny, biegacz, 
wielokrotny mistrz kra-
ju i medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Rzymie. 
Na dwa dni przed mara-
tonem na liście starto-
wej było ponad 700 za-
wodników z całej Polski 
i kilkunastu krajów. Za-
powiadało to rekordową 
frekwencję. Ostatecznie 
na trasę wystartowało 
blisko sześćset zawod-
ników i zawodniczek, 
więc i tak rekord został 
pobity. W poprzednich 
edycjach start marato-
nu wiodła spod Pomnika 
Poległych Stoczniow-
ców w Gdańsku, przez 
Westerplatte, ponownie 
centrum Gdańska, Sopot 

do Gdyni pod Pomnik 
Ofi ar Grudnia ‘70. W 
tym roku było odwrot-
nie. Biegacze wyruszy-
li z Gdyni, a fi niszowa-
li w zabytkowym cen-
trum Gdańska nieopodal 
Dworu Artusa. 
Winik Jarosława Janic-
kiego, który od same-
go startu utrzymywał się 
w czołówce biegaczy to 
2:20.59,01. Arleta Me-
loch pokonała trasę w 
czasie 2:40.06,64. Oby-
dwoje zwyciężyli w ma-
raton po raz drugi z rzę-
du. Antoni Cichończuk 
(Flota - Gdynia) uzyskał 
rezultat 02:56.16. Wszy-
scy zwycięzcy pobili do-
tychczasowe rekordy 
maratonu, którego trasa 
po raz pierwszy zaczy-
nała się w Gdyni. 

- Antoni Cochończuk - Flota Gdynia - biegacz
- Dziś była wprost wymarzona pogoda dla biegania 
maratonu. Trasę pokonałem bez większych trudności. 
To mój 3. Maraton Solidarności, biegłem też w dwóch 
poprzednich edycjach. Do startów namówił mnie mój 
stary trener Andrzej Stępowski. A dziś spotkałem swo-
jego pierwszego trenera Czesława Lisa, który jest jed-
nym z sędziów maratonu.

- Iza Grabowska l. 31  Gdynia - rolkarz
- W maratonie startowałam po raz 3. Jak zawsze bardzo 
dobre wrażenie. Nie jechałam na wynik, ale dla czy-
stej przyjemności, trochę też żeby się sprawdzić. Bar-
dzo pozytywnie odebrałam odwrócenie trasy. Bardzo 
polecam imprezę wszystkim, którzy lubią biegać i jeź-
dzić na rolkach.

- Marcin Plichta l. 30 Gdynia - rolkarz
- Po raz pierwszy spróbowałem swoich sił w marato-
nie. Jeżdżę amatorsko na rolkach od 3. lat. Muszę przy-
znać, że to wspaniała impreza i trasa chyba do przeje-
chania dla każdego, kto jeździ na rolkach. Trochę trud-
no było w Gdańsku, gdzie w kilku miejscach przeje-
chać trzeba było przez tramwajowe torowiska. To je-
dyne zaskoczenie i trudność na trasie.

XIV Maraton Solidarności na trasie  z Gdyni do Gdańska fotografował Andrzej J. Gojke

Kwiaty pod Pomnikiem Ofi ar Grudnia ‘70 złożyli w imieniu wszystkich maratończyków Arleta Meloch i Antoni Cichończuk.

Maratończycy tuż po starcie w Alei Marszałka Józefa Piłsudzkiego.

Czołówka maratonu na ulicach Gdyni. Od lewej: Maszej Paweł (Biało-
ruś), Terninow Sergey (Rosja), Okseniuk Siergiej (Ukraina), Kąpiński 
Sławomir (Polska)

W wyścigu wzięło udział siedmiu wózkarzy.

Tuż po starcie pozdrawia Agnieszka Sustałowicz. Od lewej: Okseniuk Siergiej, Janicki Jarosław i Paweł Maszej.Agata Gładysz z dwumiesięczną córeczką Helenką i mężem Maciejem.
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NOWE REKORDY

Wyniki XIV Energa Maratonu Solidarności
BIEGACZE
mężczyźni
1. Jarosław Janicki (Hermes Gryfi no)                        2:20.59,01
2. Adam Dobrzyński (LKS Puck)                               2:21.29,29
3. Siergiej Okseniuk (Ukraina)                                   2:23.52,02
4. Paweł Maszej (Białoruś)                                         2:26.22,44
5. Siergiej Perminow (Rosja)                                      2:26.28,72
6. Wiesław Sosnowski (Tczew)                                   2:31.47,84
kobiety
1. Arleta Meloch (Olimpia Grudziądz)                        2:40.06,64
2. Wolha Salewicz (Białoruś)                                       2:45.38,31
3. Tatiana Zaujalewa (Białoruś)                                   2:49.49,40
ROLKARZE
mężczyźni
1. Paweł Milewski (Ambra Cekol Ołtarzew)               1:11.03,03
2. Marek Szymański (Malta Poznań)                           1:11.30,54
3. Łukasz Górski (Ambra Cekol Ołtarzew)                 1:15.04.27
kobiety
1. Aleksandra Goss (Konstancin Jeziorna)                   1:17.29,89
2. Monika Międlarz (Twister Trójmiasto)                    1:24.33,38
3. Gabriela Ciborowska (Speed Jasło)                          1:28.16,43
NIEPEŁNOSPRAWNI
1. Arkadiusz Skrzypiński (Vobis Start Szczecin)         1:17.08,00
2. Zbigniew Wandachowicz (Vobis Start Szczecin)     1:24.06,49
3. Mariusz Gryglas (Vobis Start Szczecin)                          1.32.22,85

Jarosław Janicki - Hermes Gryfi no przybiegł na metę z czasem 2:20.59.

