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DWUTYGODNIK

Gośćmi uroczystości w gdyńskim „Chłodniczaku” byli 
prezydenci Wojciech Szczurek i Ewa Łowkiel (z-ca m. in. 
ds oświatowych) oraz przedstawiciele Pomorskiego Ku-
ratorium Oświaty i związków zawodowych nauczycieli.  
Po ofi cjalnej inauguracji, która dzięki znakomitej pogo-
dzie odbyła się na szkolnym dziedzińcu. Goście zwie-
dzili szkolne pracownie praktycznej nauki zawodów. W 
ZSCHiE naukę w tym roku rozpoczęło ponad 650 uczniów 
w sześciu klasach pierwszych i jednej policealnej dla do-
rosłych.                                                                       str. 5

W Chłodniczaku ofi cjalnie powitano rok szkolny 2008/2009

INAUGURACJA

Tradycją w gdyńskiej oświacie jest, że co roku  inna szkoła typowana jest do ofi cjal-
nego rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem władz miasta. W tym roku zaszczyt ten 
przypadł w udziale jednej z najstarszych kuźni fachowców w mieście - Zespołowi Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych. Przez ponad 50. lat szkoła wykształciła kilka tysięcy 
specjalistów z dziedzin chłodnictwa, klimatyzacji, elektroniki i informatyki.

Dzięki sprzyjającej aurze uroczystości mogły odbyć się na szkolnym dziedzińcu.

Uczniowie ślubowali na szkolny sztandar.
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Gdynia znalazła się wśród 
dwudziestu dwóch miast, któ-
re znalazły się w najnowszej 
edycji gry planszowej Mono-
poly. Radości z tego powodu 
nie kryją władze, urzędnicy i 
mieszkańcy Gdyni. Prezydent 
Wojciech Szczurek uważa, że 
dzięki temu faktowi Gdynią 
zainteresują się setki tysięcy 
ludzi na całym świecie, którzy 
być może do tej pory nie sły-
szeli nigdy o tym mieście.                                

str. 3

Gdynia w Monopoly

Święto w Gdyni
Mecz przyjaźni jak się określa 
mecze min. Arki z Lechem 
był wspaniałym widowiskiem. 
Stadion przy Olimpijskiej 
wypełnili kibice do ostatniego 
miejsc. Od pierwszego 
gwizdka sędziego oglądaliśmy 
futbol na wysokim poziomie. 
Zdawać by się mogło, że 
Lech zasłużył na zwycięstwo, 
jednak skuteczniejsza okazała 
się Arka, której udało się 
pokonać naprawdę dobrego 
przeciwnika.                 str. 14

Ukradł wszystko ....
Złodzieje potrafi ą zabrać wszystko, co są w stanie unieść, nie 
myślą nawet o tym co zrobią z łupem, biorą aby brać. Gdyńscy 
policjanci  zatrzymali 33-latka, który włamywał się do altanek 
działkowych na Oksywiu. Po zatrzymaniu dotarli do altanki, w 
której pomieszkiwał złodziej.                                              str. 4
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Ważne telefony
TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Alarmowego  ....................................... 112
Straż pożarna ............................................................................... 998
z tel. stacjonarnego.................................. (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja .......................................................................................... 997
z tel. kom. ................................................................. (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy ....................................... 999
.............................................. (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel. alarmowy ....................................................... 986
.............................................. (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy ............................................. 998

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

Kronika kryminalna
Mamusia na gazie
Oksywie. We wtorek 26 sierpnia przed godzina 19:00 po-
licjanci z komisariatu na Oksywiu zostali wezwani przez 
panią kurator sądową do jednego z mieszkań przy ul. Zie-
lonej. Mieszająca w tym mieszkaniu 51-letnia kobieta, 
opiekująca się 11-letnim synem była pod wpływem al-
koholu i groziła kuratorce pozbawieniem jej życia. Inter-
weniujący policjanci ustalili, że chłopiec gdzieś bawi się 
na podwórku. A kobieta ma przeszło 2 promile alkoholu. 
Mamusia trzeźwieje w policyjnym areszcie a jej syn zo-
stał oddany pod
opiekę dorosłej siostry. Kobiecie grozi kara do 2 lat wię-
zienia.
Krewka żona
Pustki Cisowskie. Niestety nie udało się uniknąć trage-
dii, do której doszło 22 sierpnia. Około godziny 12:35, 
mieszkanka jednego z bloków znajdujących się przy ul. 
Bzowej poinformowała dyżurnego gdyńskiej komendy, 
że w jednym z mieszkań przez otwarte drzwi zobaczyła 
leżącego na podłodze mężczyznę z plamami krwi na ko-
szuli a nad nim pochyloną płaczącą kobietę. Lekarz po-

gotowia stwierdził ranę na wylot w okolicach obojczyka. 
Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala 
miejskiego w Gdyni. Śledczy ustalili, że w mieszkaniu 
doszło do awantury domowej. Podczas kłótni  57-letnia 
kobieta w trakcie sprzeczki  ugodził  trzykrotnie  nożem 
w klatkę piersiową swojego o dwa lata starszego męża. 
Rana zagrażała życiu pokrzywdzonego. Mężczyzna zo-
stał przewieziony do szpitala a jego żona zatrzymana w 
policyjnym areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej 
karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.
Okradał na dzieci
Centrum. Kryminalni z komisariatu na Wzgórzu Św. 
Maksymiliana wspólnie z funkcjonariuszami zespołu ds. 
nieletnich zatrzymali w ubiegłym tygodniu 27 - letnie-
go Wojciecha S. podejrzanego o oszustwa i rozboje. Jego 
ofi arami były dzieci. Jak ustalili policjanci sprawca dzia-
łał od połowy czerwca br. Kilkakrotnie napadł na troje 
małoletnich.  Mężczyzna wymuszał od nich pieniądze i 
zabierał telefony komórkowe. Jego łupem padł też aparat 
fotografi czny. Spowodował straty na łączną kwotę ponad 
1 tys. zł. Za oszustwa i rozboje grozi mu kara od 2 do 12 
lat pozbawienia wolności.

(agaw)

W czwartek przed połu-
dniem gdyńscy policjan-
ci zostali poinformowa-
nia przez pracowników 
budowlanych, że podczas 
wykonywania prac ziem-
nych przy budynku miesz-
kalnym natrafi li na pocisk 
moździerzowy. Okazało 
się, że w ziemi było wię-
cej amunicji. Patrol sape-
rów z jednostki wojskowej 
w Tczewie znalazł 98 gra-
natów moździerzowych, 
pocisk armatni i naboje. 
W zabezpieczeniu miejsca 
znaleziska brały udział słu-
ży pogotowia ratunkowe-
go, gazowego, energetycz-
nego, straż pożarnej, straży 

miejskiej i funkcjonariusze 
żandarmerii i policji. Ko-
mendant Miejski Policji w 
Gdyni zarządził ewakuację 
mieszkańców budynków 
przy ul. Pułkownika Dąb-
ka. Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności przy 
Urzędzie Miejskim w Gdy-
ni zarządził umieszczenie 
ewakuowanych mieszkań-
ców w pobliskiej szkole. 
Niewybuchy zostały wy-
wiezione przez patrol sape-
rów na poligon wojskowy 
i tam zdetonowane. Już o 
godzinie 17:00 mieszkańcy 
mogli bezpiecznie wrócić 
do swoich domów.    (gaw)

Ewakuacja na Obłużu

Arsenał 
pod blokiem
Prawie 100 granatów moździerzowych , pocisk 
armatni i naboje znaleziono w ubiegłym tygodniu 
na gdyńskim Obłużu. Ewakuowano mieszkańców 
bloków przy ul. Płk. Dąbka. 

1 września w Gdańsku, po 
czternastu godzinach wal-
ki, padła obrona Pocz-
ty Polskiej. W pierwszym 
dniu wojny Niemcy zbom-
bardowali także Gdynię, 
Puck i Hel. Zaatakowano 
część Wielkopolski i Gór-
nego Śląska, Częstochowę 
i Tczew. W nocnym nalo-
cie na Wieluń zginęło po-
nad tysiąc cywili. Próba na-
lotu na Warszawę została 
udaremniona w dużej mie-
rze przez polskie lotnictwo. 

2 września Niemcom udał 
się nalot na Lublin, w któ-
rym od bomb zginęło kilka-
set osób.
3 września 1939 roku woj-
nę wypowiedziały dwa pań-
stwa europejskie – Wielka 
Brytania i Francja oraz In-
die, Australia i Nowa Ze-
landia, co uczyniło z woj-
ny niemiecko-polskiej kon-
fl ikt zbrojny o charakterze 
światowym. Trzy dni póź-
niej stan wojny z III Rzeszą 
ogłosiła Republika Połu-

69 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W hołdzie poległym
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku 
hitlerowska Rzesza rozpoczęła II Wojnę Światową 
atakując Polskę z trzech stron: od zachodu, 
północy i południa. Pierwsze strzały w kierunku 
naszego granicznych strażnic oddano o godzinie 
4:40 w nocy. Pięć minut później pancernik 
Schleswig – Holstein, który przybył do Wolnego 
Miasta Gdańska z „kurtuazyjną wizytą”, ostrzelał 
polską składnicę wojskową na Westerplatte.

dniowej Afryki, a 10 wrze-
śnia – Kanada. 
W 69. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej - 
1 września o godz. 12. 00 
na Skwerze Kościuszki w 
Gdyni delegacje organiza-
cji kombatanckich, władz 
samorządowych z Prezy-
dentem Gdyni Wojciechem 
Szczurkiem oraz przedsta-
wiciele Marynarki Wojen-

nej i społeczność gdyńska 
złożyli kwiaty pod Płytą 
Marynarza Polskiego, pod 
pomnikiem żołnierzy Armii 
Krajowej i pomnikiem żoł-
nierzy Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. Go-
dzinę później złożono też 
kwiaty pod pomnikiem na 
Cmentarzu Wojennego w 
Gdyni Redłowie. 

(ajg)

Uroczystości pod Płytą Marynarza Polskiego.

1257 blokad na koła niewłaściwie zapar-
kowanych w mieście  samochodów zało-
żyła w pierwszym półroczu br. gdyńska 
Straż Miejska. W porównaniu z tym sa-
mym okresem roku 2007 nastąpił wzrost 
o blisko 500. tych interwencji. 
Szczególnie obfi te żniwo strażnicy zbie-
rają w centrum miasta, przy magistracie, 
gdzie w dzień roboczy znalezienie miej-
sca do parkowania graniczy z cudem na-
wet na płatnym parkingu. Wielu kierow-
ców decyduje się na pozostawienie pojaz-
du w jakimkolwiek wolnym miejscu przy 
krawężniku lekceważąc często obowiązu-
jące zakazy.
- Nieprawidłowo zaparkowane na uli-
cy Bema przy Urzędzie miasta pojazdy 
- mówi Dariusz Wiśniewski, komendant 
gdyńskiej SM, - stwarzają duże zagroże-
nie w ruchu drogowym. - Z powodu ogra-
niczonej widoczności dochodzi tam czę-
sto do kolizji. Dlatego często rejon ten jest 
pod na stałą kontrolą strażników.      (ajg)

Bolesna nauka parkowania

TAKA ŻÓŁTA NIESPODZIANKA

Podstawa prawna 
art. 130a ust. 8 i 9 Kodeksu Drogowego - „pojazd może być unierucho-
miony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku 
pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudnia-
jącego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu”. Pojazd unierucha-
mia Policja lub straż gminna ( miejska ). W przypadku gdy pojazd ..”jest 
pozostawiony w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch..” ma 
zastosowanie przepis art.130a ust.1 - w tym przypadku na koła pojazdu 
nie zakłada się blokady, lecz pojazd jest usuwany z drogi na koszt wła-
ściciela.

Czasami zakładanie blokad idzie... seryjnie
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Na początku bieżące-
go roku, przez 6 tygodni 
mieszkańcy z całego globu 
oddawali głosy na 68 naj-
piękniejszych miast świa-
ta. Jednocześnie zgłaszali 
do konkursu miasta, które 
nie znalazły się na liście 
głównej w tym  również 
Gdynię. I udało się, dzięki 
zaangażowaniu internautów 
z Gdyni Pomorza i całego 
kraju, Gdynia znalazła się 
na planszy najnowszej edy-
cji gry fi rmy Hasbro, która 
w 37 wersjach językowych 
pojawiła się od 28 sierpnia 

w 50 krajach świata.
- Bardzo się cieszymy, że 
udało się nam wywalczyć 
jedną z dwóch dzikich 
kart  - mówi Joanna Graj-
ter, rzecznik prasowy gdyń-
skiego magistratu. - Drugą 
dostało Tajpej
Razem z Gdynią na planszy 
znajdą się: Montreal, Ryga, 
Kapsztad, Belgrad, Paryż, 
Jerozolima, Hongkong, Pe-
kin, Londyn, Nowy Jork, 
Sydney, Vancouver, Szan-
ghaj, Rzym, Toronto, Ki-
jów, Istambuł, Ateny, Bar-
celona, Tokio i Tajpej. 
Wśród 68 miast - kandy-
datów wskazanych przez 

producenta gry 
była także stolica 
Polski. - W gło-
sowaniu radziła 
sobie bardzo do-
brze: przed utaj-
nieniem głoso-
wania była na 29. 
pozycji. Hasbro 
doceniło wysił-
ki internautów 
i umieściło na 
planszy obok pól 
z nazwami miast 

Udanych transakcji na planszy Monopoly!

GDYNIA WCHODZI DO GRY
Gdynia znalazła się wśród 22 miast, które 
znalazły się w najnowszej edycji gry plan-
szowej Monopoly. Radości z tego powo-
du nie kryją władze, urzędnicy i mieszkań-
cy Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek 
uważa, że dzięki temu faktowi  Gdynią za-
interesują się setki tysięcy ludzi na ca-
łym świecie, którzy być może 
do tej pory nie słyszeli 
nigdy o mieście.

także pole o nazwie „Lotni-
sko Warszawa”. To dosko-
nała promocja dla Polski - 
ocenia Klaudia Rakowska z 
fi rmy reprezentującej Has-
bro w Polsce.
- Jestem dumny z gdynian, 
że tak masowo głosowa-
li na swoje miasto - mówi 
Piotr Wyszomirski, redak-
tor naczelny Gazety Świę-
tojańskiej - portalu, który 
jako pierwszy zamieścił na 
swoich stronach informa-

cję o możliwości zgłosze-
nia miasta do rywalizacji i 
zachęcał Gdynian do gło-
sowania.
- Jest to niewątpliwie do-
skonała promocja naszego 
miasta - nie ukrywa zado-
wolenia Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni. - Od 
dnia, w którym na naszej 
ofi cjalnej stronie zamieści-
liśmy w lutym br. informa-
cję o rywalizacji i zachę-
caliśmy do głosowania na 

Gdynię, otrzymywaliśmy 
setki wiadomości od Pola-
ków z różnych zakątków 
świata, że głosowali  na 
Gdynię i trzymali kciuki za 
zwycięstwo. 
Pierwsze egzemplarze (12 
sztuk) najnowszej świato-
wej edycji gry MONOPO-
LY z Gdynią na planszy - w 
pierwszym dniu sprzeda-
ży w gdyńskim EMPIK-u 
– zostały już wykupione!
Zainteresowanie grą bije 

rekordy popularności - mi-
łośnicy MONOPOLY cią-
gle dzwonią i przychodzą 
do EMPIK-u w Gdyni py-
tając czy gra jest w sprze-
daży. EMPiK złożył już za-
mówienie na kolejne dosta-
wę gry. 
Na naszej stronie interneto-
wej www.gdynia.pl urucho-
miony został specjalny ser-
wis poświęcony nowej edy-
cji MONOPOLY z Gdynią 
na planszy! 

ANDRZEJ J. GOJKE

Dzięki temu, że Gdynia znalazła się na planszy najnowszej edycji MO-
NOPOLY - uważa Wojciech Szczurek, z pewnością wzrośnie zaintereso-
wanie naszym miastem. Do doskonale zadziała marketingowo.
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Gdyńscy policjanci  zatrzy-
mali 33-latka, który wła-
mywał się do altanek dział-
kowych na Oksywiu. Kradł 
wszystko co było pod ręką. 
Jego łupem padł nawet... 
emaliowany garnek. Po za-
trzymaniu policjanci dotar-
li do altanki, w której po-
mieszkiwał złodziej. Tam 
znaleźli kilkadziesiąt róż-
nego rodzaju przedmiotów 
pochodzących z kradzieży, 
m.in. narzędzia ogrodnicze, 
radio, patelnie, garnki, śru-
bokręty i części hydraulicz-
ne. Złodziej nie pogardził 
nawet przedłużaczem elek-
trycznym. 
- Policjanci z Gdyni usta-
lili, że mężczyzna, który 
obecnie mieszka na  terenie 

ogródków działkowych jest 
sprawcą włamań do innych 
altanek na terenie Rodzin-
nych Ogrodów Działko-
wych. Policjanci szybko 
ustalili, w której altance 
mieszka - mówi mł. asp. 
Beata Domitrz-Borszewska 
z wydziału komunikacji 
społecznej KWP. 
Grzegorz C. przyznał się 
do włamań. Podczas wizji 
lokalnej wskazał 32 działki 
ogrodnicze, które „odwie-
dził”. - Mężczyzna usłyszał 
18 zarzutów.  Za kradzieże 
z włamaniem grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności - dodaje mł. asp. Do-
mitrz-Borszewska. 
WANNA 
Z końcem sezonu letniego 

UKRADŁ WSZYSTKO WŁĄCZNIE Z GARNKIEM
Złodzieje potrafi ą zabrać wszystko, co są w sta-
nie wynieść. 33-latek, który włamywał się w Gdy-
ni do altanek działkowych na Oksywiu, zabrał 
nawet garnek. Zachował się niczym złodzieje 
włamujący się do domków letniskowych, którzy 
oprócz drzwi i okien potrafi ą wynieść... wannę. Z 
kolei zatrzymany w Chyloni Mieczysław Z. chciał 
ukraść z czyjejś szklarni przewody miedziane. 

coraz rzadziej odwiedzamy 
nasze ogródki działkowe i 
domki letniksowe. Wtedy 
rozpoczyna się prawdziwy 
sezon dla złodziei. Złodzie-
je potrafi ą zabrać wszyst-
ko, co są w stanie wynieść, 
bądź wywieźć, włącznie 
z... wanną czy kaloryferem. 
M.in. dlatego, że w takich 

miejscach rzadko zakłada-
my porządne zamki. Tak 
było właśnie w przypadku 
Grzegorza C. okradającego 
gdyńskie altanki. Mężczy-
zna bez większych proble-
mu wchodził do środka. A 
nawet jeśli założymy zam-
ki to złodzieje potrafi ą się 
w nie wwiercić.

Ofi arią takich przestępców 
padają wszyscy, włącznie 
z policjantami. - Są rzeczy, 
które można załadować na 
taczkę i sprzedać - mówi 
jeden z funkcjonariuszy. 
Właściciele o włamaniu 
często dowiadują się kil-
ka miesięcy po fakcie. Ze 
względu na trwający seson 

letni w Gdyni było na szczę-
ście inaczej. Ale zginąc po-
trafi ą newet zlewy. Podobną 
inwencją wykazał się inny 
mieszkaniec Gdyni. Został 
zatrzymany przez policjan-
tów z Chyloni. 
TO NIE KOT 
W sobotnią noc na komi-
sariat zadzwonił mężczy-
zna, który powiedział, że z 
przylegających do jego za-
budowań szklarni dobiegają 
dziwne odgłosy. - Począt-
kowo myślał, że to koty, ale 
wolał sprawdzić - opowiada 
mł. asp. Beata Domitrz-
Borszewska. 
Okazało się, że to nie kot. 
To 51-letni Mieczysław Z. 
postanowił ukraść przewo-
dy miedziane. Został za-
trzymany pod płotem, gdzie 
układał przygotowane do 
wyniesienia kable. 
Właściciel oszacował swoje 
straty na 800 zł. 51-latkowi 
za kradzież grozi do lat 5 
więzienia.