Arleta Meloch z Olimpii Grudziądz podobnie jak Jarosław Janicki 
triumfowała w Maratonie Solidarności po raz drugi z rzędu.

Zmagania uczestników osobiście obserwował Kazimierz Zimny - były biegacz, wielokrotny mistrz Polski, 
medalsta Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.

Agnieszka Sustałowicz chwilę po 
przekroczeniu lini mety.

Na metę wbiega najlepszy 
z Gdynian - Antoni Cichończuk.
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Choroba alkoholowa, uza-
leżnienie od alkoholu, al-
koholizm - jest to okreso-
we picie alkoholu w celu 
doznawania jego działa-
nia psychicznego, a cza-
sem także dla uniknięcia 
złego samopoczucia, wy-
nikające z jego odstawie-
nia. Istotą tej choroby jest 
więc psychiczne i fi zycz-
ne uzależnienie od środka 
narkotycznego jakim jest 
alkohol. Uzależnienie psy-
chiczne polega na potrze-
bie picia alkoholu dla po-
prawy samopoczucia.
Uzależnienie fi zyczne ob-
jawia się wzrostem tole-
rancji na alkohol, utratą 
kontroli nad wypijanym 
alkoholem (niemożność 
przerwania picia w z góry 
zaplanowanym momencie) 
oraz palimpsestami i wy-
stępującym alkoholowym 
zespołem abstynencyjnym 
po odstawieniu alkoholu. 
Jak robak jabłko
Alkoholizm jest chorobą 
pierwotną. Oznacza to, że 
jest przyczyną powstawa-
nia wielu innych chorób 
somatycznych i psychicz-
nych. Jest niewątpliwe cho-
robą śmiertelną. Nie leczo-
ny prowadzi nieuchronnie 
do śmierci. Mało jednak 
jest rozpoznań w aktach 
zgonu - alkoholizm. Prze-
ważnie jest to somatyczny 
symptom alkoholizmu (np. 
marskość wątroby). Zasta-
nawiając się nad istotą al-
koholizmu warto pamiętać, 
że to jest jednak choroba i 
powinna być leczona tak, 
jak każda inna. Spora część 
otoczenia patrzy jednak na 
alkoholików w kategoriach 
moralnych. Dla wielu osób 
jest dowodem słabego cha-
rakteru i upadku moralne-

go. Wielu ludzi nie uznaje 
potrzeby leczenia alkoho-
lików. 
Jednak czy to się komuś 
podoba bądź nie, alkoho-
lizm jest chorobą, chorobą 
niezawinioną. Ma swój nu-
mer statystyczny i swą defi -
nicję (znajduje się w spisie 
chorób uznawanych przez 
WHO). Istotą tej choroby, 
jest tak jak w każdej innej, 
odchodzenie od zdrowia. 
Nie przebiega to raptow-
nie, lecz trwa, trwa przez 
całe lata, tocząc organizm i 
psychikę jak robak jabłko. 
Ma swój początek, prze-
bieg i koniec.
Niewidzialna granica
Początek alkoholizmu jest 
trudny do uchwycenia. Bo-
wiem granica pomiędzy pi-
ciem towarzyskim a choro-
bowym jest bardzo płynna. 
Zależy to od wielu czynni-
ków i każdy człowiek ina-
czej reaguje na alkohol. 
Stąd są osoby, które przez 
wiele lat nie odczuwają fi -
zycznie skutków picia, de-
gradacja organizmu jest 
czasem znikoma. Podobnie 
bywa z funkcjonowaniem 
psychicznym. Są osoby, 
które mimo uzależnienia 
funkcjonują w miarę po-
prawnie, bronią się przed 
degradacją psychiczną, a 
są również i tacy, którzy 
w wyniku długotrwałego 
picia mogą przebywać je-
dynie na oddziale psychia-
trycznym.
Bardzo różny jest także 
poziom społeczny osób 
uzależnionych. Są tacy, 
którzy maja pracę, dom, 
rodzinę, ale wielu już to 
wszystko straciło i miesz-
ka pod mostem. Trudno 
jest powiedzieć o kimś kto 
ma pracę, dom, samochód, 

pozycję społeczną, jakiś 
jeszcze poziom intelektu-
alny, organizm jeszcze nie-
zniszczony, że jest alkoho-
likiem. Społeczeństwo, jak 
i sami alkoholicy chętniej 
postrzegają tych ostatnich 
- bezdomnych, upośledzo-
nych fi zycznie i psychicz-
nie przez picie denaturatu.
Trzy fazy
Można wyróżnić kilka 
faz przebiegu tej choroby. 
Wraz z ich rozwojem staje 
się ona coraz bardziej wi-
doczna, a skutki coraz bar-
dziej odczuwalne nie tyl-
ko dla pijącego, ale i dla 
otoczenia. Pierwsza faza 
ostrzegawcza, druga kry-
tyczna i trzecia chroniczna. 
Są takie pewne momen-
ty w przebiegu tej choro-
by, które możemy nazwać 
kluczowymi lub objawami 
osiowymi. Oznacza to, że 
prawie każdy alkoholik ma 
lub miał te objawy.
Są to przede wszystkim: 
zmiana tolerancji na alko-
hol, początkowo zwięk-
szenie, w ostatniej fazie 
zmniejszenie tolerancji, 
palimpsesty czyli „prze-
rwy w życiorysie” (rodzaj 
krótkiej amnezji związanej 
z piciem bez utraty przy-
tomności), klinowanie - 
czyli likwidowanie nega-
tywnych skutków picia al-
koholu - alkoholem (lecze-
nie kaca), utrata kontroli - 
tzn. osoba pijąca nie może 
logicznie wybrać - pić, czy 
nie pić, a kiedy zaczyna 
pić, nie jest w stanie swo-
bodnie wybrać czy prze-
stać, czy pić dalej. Jest to 
proces, który uniemożliwia 
kontrolowanie ilości wypi-
janego alkoholu. Nie jest w 
stanie przewidzieć ilości i 
czasu picia. Ciągi opilcze - 