(TM) 

- Będziemy gromadzić, ar-
chiwizować i udostępniać 
wszelkiego rodzaju pa-
miątki, dokumenty, prze-
kazy - mówi Wojciech 
Szczurek. - To bardzo waż-
ny element dokumentowa-
nia i utrwalania historii na-
szego miasta. Każdy może 
coś do tej historii dołożyć. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
to historia, która będzie pi-
sana przez wiele, wiele lat.
Celem inicjatywy jest 
przede wszystkim ustale-
nie obiektywnej i o ile to 
możliwe pełnej informacji 
o historii Gdyni i jej miesz-
kańców podczas II wojny 
światowej. Gdynianie jak 
i władze samorządowe po-
czuwają się do obowiązku 
poznania, udokumentowa-
nia i popularyzacji wojen-

nych losów mieszkańców , 
w tym również strat osobo-
wych i materialnych. Jed-
nym z negatywnych skut-
ków działań wojennych 
były przymusowe przesie-
dlenia i emigracja, w kon-
sekwencji rozproszenie 
społeczności gdyńskiej po 
całym świecie. To uzasad-
nia nawiązanie łączności i 
współpracy z gdynianami 
właśnie m.in. przez por-
tal internetowy w ramach 
projektu „Miasto Gdynia 
w okresie II wojny świa-
towej”. Portal będzie two-
rzony przez samych gdy-
nian, a administrowany 
przez Urząd Miasta Gdy-
ni. Odpowiedzialnym za 
wprowadzanie danych na 
stronę będzie Naczelnik 
Biura Rozwoju Miasta Ry-

szard Toczek.
Organizatorzy zachęca-
ją wszystkich do dzielenia 
się wspomnieniami i pa-
miątkami z czasów woj-
ny. Można przesyłać zdję-
cia, wskazywać nowe źró-
dła historyczne, dokumen-
ty czy relacje z czasów II 
wojny światowej w Gdyni. 
Na portalu już została za-
mieszczona księga adreso-
wa gdyńskich mieszkań-
ców z 1938 roku, która być 
może przyczyni się do od-
nalezienia się rodzin, zna-
jomych, sąsiadów z który-
mi w wyniku wojny został 
utracony kontakt.
Adres strony projektu ba-
dawczego „Miasto Gdynia 
w okresie II wojny świato-
wej”: www.2wojna.gdynia.pl

(mgr)

W całej akcji chodzi o bez-
pieczeństwo dzieci, które 
właśnie rozpoczynają za-
jęcia w gdyńskich szko-
łach. Policja chce, aby było 
mniej zdarzeń, w których 
poszkodowane są dzieci, 
zwłaszcza te najmłodsze. 
- Chcemy wyeliminować 
kierowców, którzy w ob-
rębie szkół jadą za szyb-
ko – mówi asp. sztab. Han-
na Kaszubowska z gdyń-
skiej policji. – Wybranych 
miejsc, w których staną po-
licjanci nie mamy. 

Policjanci sprawdzą nie tyl-
ko kierowców, ale i oznako-
wanie dróg. Funkcjonariu-
sze w „białych czapkach” 
będą zwracać szczególną 
uwagę na wyprzedzanie 
na przejściu dla pieszych 
czy omijania pojazdu, któ-
ry zatrzymał się, by prze-
puścić piechurów. - Takie 
zachowanie dorosłych jest 
śmiertelnym zagrożeniem 
dla dzieci, które przez wie-
le miesięcy będą przemie-
rzać trasę dom szkoła dom 
– zwraca uwagę mł. asp. 

Beata Domitrz-Borszew-
ska z komendy wojewódz-
kiej policji w Gdańsku. 
Policja zapowiada spotka-
nia z nauczycielami i dzieć-
mi, m.in. z pierwszych klas. 
- Szczególna uwaga będzie 
skierowana na pierwszo-
klasistów, którzy dopiero 
stają się aktywnymi uczest-
nikami ruchu drogowego – 
zwraca uwagę mł. asp. Do-
mitrz-Borszewska. 
Akcja, która rozpoczęła się 
1. września potrwa do przy-
szłego piątku.               (td)

Projekt badawczy
1 września – uroczyście z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, uru-
chomiona została strona internetowa projektu badawczego „Miasto Gdynia w 
okresie II wojny światowej”. Data otwarcia tego portalu oczywiście nie jest przy-
padkowa... Projekt jest realizowany zgodnie z wolą Rady Miasta przez Urząd Mia-
sta Gdyni od 2007 roku. Przy jego przygotowaniu współpracę nawiązano m.in. z 
Archiwum Państwowym w Gdańsku, IPN-em, Muzeum Miasta Gdyni a także Mu-
zeum Państwowym Stutthof w Sztutowie.

Spokojna droga do szkoły 
Właśnie rozpoczęła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. W Gdyni pa-
trole nie mają wyznaczonych miejsc, w których regularnie stoją. Policjanci 
kursują po całym mieście. 

Gdyńscy radni 26 marca 
podjęli uchwałę dotyczą-
cą zabudowy części skwe-
ru Plymouth. W ciągu naj-
bliższych lat ma tam po-
wstać centrum administra-
cyjno – handlowe. Wybu-
dowanie nowej siedziby 
Urzędu Miasta Gdyni ma 
usprawnić pracę urzędni-
ków i przyczynić się do 
wygody petentów. Obecnie 
wydziały i referaty miesz-
czą się w 10 budynkach na 
terenie trzech dzielnic. To 
jest bardzo uciążliwe dla 
mieszkańców.

Oprócz nowego ratusza w 
rejonie skweru Plymouth 
powstanie centrum han-
dlowo -usługowe z funk-
cją rekreacyjną, czyli sa-
lami odnowy biologicznej, 
siłownią, kompleksem me-
dycznym, kinem i salami 
koncertowymi. Zostanie 
też wybudowane sztuczne 
lodowisko,a pod ratuszem 
podziemny parking.
– Zamiast ratusza i skle-
pów niech zostanie skwer, 
na którym możemy od-
poczywać – mówi Aldo-
na Sobolak, mieszkanka 

dzielnicy. – Tu przychodzą 
osoby starsze i matki z ma-
łymi dziećmi. Sklepów w 
Gdyni jest pod dostatkiem, 
a terenów zielonych coraz 
mniej.
Mieszkańcy dzielnicy 
wnieśli skargę na plan za-
gospodarowania prze-
strzennego części Wzgórza 
Św. Maksymiliana. Radni 
te skargę odrzucili. O tym 
czy plany zostały sporzą-
dzone zgodnie z prawem 
zadecyduje teraz sąd admi-
nistracyjny.

(GAW)

Administracja i handel
Wszystko wskazuje na to, że teren na, którym obecnie znajdują się boiska 
Młodzieżowego Domu Kultury w ciągu najbliższych kilku lat przemieni się w 
nowoczesne centrum handlowo– usługowe i nowy ratusz. Tak decyzja radnych nie 
podoba się części mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
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Zespół Szkół Chłodni-
czych i Elektronicznych 
już od ponad 50-ciu lat 
jest kuźnią średniej kadry 
technicznej, głównie bran-
ży chłodniczej, elektro-
nicznej, elektrycznej i in-
formatycznej zaspakajając 
w pełni potrzeby miasta i 
makroregionu północnego 
oraz częściowo Polski. 
Przygotowuje specjalistów 
w zakresie montażu, eks-
ploatacji i naprawy ma-
szyn chłodniczych i klima-
tyzacyjnych: okrętowych i 
lądowych przemysłowych 

oraz eksploatacji i napra-
wy urządzeń chłodniczych 
stosowanych w handlu, 
gastronomii i gospodar-
stwie domowym. W szko-
le uczy się łącznie ponad 
650 uczniów w 6. klasach 
każdego rocznika.
Wyjątkowo piękna pogoda 
pozwoliła by uroczysto-
ści odbyły się na świeżym 
powietrzu. Uroczystości 
otworzył Marian Derę-
gowski - dyrektor szkoły, 
który na wstępie przekazał 
bardzo smutną wiadomość 
o niespodziewanej śmierci 
Franciszka Bujnowskiego 
- jednego wieloletnich na-

uczycieli, szefa pracowni 
chłodniczej. Pamięć zmar-
łego uczczono minutą ci-
szy. W krótkim przemó-
wieniu dyrektor Deręgow-
ski powiedział, wytypowa-
nie szkoły do ofi cjalnej in-
auguracji roku szkolnego 
w Gdyni, to dla szkoły wy-
różnienie i zaszczyt. Powi-
tał starych uczniów po wa-
kacyjnej przerwie, a no-
wych zapewnił, że zarów-
no on sam jak grono peda-
gogiczne i uczniowie doło-
żą wszelkich starań, by od 
samego początku czuli się 
jak u siebie i szkołę trakto-
wali jako swoje miejsce. 

- Życzę wszystkim szczę-
śliwego nowego roku 
szkolnego 2008/2009 - po-
wiedział na zakończenie 
dyrektor.
Prezydent Wojciech Szczu-
rek pochwalił dotychcza-
sowe osiągnięcia „Chłod-
niczka” w wychowaniu 
młodzieży oraz wykształ-
ceniu tysięcy specjalistów. 
Życzył dalszych sukcesów 
dyrekcji, gronu pedago-
gicznemu i uczniom. 
Następnie wytypowana 
czwórka uczniów klas I. 
złożyła uroczyste ślubo-
wanie na szkolny sztandar. 
W króciutkiej części arty-

– Od dwóch lat funkcjonu-
je w MOPS projekt „Pogo-
towie lekcyjne”, który po-
lega właśnie na udzielaniu 
pomocy dzieciom mają-
cym problemy w nauce – 
informuje Cezary Horewi-
cz,rzecznik prasowy miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni. – Pro-
jekt jest prowadzony przez 

wolontariuszy i skierowa-
ny głównie dla rodzin po-
zostających w trudnej sy-
tuacji materialnej. Wolon-
tariusze MOPS udziela-
ją korepetycji także przez 
cały rok, także w okresie 
wakacyjnym tym uczniom 
gdyńskich podstawówek 
i gimnazjów, którzy pod 
koniec sierpnia będą mu-

sieli zdawać egzaminy po-
prawkowe. Chętni mogą 
się zgłaszać do Gabrieli 
Czaplickiej, koordynatora 
do spraw wolontariatu, tel. 
(058) 782-02-32). Wśród 
korepetytorów-wolontariu-
szy są zarówno uczniowie, 
studenci, jak i seniorzy – 
byli nauczyciele. Do tej 
pory z pomocy w ramach 

Koniec wakacji. Inauguracja roku szkolnego w „Chłodniczaku”

WITAJ SZKOŁO 
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych był miniony w poniedziałek gospodarzem inauguracji 
roku szkolnego 2008/2009 w Gdyni. Gośćmi tej jednej z najstarszych szkół zawodowych w mieście 
byli prezydent Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent Ewa Łowkiel, która jest odpowiedzialna za 
gdyńską oświatę.