Szlachetne zdrowie 

W szponach C2H5OH
Możesz przestać pić i zacząć żyć inaczej. Ale nie musisz, możesz pić da-
lej, bo jeśli Tobie samemu nie zależy na odzyskaniu i odbudowaniu swoje-
go życia, to nikt, zupełnie nikt nie może Tobie pomóc. Masz szanse, ale nie 
możesz liczyć, ze ktoś weźmie na siebie odpowiedzialność za to co zrobisz 
i jak te szansę wykorzystasz. 

najczęściej kilkudniowe do 
wielomiesięcznych ciągów 
picia dzień po dniu.
Powstrzymać rozwój
Choroba alkoholowa ma 
również swój koniec (tak, 
jak każda inna choroba), 
są jedynie dwa wyjścia - 
śmierć albo zaprzestanie 
picia. Nie leczona choroba 
zwykle prowadzi do śmier-
ci. Mało jednak jest aktów 
zgonu, na których lekarz 
wypisuje jako przyczynę 
alkoholizm. Najczęściej 
są to inne choroby wyni-
kające z picia. Oznacza to 
również, że jest to choro-
ba chroniczna - czyli nie-
uleczalna. Można jedynie 
powstrzymać jej rozwój. 
Dlatego mówi się o trzeź-
wiejących alkoholikach a 
nie o wyleczonych. Alko-
holizm jest chorobą podsta-
wową. Oznacza to, że sam 
jest przyczyną wielu innych 
chorób. Staje się źródłem 
wielu problemów emocjo-
nalnych i fi zycznych osób 
pijących. Rozwiązanie ich 
musi rozpocząć się od za-
przestanie picia. Trzeźwie-
nie jest następnym warun-
kiem zdrowienia, rozwoju 
osobowości, rozwiązywa-
niu swych trudności natu-
ry psychicznej i fi zycznej. 
Ponieważ alkoholizm jest 
chorobą, dobrze jest roz-
począć leczenie tej choro-
by w jej wczesnych fazach 
rozwoju (choć nie jest to ta-
kie proste). Daje to szansę 
aby wiele młodych osób nie 
dochodziło do dna, aby nie 
uszkadzać się, nie dopro-
wadzać do degradacji psy-
chicznej, fi zycznej i ducho-
wej.                     (SCP, ga)

Poniedziałek
ARKA
81-384 Gdynia ul. Traugutta 9
Poniedziałek 17.00 
(pierwszy otwarty)
Klub Abstynenta „Krokus” 
HORYZONT
81-062 Gdynia ul. Św. Mikołaja 1
Poniedziałek 18.00 (ostatni otwarty)
Dom Parafi alny
Wtorek
GENESIS
81-384 Gdynia ul. Morska 148
Wtorek 18.00 (pierwszy otwarty)
Parafi a Św. Józefa
Środa
DZWON
81-005 Gdynia ul. Kcyńska 2
Środa 10.00 (drugi otwarty)
Parafi a Przemienienia Pańskiego
PRZYJACIELE BILA I BOBA
81-472 Gdynia ul. Legionów 121
Środa 18.30
ŚWIT
84-230 Rumia ul. Dąbrowskiego 26
Środa 18.00 (pierwszy otwarty)
Dom parafi alny 
PRZYSTAŃ
81-571 Gdynia-Wielki Kack ul. Źródło 
Marii 18
Środa 18.00 (ostatni otwarty)
Dom Parafi alny
Czwartek
OBŁOK
81-168 Gdynia-Obłuże Plac św. Andrzeja 2
Czwartek 18.00 (pierwszy otwarty)
Salka Liceum Katolickiego
GWIAZDA MORZA
81-350 Gdynia ul. Ujejskiego 40
Czwartek 18.00 (ostatni otwarty)
Kościół o.o. Franciszkanów, salka przy 

chórze
ATOL
84-230 Rumia ul. Starowiejska 46
Czwartek 18.00 (pierwszy otwarty)
UWIERZYLIŚMY
81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 26
Czwartek 19.30 (trzeci otwarty)
Dom Parafi alny 
Piątek
POGODA DUCHA
81-313 Gdynia ul. Tatrzańska 35
Piątek 17.30 (pierwszy otwarty)
Kościół oo. Jezuitów – Sala G
OGNIWO
81-079 Gdynia ul. Chabrowa 81
Piątek 18.00 (ostatni otwarty)
Parafi a Matki Bożej Różańcowej
Sobota
PANORAMA
81-384 Gdynia ul. Traugutta 9
Sobota 16.00 (ostatni otwarty)
Klub Abstynenta KROKUS
PRZEBUDZENIE
81-606 Gdynia-Witomino ul. Hodowla-
na 3/1
Sobota 17.00 (drugi otwarty)
Dom Parafi alny
REDA
84-240 Reda ul. Gdańska 3
Sobota 18.00 (pierwszy otwarty)
Parafi a N.M.P. – Salka katechetyczna
Niedziela
SPIKERSKA
81-384 Gdynia ul. Traugutta 9
Niedziela 10.00 (wszystkie mitingi otwar-
te!)
Klub Abstynenta KROKUS 
POTOK
81-005 Gdynia ul. Kcyńska 2
Niedziela 15.00 (pierwszy otwarty)
Parafi a Przemienienia Pańskiego

Wykaz grup AA w GdyniC2H5OH
Alkohol etylowy, etanol 
jest to jeden z najlepiej 
poznanych związków 
organicznych. Etanol 
ma wzór C2H5OH i jest 
bezbarwną cieczą, któ-
ra posiada charaktery-
styczny zapach i piekący 
smak. Alkohol etylowy 
bez ograniczenia miesza 
się z wodą. Substancja ta 
pali się niebieskim pło-
mieniem i nie przewo-
dzi prądu elektrycznego. 
Temperatura krzepnię-
cia alkoholu etylowe-
go ma wartość -114ºC, 
natomiast temperatura 
wrzenia 78ºC. Alkohol 
ten powoduje także de-
naturację (ścinanie biał-
ka). Alkohol etylowy ma 
właściwości amfoterycz-
ne. 

Osobom mającym proble-
my z egzekucją alimentów 
po likwidacji FA pomagały 
przepisy ustawy o zaliczce 
alimentacyjnej. Nowa usta-
wa przenosi wiele jej prze-
pisów, ale wprowadza także 
nowe, korzystniejsze roz-
wiązania. Jej cel to udzie-
lanie fi nansowego wsparcia 
dla osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji material-
nej z powodu niemożliwo-
ści egzekucji. Zawiera także 
środki dyscyplinujące, któ-
re mają na celu zwiększe-
nie odpowiedzialności osób 
zobowiązanych do płacenia 
alimentów. 
Zaszło parę istotnych zmian 
w procedurze otrzymywa-
nia świadczenia alimenta-
cyjnego. Przede wszystkim 
wnioski pobierać można, 
a w kolejności składać, w 
Urzędzie Miasta. Poprzed-
nio dokonywano tego u ko-
mornika.
Następnie, zwiększone zo-
stało kryterium dochodowe 
(do 725 złotych netto przy-
padających na członka ro-
dziny) na podstawie które-
go przyznaje się świadcze-
nie. Oznacza to, że z pomo-
cy skorzysta więcej osób niż 
dotychczas. 
Warunkiem ubiegania się o 
świadczenie z F A jest bez-
skuteczna egzekucja alimen-
tów przez 2 miesiące po-
przedzające złożenie wnio-
sku, (dotychczas 3 miesią-
ce). Stosowne zaświadcze-
nia wydają komornicy.
Wysokość kwoty z Fundu-
szu Alimentacyjnego będzie 

przyznawana w granicach 
zasądzonych alimentów, ale 
maksymalnie może wynieść 
do 500 złotych na jednego 
członka rodziny.
- Środki przeznaczone na 
świadczenia alimentacyj-
ne - mówi Anna Łepik, z-ca 
naczelnika Wydziału Spraw 
Społecznych, - pochodzą 
od państwa, które wypłaca 
gmina. W przypadku Gdyni, 
wypłatę świadczeń obsługi-
wać będzie Urząd Miasta, 
tak jak również świadcze-
nia rodzinne. Ważną mody-
fi kacją w dotychczasowym 
systemie alimentacyjnym 
jest możliwość otrzymywa-
nia świadczenia, nie tylko 
przez samotnych rodziców, 
ale również przez pełne ro-
dziny i to nawet gdyby oso-
by dorosłe pozostawały w 
konkubinacie.
Do wniosku o świadcze-
nie z Funduszu Alimenta-
cyjnego dołącza się szereg 
dokumentów, w tym m. in. 
zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o otrzymywa-
nych dochodach. Należy za-
znaczyć, iż jest to inne za-
świadczenie niż zaświad-
czenie dołączane do wnio-
sku o przyznanie świadcze-
nia rodzinnego. Wnioski 
można pobierać i składać 
w Sali Obsługi Mieszkań-
ców na parterze gdyńskiego 
magistratu, w godzinach od 
8.30 do 15.30. We wniosku 
podaje się numer konta ban-
kowego na jaki mają zostać 
przelane pieniądze.

(ajg, mgt)

Nowy Fundusz Alimentacyjny 

Koniec problemów?
Zgodnie z nową ustawą o Funduszu Alimentacyjnym, 
1 sierpnia rozpoczęto akcję wydawania i przyjmowa-
nia wniosków o świadczenia z Funduszu. Prawo do 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają dzieci 
w rodzinach w których dochód na osobę nie przekra-
cza kwoty 725 zł netto. Świadczenie przysługuje w 
wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie wię-
cej niż 500 zł.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 
2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitoro-
wany, 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 KASZUB-
SKIE, 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, do-
bra 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 mieszkalny 
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, 4poko-
je 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 suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 
130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe 
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, osiedle 
Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000

- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie cena 
80 zł/m2 tel. 885 916 686

- 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 odpowied-
nim 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, zarad-
ny, 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
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 
486 424 w stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, zmoto-
ryzowanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę 
o smsy, tel. 695 147 965
WOLNA, lat 42 pozna podpowiedzialnego, uczciwego, 
kulturalnego, bez nałogów, cel - stały związek tel. 785 
109 928
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczuciem 
humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  tel. 506 
562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 
42 65 63

- 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, wspoma-
ganie 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, ubez-
pieczony, 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
- 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, 