Pomoc dla ucznia
Warto wiedzieć,że w nowym roku szkolnym uczniowie mogą 
korzystać z pomocy oferowanej im przez Miejski Ośrodek Pomocy 
społecznej w Gdyni.

projektu „Pogotowie lek-
cyjne” skorzystało ponad 
stu gdyńskich uczniów. Od 
początku lipca, w siedzibie 
Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej nr 4 w 
Gdyni, przy ul. Abrahama 
59, trwają akcje „Wymiana 
podręczników szkolnych” i 
„Zeszyt dla ucznia”. W każ-
dy poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek, w godz. 
9.00-15.00, można wy-
mienić podręczniki szkol-
ne (tzn. oddać niepotrzebne 
książki i wybrać te, do na-
stępnej klasy). W ubiegłym 
roku, podczas trwania ak-
cji, pozyskano ponad 1300 

podręczników szkolnych 
(do szkoły podstawowej i 
gimnazjum) – skorzysta-
ło z nich blisko 160 gdyń-
skich rodzin. Z kolei akcja 
„Zeszyt dla ucznia” to ini-
cjatywa polegająca na po-
zyskiwaniu od osób pry-
watnych i fi rm artykułów 
szkolnych (m.in. długopi-
sów, zeszytów, kredek, ple-
caków itp.) i przekazywa-
nie ich dzieciom z ubogich 
rodzin. Ten projekt jest tak-
że realizowany przy wspar-
ciu wolontariuszy MOPS. 
W ubiegłym roku rezul-
tatem akcji „Zeszyt dla 
ucznia” było zebranie m.in. 

blisko 500 zeszytów, ponad 
120 kompletów pisaków i 
kredek, ponad 320 długo-
pisów i ołówków, 20 pleca-
ków, kilkadziesiąt komple-
tów farb, piórników, wy-
cinanek itp. W tym roku 
z wymiany podręczników 
szkolnych skorzystało już 
kilkanaście rodzin, jednak 
wakacje są w pełni, dlate-
go największe zaintereso-
wanie przypada zwykle na 
drugą połowę sierpnia i po-
czątek września. Obie ak-
cje potrwają w tym roku do 
końca września. 

(MKAM)

stycznej jeden z uczniów 
recytował wiersz o złośli-
wym, kąśliwym i bzykają-
cym komarze
Po uroczystości na szkol-
nym dziedzińcu ucznio-

wie i nauczyciele rozeszli 
się da klas na spotkania, a 
gości dyrektor Deręgow-
ski zaprosił do zwiedzenia 
szkolnych pracowni.

ANDRZEJ J. GOJKE

Sonda Expressu

- Iwona Błażewicz - nauczyciel matematyki
- Ofi cjalne rozpoczęcie roku szkolnego w Gdyni 
to z pewnością bardzo ważne wydarzenie w życiu 
naszej szkoły, ale tak jest zawsze nie tylko w tym 
roku. Dyrekcja i grono pedagogiczne szczególną 
uwagę w tym dniu zwraca na młodych ludzi, któ-
rzy w szkole rozpoczną naukę, bo dla nas najważ-
niejsze jest, żeby od pierwszej chwili poczuli, że to ich miejsce.

- Sandra Umińska kl. I (informatyczna)
- Wybrałam tę szkołę ponieważ interesuję się in-
formatyką i mogę kontynuować naukę zawodu, 
w którym chciałabym w przyszłości pracować. 
To bardzo dobry w dzisiejszych czasach zawód. 
Świetnie się złożyło, że mieszkam bardzo bli-
sko. Zdaję sobie sprawę, że w szkole jest niewiele 
dziewcząt, ale też z powodu przynależności do tej mniejszości nie 
liczę na specjalne traktowanie.

- Patryk Buczkowski kl. III (elektroniczna)
- Wakacje spędziłem częściowo na letnisku z ro-
dziną, a częściowo pod namiotami z kolegami i 
przyjaciółmi. Z jednej strony trochę żal, że się już 
skończyły, a z drugiej szkoła to bardzo specyfi cz-
ne miejsce, w którym zawsze się coś dzieje i z ta-
kimi nadziejami - na ciekawe wydarzenia spotka-
nia nowych fajnych ludzi rozpoczynam naukę.

- Tadeusz Filar - kl II (elektroniczna)
- W czasie wakacji pracowałem w Tesco i grałem 
na różnych imprezach w zespole muzycznym Big 
Band Blues Bojano. Poza kilkoma krótkimi wy-
padami z przyjaciółmi nie wyjeżdżałem nigdzie 
na dłużej. Pomimo faktu, że pracowałem nie czu-
ję zmęczenia i pełen energii przystępuje do na-
uki

-  Maciej Fabijańczuk kl. II (elektroniczna)
- Wakacje spędziłem ucząc się do egzaminów, ale 
nie był to zmarnowany czas bo egzaminy zdałem. 
Poza tym pracowałem w cukierni i - jak wszyscy 
chyba młodzi ludzie w czasie wolnym - imprezo-
wałem. Jestem mile zaskoczony i dumny, że moją 
szkołę wybrano w tym roku jako tę, w której ofi -
cjalnie rozpocznie się w Gdyni rok szkolny. 

(zebrał ajg)

1 dzień w szkole
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Inżynier Edward Lipowski, szef pracowni elektronicznej wyjaśnia wiceprezydent Ewie Łowkiel zasady funkcjonowania pracowni.

Dziewczęta w szkole stanowią zdecydowaną mniejszość.
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Na mocy Rozporządzenia 
Powiatowego Lekarza We-
terynarii w Gdyni z dnia 28 
sierpnia 2008 r. uznaje się 
za zagrożony wścieklizną 
obszar w Gdyni, położony 
w granicach:
- od strony południowej – 
wzdłuż ul. Wójta Radtkego 
do placu Konstytucji
- od strony zachodniej - uli-
cę Janka Wiśniewskiego do 
skrzyżowania z ulicą Pol-
ską
- od strony północnej – 
wzdłuż linii kolejowej – 
najbliższej ul. Polskiej
- od strony wschodniej 
– wzdłuż ul. Chrzanow-

skiego, dalej odcinek uli-
cy Węglowej między ul. 
Chrzanowskiego do Porto-
wej, następnie Portowa do 
skrzyżowania z ul. Wójta 
Radtkego.
Powodem jest znalezienie 
na korytarzu jednego z bu-
dynków biurowych przy ul. 
Wójta Radtkego – nietope-
rza zarażonego wściekli-
zną. 
Zwierzątko zostało znale-
zione w ubiegłą sobotę 23 
bm.
Po trzech dniach obserwa-
cji w lecznicy weterynaryj-
nej - 26 bm. późnym wie-
czorem nietoperz padł. 

Nietrzymanie moczu jest 
problemem wstydliwym i 
coraz częściej spotykanym 
u młodych kobiet (nie-
umiejętne i nieregularne 
uprawianie sportu). 
Rehabilitacja okolicy kro-
cza i miednicy ma na celu 
odbudowę napięcia i siły 
mięśni krocza, poprawę 
statyki miednicy (poprawa 
funkcji narządów mied-
nicy, układu moczowego, 
płciowego i trawiennego). 
Rehabilitację stosuje się 
profi laktycznie i leczniczo. 
Profi laktykę WNM stosu-
je się przy braku objawów, 
gdy istnieje ryzyko wystą-
pienia WNM (ciąż, poród – 
osłabienie powłok brzusz-
nych, osłabienie przepony 
miednicy). Objawy WNM 
mogą pojawić się w póź-
niejszym okresie, np. przy 
uprawianiu sportu, przy za-
parciach, w czasie kaszlu, 
w sytuacji dźwigania cięż-
kich rzeczy, w okresie me-
nopauzy. Profi laktykę sto-
suje się również, gdy wy-
stępują objawy „niewydol-
ności” przepony miednicy 
(wypadanie narządy rod-
nego). Rehabilitacja może 
poprawić również wyni-
ki operacyjnego leczenia 
WNM.
W leczeniu rehabilitacja 
może być podjęta w każ-
dym okresie życia, w któ-
rym pojawia się WNM, ta-
kich jak uprawianie sportu, 
ciąża, połóg, choroby dróg 
oddechowych, kaszel, ki-
chanie, menopauza, zapar-
cia.
Istnieją różne metody re-
habilitacji WNM. Aktyw-
na rehabilitacja wymaga 
czynnego udziału pacjent-
ki – ćwiczenia, bierna – 
elektrostymulacja, relak-
sacja (częstomocz, nagląca 
potrzeba oddania moczu). 
W zależności od indywi-
dualnych potrzeb pacjent-
ki fi zjoterapeuta dokonuje 
wyboru metod, które bę-
dzie stosował. Zwykle sto-
suje się jednocześnie me-
tody aktywne i bierne.
Celem bezpośrednim reha-
bilitacji WNM jest wzmoc-
nienie mięśni krocza, a 
w szczególności mięśni 
dźwigaczy odbytu, jak 
również głębokich mię-
śni brzucha (stabilizacja). 
U kobiet, które rozpoczy-
nają program rehabilitacji 
WNM stwierdza się bardzo 

często zaburzenie schema-
tu ciała, w którym wysiłek 
powstrzymywania moczu, 
prowadzi do wytworzenia 
parcia brzusznego, wystę-
pują również skurcze nie-
właściwych grup mięśnio-
wych, np. przywodzicieli, 
pośladków. W tym przy-
padku postępowanie, po-
lega na sztucznym wypra-
cowaniu świadomości na 
temat pracy pożądanych 
grup mięśni dzięki zabie-
gom elektrostymulacji, 
która pobudza mięśnie w 
sposób bierny lub aktywny 
wspomagany (skurcz świa-
domy wykonywany jest w 
tym samym czasie, co im-
puls elektryczny) pozwala 
również dokładnie okre-
ślić miejsce i pracę mięśni, 
o które nam chodzi oraz 
sprawia, ze pacjentka od-
czuwa, iż taki skurcz może 
i powinien przebiegać bez 
udziału innych mięśni. 
Elektrostymulacja zawsze 
ma charakter przejściowy 
i krótkotrwały. Kiedy pa-
cjentka już dobrze okre-
śli miejsce pracy mięśni i 
jej odczuwanie powinna te 
same ćwiczenia powtarzać 
w domu. Istotne znacze-
nie w procesie rehabilita-
cji WNM ma umiejętność 
„ryglowania się” przed 
wysiłkiem, które polega na 
tym, że skurcz mięśni kro-
cza wyprzeda nieco każdy 
wysiłek (podnoszenie cięż-
kich rzeczy, kaszel, kicha-
nie). Ćwiczenia te powin-
ny być wykonywane w po-
zycji stojącej. W przebiegu 
połogu „ryglowanie się” 
przed wysiłkiem wykonuje 
się w pozycji leżącej i na 
wydechu. Podczas rehabi-
litacji mięśni krocza nale-
ży pamiętać, aby oddzielić 
pracę mięśni dźwigaczy od 
pracy innych mięśni (przy-
wodziciele, mięśnie brzu-
cha) żeby ją lepiej zrozu-
mieć, a potem włączyć z 
powrotem do ogólnej „gry 
mięśniowej”. Należy pod-
kreślić, ze efekty rehabili-
tacji zależą w dużej mie-
rze od osobistego zaanga-
żowania pacjentki; bierze 
ona czynny udział w swo-
im leczeniu i wzmacnia 
swoją zdolność koncentra-
cji uwagi. Terapia WNM 
wymaga spokojnego i zin-
dywidualizowanego po-
dejścia terapeuty. 