NIERUCHOMOŚCI

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. RUMIA, 
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, niebie-
ski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instalacja 
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 zarejstrowa-
ny 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,A-
A,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, wyrejestro-
wanych, 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 zareje-
strowany 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 opłaty-
,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 uzgodnienia), 
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, ciem-
ne 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, uszkodzo-
na 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
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. 
Cena 1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatni-
ka, szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. 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 malowa-
nie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształce-
nie, na 1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. 
Szuka pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
- WITRAŻE płaskie wykonuję tel. 505 847 773
- POMOC PRAWNA z zakrwsu prawa Cwilnego,Ad-
ministracyjnego i.t.p Szybko, Solidnie, Tanio, tel.508 
643 668

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen auto-
mat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atłasowy, 
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-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, 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-BĘBNO-
WA 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 kolo-
rze 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 sprze-
dam.  tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy),  
tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo progra-
mów, 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 pro-
gramów, 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 MIKROFALO-
WĄ 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, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduk-
tor, 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
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 
782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , 
tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 
058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 
gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 
lub 695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan 
dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, moc-
nej budowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu 
i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóro-
podobny, składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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KUPON KONKURSOWY  nr  2

A                  B                  C

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

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

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

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

Nowości księgarni „Chimera”
1. Norman Davis - Europa Walczy
2. Łowca Smoków - Opowieść Filmowa
3. Santa Montefi ore - Morze Utraconej Miłości
4. Katarzyna Grochola - Trzepot Skrzydeł
5. Jacek Pałkiewicz -Sztuka Przetrwania
6. Kristin Hannah - Magiczna Chwila
7. James Patterson - Sędzia i Kat
8. Lincoln Child - Głębia
9. Jacek Piekara - Płomień i Krzyż
10. Phillip Margolin - Dowody Zbrodni.

Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Pięć 
pierwszych osób, które zadzwonią w czwartek 21 sierp-
nia do naszej redakcji pod nr telefonu (0-58) 736-16-92 
otrzyma kupon na podręczniki szkolne ufundowane przez 
gdyńskie księgarnie Chimera.                            (ag) 

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!!!
Od pierwszego numeru Expressu Gdyńskiego 
trwa  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. 

Konkursowe pytanie nr 2:
Który pojazd w sytuacji przedstawionej na rysunku jest 
prawidłowo zaparkowany: A - 3, B - 2 czy C - 1

Bogaty wybór podręczników szkolnych 
do wszystkich szkół.

Nasz fantastyczny  podziwiany 
nie tylko przez gdynian klif 
grać będzie tu rolę jakiegoś 
egzotycznego, urwistego brzegu 
na wyspie, położonej w którymś 
z ciepłych krajów, dokąd w 
romantycznych celach wybrała się 
serialowa para. Plenery gdyńskie 

nie po raz pierwszy wykorzystują 
twórcy seriali. Tylko w ostatnim  
czasie gościły w Gdyni m. in. 
ekipy Kryminalnych i Świętej 
Wojny. Widać Gdynia inspiruje 
fi lmowców, co trzeba odnotować z 
prawdziwą satysfakcją i dumą.

(ag) Agnieszkę Dygant - serialową Nianię będzie można 
spotkać pod klifem w sobotę.

Plan fi lmowy na plaży

Niania w Orłowie
23 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę, u stóp orłowskiego 
klifu spotkać będzie można ekipę fi lmową serialu 
Niania z głównymi bohaterami popularnego sitkomu - 
panna Franią Maj (Agnieszka Dygant) i jej chlebodawcą 
Maksem Skalskim (Jacek Kot). 
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Spopularyzować Hokej

Bartłomiej Wróbel - trener Niedźwiadków, za-
wodnik drużyny Stoczniowec Energa Gdańsk

- Ideą stworzenia Hoke- jo-
wego Uczniowskiego Klu- b u 
Sportowego „Niedźwiad-
ki” w Gdyni jest roz- p o -
wszechnienie dyscypliny spor-
towej jaką jest hokej na lo- dzie. 
Założeniem jest motywa- c j a 
do aktywnego udziału w z a -
jęciach szkoleniowych sa- mych 
zawodników, wzbudzenie zain-
teresowania ich aktywno-
ścią sportową u otoczenia 
oraz rozwijanie umiejętno-
ści i zainteresowań. Oczywiście przygotowanie ich do 
udziału w zawodach. Przyjmujemy zapisy dzieci w wie-
ku 5-12 lat. Podpisaliśmy umowę z Dyrekcją Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Gdyni na korzystanie z pomiesz-
czeń i lodowiska. Miesięczny koszt uczestnictwa dziec-
ka w zajęciach to 25 zł. 
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J.W.- Jesteście uważani za najlepszych kibiców w Polsce 
nie tylko  dzięki wspaniałemu dopingowi, ale także dzięki 
swoim oryginalnym  strojom. Skąd pomysł na takie stroje 
i gdzie je wykonaliście ?
L.M. - Sam pomysł powstał jakieś 7 lat temu. W czasie 
wspólnego wyjazdu doszliśmy do wniosku że powinni-
śmy jakoś się wyróżniać w tłumie kibiców i godnie repre-
zentować nasz kraj i naszą ukochaną Gdynię. Zaprojekto-
wała je nasza koleżanka Sławka, a uszyły znajome- kraw-
cowe amatorki

Skoki narciarskie. Przed letnim Grand Prix w Zakopanem

GDYNIANIE NAJLEPSI
Gdynia i Zakopane leżą na dwóch biegunach naszego kraju. Dzieli je ponad 700 kilome-
trów, a łączy wspólna miłość do skoków narciarskich. Zakopane to polska stolica skoków, a 
Gdynia to miasto gdzie powstał pierwszy na świecie album o skokach narciarskich, a także 
siedziba największego portalu o skokach narciarskich w Polsce, i miasto gdzie mieszkają  
uważani za niekwestionowanych mistrzów Polski gdyńscy kibice tej dyscypliny. Z jednym z 
nich - Leszkiem Małkowskim -   rozmawia Jarosław Woliński.