Komunikaty. Uwaga wścieklizna

Zagrożone strefy
Przeprowadzone bada-
nia wykazały obecność w 
mózgu zwierzęcia wirusa 
wścieklizny.
Podjęto konieczne proce-
dury. Osoby, które miały 
kontakt z zarażonym zwie-
rzęciem są pod właściwą 
opieką lekarską.
Dokonano dezynfekcji po-
mieszczenia, w którym 
znaleziono zarażone zwie-
rzę.
Służby miejskie rozwiesiły 
na obszarze uznanym za za-
grożony ulotki zawierające 
obowiązujące zakazy i na-
kazy, których przestrzega-
nie ustrzega przed niebez-
pieczeństwem zarażenia.
I tak:
- zakazuje się organizowa-
nia targów, pokazów wy-
staw i konkursów z udzia-

łem zwierząt
- nakazuje się trzymanie 
psów na uwięzi, kotów w 
zamknięciu
- nie wolno dotykać pa-
dłych nietoperzy.
- o zauważonym padłym 
nietoperzu należy poin-
formować Straż Miejska, 
Straż Pożarną lub Policję.
Rygory te obowiązują do 
odwołania, co najmniej 
jednak 3 miesiące.
W tym czasie służby miej-
skie mają obowiązek 
wzmożonych kontroli ce-
lem skutecznego egzekwo-
wania obowiązku wypro-
wadzania psów na smyczy 
i w kagańcu wraz z kontro-
lą zaświadczeń szczepienia 
psów przeciw wściekliź-
nie.

(mgr)

Magister fi zjoterapii - Iwona Gałązka

Rehabilitacja Wysiłkowego 
Nieotrzymania Moczu
Jednym z problemów w ogromnym stopniu 
obniżającym jakość życia kobiet po meno-
pauzie jest zaburzenie statyki narządu rod-
nego i nieotrzymanie moczu.
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A.G. - Gdynia to jedno z 
najmłodszych miast Polski 
(prawa miejskie od 1926 
r.). Impulsem do rozwoju 
miasta była budowa portu, 
który zbudowano w celu 
zapewnienia Polsce dostę-
pu do morskich szlaków i 
bazy marynarki wojennej 
wobec niepewnej sytuacji w 
Wolnym Mieście Gdańsk. 
Obecnie liczy około 250 
tys. mieszkańców, a jej po-
wierzchnia zajmuje 135 km 
kwadratowych - to frag-
ment defi nicji miasta któ-
rego jest pan prezydentem, 
a czy ma Pan swoją defi ni-
cję Gdyni, którą można by 
zawrzeć w kilku zdaniach?

W.Sz. -  Hmmm. Mamy 
kilka trafnych haseł pro-
mocyjnych, które na do-
bra sprawę mogłyby być 
defi nicją Gdyni. Na przy-
kład - Miasto z morza i ma-
rzeń, Otwarte miasto otwar-
tych ludzi; Gdynia - trady-
cyjnie nowoczesna... Jest 
też słynna sentencja Eu-
geniusza Kwiatkowskie-
go, który powiedział nie-
gdyś, że Gdynia - to naj-
lepszy interes jaki zrobiła 
Polska!. Wszystkie te „de-
fi nicje” doskonale portre-
tują nasze piękne miasto, 
choć każda podkreśla nie-
co inne walory Gdyni..
A.G.- Gdynia należy do 

tych miast w Polsce, któ-
rym udaje się kierować 
ponad podziałami bez po-
litycznej walki i intryg. 
Jak to wg Pana się udaje?
W.Sz. To jeszcze jeden 
przyczynek do słynnego fe-
nomenu Gdyni, że odpo-
wiem trochę pół żartem pół 
serio. Ale - całkiem poważ-
nie mówiąc trzeba odnieść 
się do owej niezwykłej tra-
dycji, zamkniętej w niedłu-
giej historii Miasta. Gdy-
nianie, to specyfi czna spo-
łeczność - kolejne pokole-
nie ludzi dzielnych, otwar-
tych na najtrudniejsze wy-
zwania, nie nastawionych 
roszczeniowo ale rozwią-

MARZENIA NAPĘDZAJĄ AKTYWNOŚĆ
Z Wojciechem Szczurkiem - prezydentem miasta o Gdyni, gdynianach, 
planach, i... marzeniach i rozmawia Andrzej Gojke.

zujących problemy bez 
zbędnej straty czasu, ener-
gii i nerwów na jałowe dys-
kusje, intrygi, polityczne 
rozgrywki. My mamy spo-
re doświadczenie w tym, 
że zgoda buduje.
A.G. -  Jak wg pana rysuje 
się przyszłość Gdyni? Jak 
wpłynie na rozwój mia-
sta budowa Portu Lotni-
czego Gdynia Kosakowo?
W.Sz. - Przyszłość rysu-
je się przed Gdynia bardzo 
jasno i optymistycznie. Już 
trwa wielki boom inwesty-
cyjny, wspomagany fun-
duszami UE, ale przede 
wszystkim stanowi on mia-
rę biznesowej atrakcyjności 
naszego Miasta. Taką mia-
rą jest również jedna z naj-
niższych w kraju stóp bez-
robocia (1,8 proc). Inwesto-
rem jest Miasto, ale również 
Port i inne fi rmy, coraz czę-
ściej reprezentujące bran-
że nowych technologii. Ob-
serwujemy od kilku już lat 
zjawisko migracji z innych 
miast do naszej Gdyni. To 
także dobry znak. Lotni-
sko, o które Pan pyta - jest 
jednym z najistotniejszych 
priorytetów rozwojowych 
nie tylko Gdyni, ale całe-
go naszego regionu. I na 
szczęście, już nie muszę 
przekonywać o tym, że w 
Gdyni - Kosakowie powi-
nien powstać lotniczy port 
pasażersko - towarowy. Te-
raz tylko chodzi o czas i od-

powiedź na pytanie - kiedy?
A.G. -  A czy ma 
pan jakieś związa-
ne z Gdynią marzenie?
W.Sz. - Mam wiele ma-
rzeń. Marzenia napędza-
ją plany i aktywność. 
Takim marzeniem był 
właśnie port lotniczy, któ-
ry już staje się realnym za-
daniem. Marzeniem zaś 
jeszcze dziś jest - gdyński 
„Manhattan” na tzw. mię-
dzytorzu - czyli na obsza-
rze ok. 100 ha, które inży-
nier Tadeusz Wenda nie-
gdyś genialnie zaplanował 
jako magazyn na torach - 
węgla przywożonego po-
ciągami do portu ze Śląska. 
Czasy się zmieniły. Dziś w 
naszym porcie dominują ła-
dunki drobnicy w konte-
nerach a nieużywane toro-
wisko, to jedyny w swoim 
rodzaju, absolutnie wyjąt-
kowo atrakcyjnie zlokali-
zowany obszar pod nową, 
biznesową dzielnicę Gdy-
ni, w której przeplatać się 
powinny funkcje portowe i 
miejskie. Zupełnie nowym 
obszarem pod inwestycje 
- mam nadzieję już niedłu-
go stanie się też tzw. pirs 
rybacki, czy dalmorowski. 
Tu oczami wyobraźni wi-
dzę tętniący życiem arty-
stycznym, gwarny turysta-
mi, spacerowiczami - nowy 
kwartał Gdyni.
A.G. -  Jakie jest ulu-
bione miejsce Wojcie-

cha Szczurka w Gdyni?
W.Sz. - Takich miejsc jest 
wiele. Mieszkam niedale-
ko lasu i bardzo lubię te 
okolice, zwłaszcza do jaz-
dy rowerem, choć oczy-
wiście plaża, klif w Orło-
wie, marina, Skwer Ko-
ściuszki - mocno rywalizu-
ją o prymat w moim sercu.
A.G. - Od tygodnia Gdynia 
jest na planszy Monopoly. 
Czy uważa Pan, że ten fakt 
sprawi, że miastem zainte-
resują się ludzie, którzy do 
tej pory o Gdyni nie słysze-
li? Czy dzięki temu do Gdy-
ni przyjedzie więcej tury-
stów, a może zainteresu-
ją się miastem inwestorzy?
W.Sz. - Wszyscy, któ-
rzy wiosną głosowali-
śmy na Gdynię taką mo-
żemy mieć nadzieję. 
To była świetna okazja 
zwłaszcza do turystycznej 
promocji Miasta. Z pew-
nością bardzo wielu ludzi 
na świecie jeszcze nigdy 
nie słyszało nazwy Gdynia 
i teraz może ich zaintrygo-
wać, co się kryje za pięk-
nym zresztą obrazkiem na 
planszy, ilustrującym na-
sze miasto. Przekonamy 
się o tym pewnie po licz-
bie odsłon naszej strony in-
ternetowej www.gdynia.
pl... A może również pod-
czas światowego zlotu ża-
glowców Tall Ships Races, 
na początku lipca 2009 w 
Gdyni.

Gdynianie, to specyfi czna społeczność - kolejne pokolenie ludzi dzielnych, otwartych na najtrudniejsze wyzwania...

– W imieniu gdyńskich Ka-
szubów - mówi przewodni-
cząca gdyńskiego koła ZKP, 
- postanowiliśmy  upo-
mnieć się o bardzo ważną 
dla nas sprawę. Nie wiąże 
się ona z żadnymi koszta-
mi ani żadnym wysiłkiem, 
a jedynie zależy od dobrej 
woli radnych – argumento-
wała Teresa Hoppe Wszy-
scy jesteśmy świadomi, że 
Gdynia została zbudowana 
na ziemiach od wieków za-
mieszkałych przez Kaszu-
bów. Wystarczy przeczytać 
kilka rozdziałów z „Histo-
rii Kaszubów w dziejach 
Pomorza” w opracowaniu 
prof. Gerarda Labudy, żeby 
dowiedzieć się prawdy na 
ten temat. 
Trochę statystyki
Według obliczeń, pocho-
dzącego z Galicji, etnogra-

fa Stanisława Ramułta  w 
1892r. ludność kaszubska 
stanowiła 87,5% wszyst-
kich mieszkańców obecne-
go terytorium Gdyni, lud-

ność niemiecka 12,4% te-
goż terytorium a ludność 
posługująca się językiem 
polskim stanowiła zaledwie 
0,1 %. Z kolei według spisu 
ludności, przeprowadzone-
go w 1910r. na tym samym 
obszarze ludność kaszub-

ska stanowiła 75,8%, nie-
miecka 23,7 %  a polskoję-
zyczna 0,5 % przy ogólnej 
liczbie 6300 mieszkańców. 
Sytuacja zmieniła się do-

piero po 1920r. za sprawą 
takich działaczy kaszub-
skich jak Antoni Abraham, 
Wincenty Rogala a także 
wcześniej żyjących Flo-
riana Ceynowy, Hieroni-
ma Jarosza Derdowskiego, 
czy całej plejady „Młodo-

kaszubów”, którzy podczas 
zaboru pruskiego kształto-
wali świadomość słowiań-
skich mieszkańców Pomo-
rza, według maksymy „nie 
ma Kaszub bez Polonii, a 
bez Kaszub nie ma Polski”. 
Jednakże po włączeniu w 
1920r środkowej części Po-
morza do Polski, kraj nasz 
nadal nie miał dostępu do 
morza, wówczas podjęto 
w Warszawie decyzję o bu-
dowie portu w Gdyni. Wte-
dy dopiero nastąpił maso-
wy napływ ludności z ca-
łej Polski, w tym również z 
Pomorza. Gdynia stała się 
ogromną szansą dla rzeszy 
bezrobotnych, jak obecnie 
Europa Zachodnia dla kil-
ku milionów Polaków.
75. tysięcy Kaszubów
Port budowaliśmy wspól-
nie a razem z nim kaszub-

Wzorem innych miast

Czarny Gryf na magistracie
Flaga Kaszubów przedstawiająca czarnego Gryfa na żółtym tle pojawi się na gdyńskim magistracie. 
Podczas ostatniej sesji rady miasta z takim wnioskiem do radnych zwróciła się Teresa Hoppe, 
przewodnicząca Zarządu Gdyńskiego Związku Kaszubsko – Pomorskiego.

ska wioska Gdina przemie-
niała się w miasto, które po 
82 latach istnienia jest na-
szą wspólną dumą i chlubą. 
Obecnie Gdynię zamiesz-
kuje 250.000 mieszkań-
ców. Zmienił się także ich 
skład procentowy. Według 
szacunkowych badań prze-
prowadzonych w 2006 r. na 
terenie miasta Gdyni za-
mieszkuje około 30% lud-
ności kaszubskiej i z czę-
ściowym rodowodem ka-
szubskim, co przekłada się 
na liczbę około 75000 gdy-
nian. Kaszubi więc nadal 
stanowią żywą tkankę tego 
miasta, choć nie tak liczną 
jak przed stu laty. Śp. Fran-
ciszka Cegielska mawiała, 
„gdzie stąpniesz w tej Gdy-
ni, wszędzie natrafi sz na ja-
kiegoś Kaszubę”. Miała ra-
cję, bo taka jest prawda i 
taka jest historia tych ziem 
i tego miasta. Przed pięć-
dziesięcioma dwoma laty 
powstał Gdyński Oddział 
Zrzeszenia Kaszubskiego. 
W zebraniu założycielskim 
uczestniczyli tacy znani Ka-
szubi jak Jan Radtke, Paweł 
Szefka, Jan Grubba, Anto-
ni Skwiercz, Leon Roppel, 

Alfons Jereczek , Romuald 
Bolduan i wielu innych. Ci 
ludzie już nie żyją, ale nam 
obecnym działaczom ZK-P 
pozostawili w testamencie 
dbałość o interesy gdyń-
skich Kaszubów. Wypeł-
niając ten testament i wy-
stępując w imieniu kaszub-
skiej społeczności naszego 
miasta prosimy o umożli-
wienie zawieszenia na sta-
łe kaszubskiej fl agi na bu-
dynku Urzędu Miasta Gdy-
ni. Takie fl agi wiszą w Wej-
herowie, Rumi, Żukowie a 
od burmistrzów tych miast 
wiemy, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań, do zawie-
szenia czarno-żółtej fl agi w 
otoczeniu, czy na budynku 
Urzędu Miasta, zależy to 
tylko od dobrej woli jego 
gospodarzy.
Pomysł bardzo spodobał 
się włodarzom miasta.
- Flaga Kaszubów na ma-
gistracie będzie wyra-
zem naszego szacunku dla 
tych ludzi, którym Gdynia 
zawdzięcza bardzo wie-
le – powiedział Wojciech 
Szczurek, prezydent mia-
sta.

Andrzej Gawroński
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Informacje i rezerwacje stoisk: 
tel. 510-287-589 
reklama@PomorskiSerwisSlubny.pl

PROGRAM II POMORSKIEJ GALI ŚLUBNEJ: 

10.00 Uroczyste otwarcie Gali z udziałem wystawców i pierwszych odwiedzających 
10.30 Prezentacja pojazdów ślubnych od garbusa do limuzyny... (parking przed 
hotelem) 
13.00 I Pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu Mistrzowskiej Pary (Studio Tańca 
„TANGO”) 
13.10 Pokaz Makijażu Ślubnego (Anna Jasińska) 
13.30 II Pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu Mistrzowskiej Pary (Studio Tańca 
„TANGO”) 
14.00 KONKURSY z nagrodami (zagroda KUKUŁKA, nagrody: suknia ślubna, kurs 
tańca, makijaż ślubny, zaproszenia ślubne...) 
15.00 POKAZ MODY (Suknie Ślubne „PARIS” oraz Moda Męska „EWTEX”) 
17.00 Koncert zespołu muzycznego SWAY (zagroda KUKUŁKA) 
18.00 Zakończenie Gali - zabawa przy muzyce na żywo, grill, ognisko w zagrodzie 
grillowej „KUKUŁKA” 

BĘDZIE GALOWO
Tegoroczna Gala odbędzie się 14 września w Hotelu Murat*** 
w Redzie. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Redy pan 
Krzysztof Krzemiński.
Jeszcze ciepłe i pachnące latem wrześnio-
we dni sprzyjają spędzaniu miłego czasu 
na świeżym powietrzu, dlatego też połą-
czyliśmy w tym  roku konwencję  targów 
ślubnych z piknikiem ślubnym w zagro-
dzie grillowej Kukułka, mieszczącej się 
przy hotelu.

Piękna okolica umożliwia zorganizowa-
nie tej wspaniałej Gali Ślubnej i stanowi 
doskonałą propozycję dla zaprezentowa-
nia oferty. Dla przyszłych Par Młodych to 
okazja, aby wybrać wszystko, czego nie 
może zabraknąć na wymarzonym ślubie. 

Organizatorem imprezy jest Pomorski Serwis Ślubny
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- Zasada współpracy z nie-
widzącymi wytłumaczyli-
śmy sprawnej części załogi 
w kilku słowach - mówi ka-
pitan Janusz Zbierajewski. 
- Albo wciągniemy niewi-
dzący do roboty, albo uro-
bimy się po łokcie. 
Gadający kompas
Na potrzeby przedsięwzię-
cia opracowano specjalną 
„instrukcję obsługi” napi-
saną Breillem, która zawie-
rała informacje o statku, 
podstawowe zasady żeglo-
wania oraz rysunki „Zawi-
szy Czarnego”, z wyszcze-
gólnieniem lin urządzeń 
znajdujących się na pokła-
dzie. Zawiszy dla niewi-
dzący, którą każdy niepeł-
nosprawny uczestnik rejsu 
otrzymuje na kilka tygodni 
przed zamustrowaniem na 

żaglowiec. Już na żaglow-
cu, uczestnicy przechodzą 
krótki kurs topografi i stat-
ku poznając jego zakamar-
ki osobiście.
Największym problemem 
było powierzenie niewi-
dzącemu koła sterowego 
ale  uporano się z tym dzię-
ki zaprzyjaźnionym z zało-
gą elektroniką, którzy opra-
cowali i skonstruowali mó-
wiący kompas i ster. 
- Pewnego razu wychodzę 
na pokład - opowiada jed-
ną z autentycznych aneg-
dot z ostatniego rejsu ka-
pitan Zbierajewski, - pa-
trzę na mostek i oczom 
własnym nie wierzę. Niko-
go niema przy sterze. Na 
szczęście wokół puste mo-
rze i jedyną konsekwencją 
mogło być zejście z kursu. 

Dopiero kiedy podszedłem 
bliżej zobaczyłem Antka, 
który siedział sobie i ste-
rował trzymając koło od 
dołu. Uśmiechnąłem się 
sam do siebie, bo uświado-
miłem sobie, że na most-
ku ma wachtę niewidomy 
więc obojętne jest czy stoi 
czy siedzi, gdyż prowadzi 
go mówiący kompas i ster. 
6. lat w 4. ścianach
Bosman Robert Krzemiński 
opowiada historię niewi-
domej kobiety z Olsztyna, 
która od chwili gdy straciła 
wzrok zamknęła się w so-
bie. Przez 6. lat nie wyszła 
z domu. W ubiegłym roku 
popłynęła w rejs Zobaczyć 
morze na Zawiszy Czar-
nym. Od tamtej chwili jej 
życie zmieniło wywróci-
ło się prawdziwie „do góry 

SPOTKANIE Z ŻYWIOŁEM
Po miesięcznej wyprawie do gdyńskiego portu zawinął Zawisza Czarny uczestnikami projektu 
Zobaczyć morze - rejsów, w których połowę załogi stanowią niepełnosprawni -  niewidomi. Inicjatywa 
zorganizowania rejsu dla osób niewidomych wyszła od Romana Roczenia, niewidomego szantymena, 
który zafascynowany muzyką marynarzy chciał w końcu doświadczyć tego, o czym śpiewa czyli 
morza, sztormu, pracy na pokładzie. Bez taryfy ulgowej, nie jako turysta, ale załogant!

nogami”. Uwierzyła w sie-
bie, znalażła dobrze płatną 
pracę, jest jedną z najaktyw-
niejszych uczestniczek por-
talu www.zobaczycmorze.
pl i sama przywraca wiarę 
w siebie innym.
- Kilka dni po powrocie z 
rejsu dostałem od Bożeny 
sms-a - „Pokazaliście mi 
jak można żyć. Dziękuję”. 
To dla mnie najpiękniejsza 
nagroda, większa niż Rejs 
Roku. - mówi ze wzrusze-
niem.
Najistotniejszym bowiem 
celem jest przezwycięże-
nie lęku osób niewidomych 
przed przestrzenią, pracą, 
morzem i sobą. Także, nie 
bez znaczenia jest potrze-
ba udowodnienia niewido-
mym, że w obliczu wyzwa-
nia, które na pozór jest po-
nad siły (np. stanie za ste-
rem, uczestniczenie w noc-
nej wachcie) dadzą radęsta-
wić czoła zadaniu. I wtedy 
poczują się silni i nie strasz-
ne im będą zadania, z który-
mi każdy co dzień musi się 
borykać...
Jeden z uczestników rej-
su miał wykrzyknąć na za-
kończenie„dajcie mi te Hi-
malaje, też wlezę”, po tym 
jak udało mu się pokonać 
własne słabości i lęki, które 
mroziły go na początku wy-
prawy...
W planach Sitzbergen i 
Horn
Rejs „Zobaczyć morze” zy-
skał już taki rozgłos, nie tyl-
ko w Polsce ale i w Europie, 
że do załogi chcą dołączać 
niewidomi z Włoch, Norwe-
gii i Anglii. Wiadomo także, 
że pomysł spodobał się tak 
bardzo, że podobne rejsy dla 
niewidomych mają być or-
ganizowane np. w Rosji. 
- Wśród żeglarzy starego 
kontynentu słychać od pew-
nego czasu pogłoski, że po 
Europie krąży widmo rej-
sów niewidomych - żartuje 
na zakończenie spotkania z 
mediami kapitan Zagajew-
ski
Plany organizatorów „Zoba-
czyć morze” sięgają daleko 
w przyszłość. Za rok plano-
wana jest morska wyprawa 
na Spitzbergen a za dwa lata 
opłynięcie słynnego przy-
lądka Horn.  Bo jak mó-
wią organizatorzy w kolejce 
czekają kolejne osoby nie-
pełnosprawne, które potrze-
bują „kopa psychicznego” i 
przywrócenia wiary w chęć 
życia.                    (ANGO) 

- Jestem pod absolutnym wrażeniem tego, co proponuje 
morze, jacht i natura. Człowiek nie ma tu nic do zepsucia 
- mówi Roman Roczeń - niewidomy szantymen, inicjator 
zorganizowania rejsu dla niewidomych.