J.W. - A jak wyglądają przygotowania do wyjazdów na po-
szczególne konkursy?
L.M. - Przygotowania na kilka miesięcy przed rozpoczę-
ciem sezonu, wówczas kiedy znany jest już terminarz. Re-
zerwujemy bilety, noclegi no i oczywiście zaczynamy od-
kładać kasę
J.W. - A przed samym konkursem?
L.M. - Jesteśmy na miejscu zawsze parę dni wcześniej aby 
uniknąć tłoku. Mamy wtedy czas na zwiedzanie, na spa-
cery. Konkursy zaczynają się seriami treningowymi, na-
stępnie kwalifi kacje i dopiero zawody. Uczestniczymy we 
wszystkich seriach od treningów po zawody.
J.W. - Na jakich konkursach jest najlepsza atmosfera?
L.M. - Bez wątpienia w Zakopanem, ale niektóre konkur-
sy w Europie mają także znakomitą atmosferę. Sezon zi-
mowy zaczyna się w najpiękniejszym miejscu na świecie 
tzn. Kuussamo, blisko Rowaniemi - krainie reniferów i... 
Świętego Mikołaja. Wspaniała jest także podczas Kon-
kursu Czterech Skoczni,  „polskim” Libercu i na Letanicy 
czyli Planicy  gdzie co roku odbywa się zakończenie Pu-
charu Świata. Zakopane jest oczywiście bezkonkurencyjne 
tam zabawa trwa parę dni przed zawodami, podczas  zawo-
dów i parę dni po ich zakończeniu.Wielkie święto było w 
2005 roku  kiedy Adam wygrał 2 razy pod rząd - prawdzi-
wy szał, zabawa trwała jeszcze tydzień po zawodach. Ba-
wili się i starzy, i młodzi.
J.W. - Szczególnie trudne moment na skoczni ?
L.M. - Niestety były i to 3 lata pod rząd - Wypadek i tra-
gedia hodowców gołębi w Katowicach, rok później  wy-
padek Janka Mazocha na zeskoku, i w tym roku wpadek 
samolotu z naszymi ofi cerami. Jednak nasi kibice potrafi li 

zachować się w każdej sytuacji.
J.W. - A co szczególnie zapamiętaliście, może jest co ta-
kiego o czym nie mówi się w telewizji. Nie czyta w ga-
zetach?
L.M. - Kiedyś odwołano zawody z powodu silnego wia-
tru. Kibice już chcieli powoli się rozchodzić. Wówczas na 
wybiegu pojawili się  zawodnicy. Zaczęli zjeżdżać na ma-
teracach, rzucać się kulkami. Zaczęła się wielka zabawa. 
Nie pokazała tego żadna telewizja. Adam Małysz uciekł 
ochroniarzom ochroniarzom i poszedł w tłum kibiców 
Rozdawał upominki, autografy. To były niezapomnia-
ne chwile. Dlatego warto jeździć na zawody niż oglądać 
przed telewizorem.
J.W. - Na czym polega magia skoków ?
L.M. - Kibice skoków narciarskich są wielką rodziną, Ki-
bicują każdemu zawodnikowi i cieszą się z każdego pięk-
nego skoku bez względu na to czy skacze Polak, Norweg 
czy Fin
J.W. Czy magia skoków skończy się wraz z końcem karie-
ry przez Adama Małysza ?
L.M. - Na pewno nie -Adam zaszczepił  nam miłość do 
skoków i kibice tej miłości  nie zdradzą.
J.W. - Jak sądzicie jak Adam spisze się w nadchodzącym 
sezonie, i czy stać go jeszcze na zdobycie złotego medalu 
olimpijskiego ?
L.M. Jesteśmy pewni ze Adam sprawi nam nie jedną milą 
niespodziankę. Medal olimpijski? Sądzimy że o medal 
możemy być spokojni – a czy będzie on złoty przekona-
my się o tym niebawem.
J.W. - Dziękuję za rozmowę
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Kibice gdyńscy w Zakopanem.

Zajęcia z hokeja będą się 
odbywały od września, w 
poniedziałki i czwartki, od 
godz. 16.00 do 17.00. Ak-
tualnie w MDK trwają już 
zapisy dla młodych hoke-
istów (tylko chłopców) w 
wieku od 5 do 12 lat. Po-

czątkowo grupa będzie li-
czyć zaledwie 25 chłop-
ców. Przy zgłoszeniach 
brane będą pod uwagę tak-
że predyspozycje fi zyczne 
młodych przyszłych hoke-
istów jak np. wzrost, bu-
dowa ciała, które są istot-

ne przy uprawianiu tego 
ciężkiego i wymagającego 
sportu. 
We wrześniu rozpoczną się 
zajęcia, najpierw na rolkach 
„na sucho”, aby następnie 
już w łyżwach zacząć tre-
ning w listopadzie, kiedy 

Młodzi hokeiści na lód!