Na potrzeby przedsięwzięcia opracowano specjalną „instrukcję obsługi” napisaną Breillem.
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2. Festiwal Polskich Fil-
mów Fabularnych od-
był się Gdańsku w dniach 
31. sierpnia - 6 wrze-
śnia 1975. Lwy Gdańskie 
przyznano ekranizacjom 
Ziemi Obiecanej w reż-
serii Andrzeja Wajdy i 
Ziemi Obiecanej Jerzego 
Antczaka. Wśród najlep-
szych aktorów znaleźli się 
Jadwiga Barańska i Je-
rzy Bińczycki - odtwórcy 
ról Barbary i Bogumiła w 
fi lmie Noce i dnie, a także 
Wojciech Pszoniak, Ro-
man Wilhelmi i Krzysztof 

Majchrzak.
W komisji kwalifi kującej 
fi lmy zasiedli wówczas: 
Henryk Zieliński (prze-
wodniczący) – Zastępca 
Dyrektora Centrali Rozpo-
wszechniania Filmów, Dy-
rektor Festiwali Filmowych 
w Polsce; Bolesław Micha-
łek – krytyk fi lmowy, czło-
nek Prezydium SFP; Jacek 
Fuksiewicz – przedstawi-
ciel TV, członek Klubu Kry-
tyki Filmowej Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Pol-
skich; Stanisław Grzelecki 
– krytyk fi lmowy, członek 

Krótka Historia Festiwali Polskich Filmów Fabularnych - cz. II

Lwy dla Wajdy i Antczaka
33 FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

KKF SDP i Tadeusz Chmie-
lewski – reżyser fi lmowy, 
członek Prezydium SFP
Jurorzy
W składzie jury 2. FPFF 
byli: Jerzy Hoffman (prze-
wodniczący) – reżyser, Syl-
wester Chęciński – reżyser, 
Stanisław Hebanowski – pi-
sarz, kierownik artystyczny 
Teatru „Wybrzeże”, prze-
wodniczący Gdańskiego 
Oddziału Związku Litera-
tów Polskich, Aleksander 
Jackiewicz – pisarz, krytyk 
literacki i fi lmowy, teore-
tyk fi lmu Marian Kuszew-
ski – dziennikarz, zastępca 
red. naczelnego „Trybuny 
Ludu”, Janusz Kaczmarski, 
Bogusław Lambach – ope-
rator, Stanisław Mikulski – 
aktor, Jan Rybkowski – re-
żyser , Katarzyna Walter – 
aktorka, Adam Walaciński 
– kompozytor, publicysta, 
pedagog Remigiusz Ma-
tuszczak (sekretarz) 
Laureaci
Bardzo długa jest lista lau-
reatów festiwalu sprzed 33. 
lat: Wielka Nagroda Fe-
stiwalu - Lwy Gdańskie: 
Andrzej Wajda - Ziemia 
obiecana i Jerzy Antczak - 
Noce i dnie; Nagroda Spe-
cjalna Jury: Gerard Zalew-
ski - Dom moich synów 
(w kategorii fi lmów tele-
wizyjnych); Pierwsza Na-
groda Główna: Stanisław 
Różewicz - Opadły liście 
z drzew; Druga Nagroda 
Główna: Janusz Zaorski - 
Awans. Nagrody indywi-

dualne za osiągnięcia ak-
torskie otrzymali: Jadwi-
ga Barańska - Noce i dnie, 
Maja Komorowska - Bilans 
kwartalny, Zofi a Jaroszew-
ska - Dom moich synów 
(tv), Jerzy Bińczycki - Noce 
i dnie, Wojciech Pszoniak - 
Ziemia obiecana Roman 
Wilhelmi - Zaklęte rewiry, 
Krzysztof Majchrzak - Ko-
niec babiego lata (fi lm tele-
wizyjny). 
Za najlepszy scenariusz na-
grodę przyznano Zbignie-
wowi Safjanowi - W te dni 
przedwiosenne i Zbignie-
wowi Kubikowskiemu - 
Wyjazd służbowy (fi lm te-
lewizyjny). Autorem naj-
lepszych zdjęć okazał się 
Bogdan Dziworski - Wiecz-
ne pretensje oraz Jerzy Wój-
cik - Opadły liście z drzew i
Bronisław Baraniecki - 
Koniec babiego lata (fi l-
my telewizyjne). Najlep-
szym scenografem został 
Tadeusz Kosarewicz - Zie-
mia Obiecana, za muzykę 
do obrazów Bilans kwar-
talny i Ziemia obiecana
nagrodzono Wojciecha Ki-
lara, a dźwięk: Stanisława 
Piotrowskiego - Zaklęte re-
wiry.
Na festiwalu przyznano 
także nagrody pozaregula-
minowe akredytowanych 
dziennikarzy. Otrzymały je 
fi lmy  „Wieczne pretensje” 
Grzegorza Królikiewicza 
oraz „Lis” Krzysztofa Ro-
gulskiego.

(ANGO)

II Festiwal Polskich Filmow Fabularnych. Andrzej Wajda odbiera nagro-
dę za Ziemię Obiecaną. 
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Imprezy towarzyszące

Koncerty muzyki fi lmowej
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni byłby niemy bez koncertów muzyki 
fi lmowej. Przez lata stały się one nieodzowną częścią tego święta polskiego kina. Nie 
zabraknie ich również w trakcie jego 33. edycji. 
Koncerty odbędą się 16 i 18 września 2008 r. o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w 
Gdyni.– 16. wrzesień – Vadim Brodski z towarzyszeniem tria jazzowego w składzie: 
Konstanty Wileński – fortepian i współtwórca aranżacji, Tomasz Kupiec – kontrabas, 
Piotr Biskupski – perkusja oraz Cappella Gedanensis
18. września  – muzyka fi lmowa Henryka Kuźniaka (m.in. „Vabank”, „Seksmisja”, 
„Na kłopoty Bednarski”) – orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (na zdj. po lewej), 
dyrygent – Janusz Powolny                                                                                           (ff)

Dokonania fi lmowców z 
Czech zostaną przedstawio-
ne na Festiwalu w dwóch 
wymiarach: artystycznym 

(w ciągu pięciu dni odbę-
dą się projekcje siedmiu 
fi lmów) oraz organizacyj-
nym. Temu drugiemu celo-

Dzień Czeski 
Prezentacja kinematografi i jednego z krajów eu-
ropejskich jest tradycją Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni. W tym roku podczas 
33. FPFF odbędzie się Dzień Czeski. 

wi ma służyć konferencja 
„Jak w czeskim fi lmie” po-
święcona obecnej sytuacji 
czeskiego kina. Zabiorą na 
niej głos reprezentanci in-
stytutów fi lmowych, osoby 
odpowiedzialne za produk-
cję i fi nansowanie fi lmów. 
Konferencja stworzy miej-
sce dla wymiany poglądów 
i doświadczeń, będzie rów-
nież okazją do nawiązania 
kontaktów z sąsiadami zza 

południowej granicy.
Konferencja „Jak w cze-
skim fi lmie” odbędzie się 
18 września 2008 roku w 
Sali Jantarowej w Hotelu 
Gdynia (parter) o godzinie 
12:00. 
Organizatorem Dnia Cze-
skiego jest Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, a współorganiza-
torem konferencji – Media 
Desk Polska.                 (ff)

PROGRAM 33. FPFF
KONKURS GŁÓWNY 

POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI - SALA 7

PONIEDZIAŁEK (15.09)
13.00 - NIEZAWODNY SYSTEM Reż. Izabela Szylko 
78’
15.30 - LEKCJE PANA KUKI Reż. Dariusz Gajewski 93’
18.00 - LEJDIS Reż, Tomasz Konecki 135’
21.00 - RANCHO WILKOWYJE Reż. Wojciech Adam-
czyk ‘96
WTOREK  (16.09)
16.00 - RANCHO WILKOWYJE Reż. Wojciech Adam-
czyk ‘96
18.00 - LEKCJE PANA KUKI Reż. Dariusz Gajewski 93’
20.30 - SERCE NA DŁONI Reż Krzysztof Zanussi 96’
ŚRODA  (17.09)
11.00 - LEJDIS Reż, Tomasz Konecki 135’
14.00 - RYSA Reż. Michał Rosa 90’
16.00 - JESZCZE NIE WIECZÓR Reż. Jacek Bławut 100’
18.00 - 0-1-0 Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
20.30 - CZTERY NOCE Z ANNĄ - Reż. Jerzy Skolimow-
ski 91’
CZWARTEK (18.09)
12.00 - JESZCZE NIE WIECZÓR - Reż. Jacek Bławut 
100’
14.00 - BOISKO BEZDOMNYCH - Reż  Kasia Adamik 
126’
17.00 - 33 SCENY Z ŻYCIA Reż. Małgorzata Szumowska 
100’
19.00 - SERCE NA DŁONI Reż Krzysztof Zanussi 96’
21.15 - SENNOŚĆ - Reż. Magdalena Piekorz 105’
PIĄTEK (19.09)
12.00 - DROGA DO RAJU Reż. Gerwazy Reguła 90’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
15.00 - DRZAZGI - Reż. Maciej Pieprzyca 100’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
17.30 - 0-1-0Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
20.00 - BRACIA KARAMAZOW Reż. Paweł Zelenka
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów. ‘100
22.00 - MAŁA MOSKWA Reż. Waldemar Krzystek 113’
SOBOTA (20.09)
12.00 - 0-1-0 Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
14.00 (beta) „ZABIĆ PAPAŁĘ” Reż. Sylwester Latkowski 
90’