Niedźwiadki w Gdyni
Hokeista Bartłomiej Wró-

bel, zawodnik Energa 
Stoczniowiec Gdańsk, 

otwiera w Gdyni pierw-
szy w mieście Uczniow-

ski Klub Hokejowy. 
Klub będzie działał 

przy Młodzieżowym 
Domu Kultury 

w Gdyni.

zostanie otwarte sztuczne 
lodowisko przy MDK.
Ze względu na małą licz-
bę sprzętu – kask z kratką, 
łyżwy, ochraniacze – część 
młodych hokeistów będzie 
musiała na początek zaopa-
trzyć się we własnym za-
kresie. Organizatorzy jed-
nak liczą, że dzięki wspar-
ciu sponsorów, a także dzię-
ki dotacjom z Ministerstwa 
Sportu, będzie możliwe za-
kupienie podstawowego 
ekwipunku dla wszystkich. 
W ramach nauki hokeja w 
uczniowskim Klubie Ho-
kejowym przewiduje się 
także wycieczki na treningi 
Stoczniowca Gdańsk oraz 
organizacje turniejów hoke-
jowych, który najbliższy ma 
już się odbyć w grudniu.
Więcej informacji u organi-
zatora Bartłomieja Wróbla 
pod numerem telefonu: 510 
55 82 18
Trenerem Niedźwiadków 
jest Bartłomiej Wróbel - za-
wodnik Stoczniowca Energi 
Gdańsk.                         (ag)
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W 39 min. pięknym strzałem lewą nogą Mar-
cin Wachowicz ustalił jak się później okazało 
wynik meczu. Gdyńscy pilkarze na przerwę 
powinni schodzić z trzybramkową przewagą 
nad rywalem. Pierwszą wyśmienitą sytuację 
do podwyższenia wyniku meczu zmarnował 
Bartosz Ława niewykożystując jednastki podyk-
towanej za faul na Wachowiczu. W ostatniej mi-
nucie pierwszej połowy sytułacji stuprocentowej 
nie wykożystał Zakrzewski. Druga połowa była 
walką z jednej strony o doprowadzenie do remisu 
przez piłkarzy Górnika a z drugiej o piewsze trzy 
punkty piłkarzy gdyńskiej Arki w Ekstraklasie.

Arka Gdynia - Górnik Zabrze 1:0 (1:0) 
Bramka: Wachowicz (39)
Arka Gdynia : Witkowski - Sokołowski, Żuraw, 
Łabędzki, Płotka - Przytuła, Ulanowski - Kar-
wan (62 Nawrocik), Ława (80 Trytko), Wacho-
wicz (86 Niciński) - Zakrzewski. 
GórnikZabrze : Nowak - Pazdan Ż, Haj-
to Ż, Danch Ż, Papeckys - Bonin (60 
Malinowski),Bajić (60 Kołodziej), Brzęczek, 
Madejski - Pitry, Zahorski (73 Wodecki). 
Widzów: 8000 

ARKA POKONAŁA GÓRNIK

Czesław Michniewicz - trener Arki Gdynia

Stworzyliśmy bardzo ciekawe 
widowisko. Boisko było trudne, 
warunki fatalne, ale mecz był przedni. 
Szkoda, że przyszło mniej kibiców 
niż na mecz z Jagielonią a warto było. 
Mogliśmy oglądać zespół grający 
bardzo dynamiczną piłkę od pierwszej 
do ostatniej minuty. Druga połowa 
była bardzo ryzykowna, w grę wdała 
się nerwowość. Dla nas jak byśmy 

zremisowali to spotkanie byłaby to bardzo gorzka pigułka. 
Cieszymy się, że wygraliśmy pierwszy mecz w lidze.

Ryszard Wieczorek - trener Górnika Zabrze

Jak na warunki, które dzisiaj panowały, 
drużyny stworzyły dobre widowisko. 
Gra była dynamiczna, akcje przenosiły 
sie spod jednej bramki pod drugą. 
Dzisiaj trafi liśmy na bardzo dobrze 
dysponowanego przeciwnika. Wiedzie-
liśmy, że Arka dobrze się prezentuje 
i dzisiaj to potwierdziła. To było 
zasłużone zwycięstwo Arki, życzę 
powodzenia w następnych meczach.

W bardzo ciężkich warunkach odbył 
się mecz ekstraklasy pomiędzy Arką 
Gdynia a Górnikem Zabrze. Piłkarze 
musieli zmierzyć się z wodą, która z 
boiska zrobiła jedną wielką kałużę.

Żółta kartka dla Tomasza Hajto za kolejny faul na piłkarzu Arki.
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Będzie to Ania Musiał, 
która powraca do Łącz-
polu po dwu letniej prze-
rwie spędzonej w Dablex 
AZS AWFiS Gdańsk. A 
także doświadczona bram-
karka Justyna Jurkow-
ska(Alberciak), która w 
sezonie 2007/2008 repre-
zentowała barwy KS Pio-
trcovi Piotrków Tryb. Do 
obecnego składu Łączpolu 
dołączy także młoda, per-

spektywiczna absolwentka 
SMS Gliwice Kasia Saba-
ła. Zawodniczki rozpoczę-
ły przygotowania obozem 
w Szklarskiej Porębie. W 
górach zawodniczki ćwi-
czyły pod kątem wytrzy-
małości i kondycji. Przed 
startem ligowym zespół 
Łączpolu weźmie udział w 
trzech turniejach między-
narodowych. W pierwszy 
rozegranym już w  Neu-

brandenburgu zajęły dru-
gie miejsce. Klub jest orga-
nizatorem Międzynarodo-
wego Turnieju Piłki Ręcz-
nej Kobiet o Puchar Pomo-
rza, który zostanie rozegra-
ny w Rumi w najbliższy 
weekend. Ostatnim spraw-
dzianem przed pierwszym 
gwizdkiem sędziego będzie 
start w kolejnym turnieju w 
Oldenburgu w Niemczech

(PiR)

W środę 20 sierpnia ko-
szykarki Lotosu PKO BP 
Gdynia wznawiają treningi 
rozpoczynając tym samym 
przygotowania do sezonu 
2008/2009. Trener Jacek 
Winnicki na pierwszym 
treningu będzie miał do 
dyspozycji 6 zawodniczek. 
Są to Marta Jujka, Oli-
wia Tomiałowicz, Karoli-
na Ambrosiewicz, Klaudia 
Sosnowska, Kaja Lubczyń-
ska i Agnieszka Modelska. 
1 września do zespołu do-
łączą Katia Snytsina i Na-
talia Marchanka, które ak-
tualnie z reprezentacją Bia-
łorusi biorą udział w Igrzy-
skach Olimpijskich w Pe-
kinie. Białorusinki awan-
sowały do ćwierćfi nału 
zajmując w swojej grupie 3 
miejsce. Tego samego dnia 

w Gdyni pojawi się także 
Michelle Masłowski, któ-
ra spędziła ostatnio trochę 
czasu na Florydzie w słyn-
nej Shooters Touch Acade-
my. Po zakończeniu me-
czów kwalifi kacyjnych do 
Mistrzostw Europy do ze-
społu dołączą gdyńskie ka-
drowiczki,  Paulina Pawlak 
i Magdalena Leciejewska 
oraz Emilija Podrug (Chor-
wacja) i Jennifer Fleischer 
(Izrael). Na początku paź-
dziernika spodziewany jest 
przyjazd Amerykanki Ala-
ny Beard. Alana aktualnie 
trenuje indywidualnie wy-
korzystując przerwę w roz-
grywkach WNBA. Po ich 
zakończeniu czarnoskóra 
zawodniczka zamelduje się 
nad morzem. Warto dodać, 
że Alana Beard należy w 

tym sezonie do czołowych 
zawodniczek WNBA. 
Średnio w meczu zdobywa 
16 punktów, notuje 4 asy-
sty i 4 zbiórki. Nadal nie-
jasna jest sytuacja Eweli-
ny Gali. Zawodniczka ta 27 
lipca 2008 roku podpisała z 
Lotosem PKO BP Gdynia 
kontrakt, ale nie respektuje 
warunków umowy i trenuje 
z Energą Toruń.  Koszykar-
ki Lotosu PKO BP Gdynia 
na razie do sezonu przygo-
towywać się będą we wła-
snej hali. Przejdą też bada-
nia lekarskie i fi zjologicz-
ne. W połowie września 
zaplanowano serię meczów 
sparingowych, a po skom-
pletowaniu całego skła-
du zespół prawdopodobnie 
uda się na zgrupowanie. 

Jakub Jakubowski

Koszykarki Lotosu PKO BP 
Gdynia rozpoczynają treningi

Miło nam poinformować, że 
złoty medal Leszka Blanika 
to także sukces fi zjoterapeuty 
i trenera odnowy biologicz-
nej Lotosu PKO BP Gdynia 
Jarosława Popiołkiewicza. 
Jest on bowiem członkiem 
sztabu medycznego polskiej 
reprezentacji olimpijskiej i 
w stolicy Chin opiekuje się 

PRZED SEZONEM
Piłka ręczna. Łączpol rozpoczyna rozgrywki

Wiadomo już kto zasili kręgi KS Łączpol Gdynia w sezonie 2008/2009. 

Gdyński wkład w złoto Leszka Blanika!
Działacze, trenerzy i zawodniczki Lotosu PKO BP 
Gdynia składają serdeczne gratulacje Adamowi 
Korolowi i Leszkowi Blanikowi – pomorskim 
sportowcom, którzy w Pekinie zdobyli złote 
medale Igrzysk Olimpijskich. 

głównie gimnastykami. Jest 
także osobistym fi zjotera-
peutą Leszka Blanika. To 
głównie dzięki umiejętno-
ściom, wiedzy i doświad-
czeniu Jarosława Popioł-
kiewicza organizm naszego 
mistrza olimpijskiego tak 
szybko się zregenerował 
między eliminacjami a fi na-
łem, co pozwoliło Leszkowi 
Blanikowi zdobyć wyma-
rzony złoty medal olimpij-
ski. Jarosław Popiołkiewicz 
na igrzyskach zabezpiecza 
sportowców na treningach i 
samych zawodach. Aktyw-
nie współpracuje z głównym 
lekarzem polskiej reprezen-
tacji w zakresie rehabilitacji 
oraz organizuje cały proces 
odnowy biologicznej. Pol-
scy sportowcy chętnie też 
korzystają z jego doświad-

czenia w zakresie masażu. 
Gdynianin opiekuje się tak-
że reprezentantami tenisa 
stołowego i triathlonu. Jaro-
sław Popiołkiewicz do Loto-
su PKO BP Gdynia trafi ł w 
1999 roku. W swojej karie-
rze współpracował z przed-
stawicielami wielu dyscy-
plin. Olimpijska przygoda 
to nie pierwszy jego kontakt 
z Leszkiem Blanikiem i z 
gimnastyką. Już 10 lat temu 
Jarosław Popiołkiewicz był 
fi zjoterapeutą Leszka Blani-
ka na Mistrzostwach Europy 
w St. Petersburgu. Polski 
gimnastyk zdobył wtedy 
srebrny medal. Przed tym 
wydarzeniem i po nim była 
jeszcze współpraca z gim-
nastyczkami artystycznymi, 
z rugbistami i piłkarzami. 
Sukces Jarka w Pekinie tyl-
ko potwierdza fakt, że gdyń-
skie koszykarki mają opiekę 
lekarską najlepszą z możli-
wych. 

Jakub Jakubowski

Koszykarki rozpoczynają treningi, a kibice przerzucają się na intensywniejsze zainteresowanie.
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