ZAPROSZENIA DLA CZYTELNIKÓW EXPRESSU
Dla naszych Czytelników od organizatorów festiwalu 
oraz kina Silver Screen w Centrum Kultury i Rozryw-
ki Gemini w Gdyni mamy zaproszenia na festiwalowe 
projekcje. Otrzyma je siedem osób, które pierwsze w 
dniu 4 września między godz. 12.00 - 12.30 zadzwonią 
do redakcji na numer 058 736 16 92.
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REKLAMA/ OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
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 SIERAKOWICACH, 3 
pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 piętro, 
320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum Wejhe-
rowa) 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 - pane-
le, okna PCV, 195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w blo-
ku, 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 Przy-
widza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra lo-
kalizacja, 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 pomiesz-
czeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo os.ka-
szubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus wszyst-
kie 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/KAWALERKI 
w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie za ca-
łodobową 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 surowym, 
otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,własność 
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 Or-
lex 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
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 1 pok. 
kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub za opiekę) 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE Wzgó-
rze Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze 
piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno kuchnia, 
łazienka, umeblowane 33m2  160 tys., cenę można negocjo-
wać tel. 0603 925 896, drugie piętro

- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą z domkiem do 
zamieszkania całorocznego w Wejherowie tel. 0601 877 240

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I 
ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA FINAN-
SOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowiednim 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 stosownym, 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, zmotoryzo-
wanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o smsy, 
tel. 695 147 965
WOLNA, lat 42 pozna podpowiedzialnego, uczciwego, kul-
turalnego, bez nałogów, cel - stały związek tel. 785 109 928
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczuciem hu-
moru, szuka pani, która ma dość szarych dni  tel. 506 562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 
42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana cierp-
niącego na samotność tel. 507 261 330
33 LATA -  172 cm z wejherowa poznam pania 40-45 lat tel. 
889-28-40-52
- WOLNA, l. 57, szczupła sympatyczna, pozna Pana 
kulturalnego, w odpowiednim wieku na dobre i złe, tel. 505 
948 529
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejherowa, pozna 
pana, ciepłego serdecznego mężczyznę  tel.696 175 202

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., sedan czerwo-
ny, 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
- 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, 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, imobila-

NIERUCHOMOŚCI

iser, 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, niebieski 
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,poduszka 
powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan grana-
towy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstrowany 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,ES-
D,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig sek-
fencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatronic,kon-
trola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad aktualne, 
zadbany okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowa-
nych, 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,za-
rejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł OKAZJA!!! 
tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie zarejestro-
wany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna +ga-
z,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i przegląd 
aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,gotowy do użytko-
wania,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,ważne 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,- pierw-
sza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, zarejestro-
wany 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, 
18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprze-
dam, 058 672 19 69
- 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, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi 
na 5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, 
szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODOWYM. 
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 malowanie, 
tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształcenie, 
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,Admini-
stracyjnego i.t.p Szybko, Solidnie, Tanio, tel.508 643 668
-  fIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, tel. 

058 677 01 50
BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami szkolen 
bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa rolnego, 
wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość zamieszkania, 
tel. 606 357 857

- 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-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 niemow-
laka, 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-BĘBNOWA 
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 DOBRYM 
STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, tel. 058 672 
68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  tel. 
509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i ha-
mulcami 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 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 progra-
mów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z wytrzy-
małego 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 niezagospodarowaną 
w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie tel. 512 
918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z różny-
mi 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 MIKROFALOWĄ 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. Wejhe-
rowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie tylko 
„ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z transpor-
tem 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” osiemdziesiątki 
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 Wejhe-
rowo, 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, mocnej 
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
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł 
tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 
drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 164-170 
cena 600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU uniwersalną, 
kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 KPL 
300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno elek-
tryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM fotele wiklinowe nowe- szt. 3 -żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
całość -350zł. tel. 665 264 111
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy -stan 
dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 03 22

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 
w Kąpinie 

tel. 501 175 333
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REKLAMA

REKLAMA

KUPON KONKURSOWY  nr  3

A                  B                  C

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

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

Kupony z odpowiedziami należy dostarczyć  do redakcji Expressu, 
ul. Sobieskiego 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. Patrick Graham - Ewangelia wg. Szatana
2. James Rollins - Burza Piaskowa
3. Jean-Christophe Grange - Przysięga Otchłani
4. Rhonda Byrne - Sekret
5. Norman Davies - Europa Walczy
6. Katarzyna Grochola - Trzepot Skrzydeł
7. N. B. Grace - High School Musical 2
8. Jacek Piekara - Płomień i Krzyż
9. Cukrzyca, pytania i odpowiedzi
10. Lincoln Child - Głębia

Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Pięć 
pierwszych osób, które zadzwonią w czwartek 4 września 
do naszej redakcji pod nr telefonu (0-58) 736-16-92 otrzy-
ma po jednej z wymienionych wyżej pozycji, ufundowa-
nych przez księgarnię „Chimera”

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 3:
Który pojazd jest w tej sytuacj nieprawidłowo zaparkowany 
na jezdni: A - 1, B - 2 czy C - 3

Księgarnia Chimera oferuje bogaty 
wybór podręczników szkolnych 

do wszystkich szkół.

Tadeusz Krotos, rysownik „Expressu” przedstawia - „Początek roku szkolnego”

Śmiej się z „Expressem”
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Klasyfi kacja końcowa:

1. Storhamar Hadball
2. KS Piotrcovia Piotrków
3. AZS Politechnika Ko-
szalin
4. Frankfuter Hanballclub
5. KS Łączpol Gdynia
6. KS Zgoda Ruda Śląska 

Najlepsza ,,7” zawodów:
bramkarka – Melanie 
Herrmann (Frankfurter)
lewe skrzydło – Ki nga 
Polenz (Piotrcovia)
lewe rozegranie – Mon-
ika Aleksandrowicz 
(Łączpol)
rozegranie - Anna Marie 
Edin (Storhamar)
koło – Joanna Dworaczyk 
(Politechnika)
prawe rozegranie – Daria 
Bołtromiuk (Storhamar)
prawe skrzydło – Justyna 
Mrożek (Zgoda)

najlepsza zawodniczka 
zawodów – Anna Marie 
Edin (Storhamar)
najlepsza bramkarka 
– Melanie Herrmann 
(Frankfurter)
król strzelców – Kinga 
Polenz (Piotrcovia)

GOŚCINNE ŁĄCZPOLANKI
Sukcesem zespołu z Norwegi zakończył się I Turniej 
Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Pomorza. Zawody, które 
odbyły się w hali rumskiego MOSIRu były kolejnym 
etapem w przygotowaniach do nowego sezonu drużyny 
Łączpolu. Zawodniczki po drugim miejscu, które zajeły 
w turnieju w niemczech tym razem okazały się gościnne 
zajmując trzecie miejsce. - traktujemy turnieje jako etapy 
przygotowań do nadchodzącego sezonu – mówi Grzegorz 
Gościński, trener Łączpolu. Teraz zawodniczki czeka trze-
ci ostatni już turnie, który odbędzie się w Oldenburgu w 
Niemczech. - postaramy sie wyciągnąć wnioski I wypaść 
lepiej jak na turnieju w Rumi – dodaje Trener.          (red)

ZAPROSZAMY NA ZAWODY
ekstraklasy 

piłki ręcznej kobiet 
pomiędzy zespołami:

KS Łączpol Gdynia – EKS Start Elbląg, 
które odbędą się w dniu 07 września 2008 r. o godz. 

13.00 na hali MOSiR w Rumi ul. Mickiewicza 49.

Sierpień 1980 – jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno w historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu.

ROCZNICA WYDARZEŃ SIERPNIOWYCH
Kartka z kalendarza. Fotoreportaż gdynianina Adama Michalaka
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Przewagę w pierwszej połowie meczu mieli piłkarze 
Arki, ale pierwsza groźna akcja Lecha zakończyła się 
trafi eniem do siatki Lewandowskiego. Na szczęście po 
10ciu minutach Zbigniew Zakrzewski doprowadził do 
wyrównania. Jeszcze przed przerwą Lech mógł objąć 
prowadzenie, na szczęście dla żółto-niebieskich piłka po 
strzale Murawskiego trafi ła w słupek. W drugiej połowie 
piłkarzE Lecha uzyskali niewielką przewagę nad Arką.- 
Mieliśmy kilka okazji do strzelenia bramki, szczególnie 
w końcówce, gdy goniliśmy wynik. - mówi Piotr Reiss, 
piłkarz Lecha Poznań. Po bardzo dobrym rajdzie Karwana, 
Zakrzewski podwyższył wynik na 2:1 dla Arki.  - Szkoda, 
że Lech stracił trzy punkty, ale taka jest piłka. Tak jak w 
Poznaniu strzelałem bramki dla Lecha Poznań, tak teraz 
gram dla Arki Gdynia i zrobię wszystko, żeby strzelać 

tych bramek jak najwięcej – mówi Zbigniew Zakrzewski. 
Końcówka meczu należała do piłkarzy z Poznania, którzy 
bardzo chcieli wyrównać wynik spotkania. W końcówce 
meczu z bardzo dobrej strony zaprezentował nam się nowy 
nabytek Gdynian, Marcin Pietroń. Wyśmienitą okazję 
na podwyższenie wyniku zmarnował Bartek Karwannie 
trafi ając w światło bramki Kotorowskiego.
ARKA: Witkowski – Sokołowski, Łabęcki, Żuraw, 
Kowalski, Przytuła, Ulanowski, Ława (78 Pietroń), 
Karwan,Zakrzewski, Wachowicz(87 Nawrocik)
LECH: Kotorowski – Arboleda,Bosacki, 
Wojtkowiak,Henrquez (74 Reiss), 
Bandrowski,Murawski, Injac (46 Peszko), Stilić, 
Lewandowski, Regnifo

(PiR)

ŚWIĘTO W GDYNI
Mecz przyjaźni jak się określa mecze min. Arki z Lechem był wspaniałym widowiskiem. Stadion przy 
Olimpijskiej wypełnili kibice do ostatniego miejsc. Od pierwszego gwizdka sędziego oglądaliśmy 
futbol na wysokim poziomie. 

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

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, 4 września 2008 r.                                Sport

JW. - Znamy wszystkie Pana sukcesy, ale początki 
przygody z deskami są mniej znane. Dlatego chciałem 
trochę powspominać i cofnąć się do historii. Kiedy za-
czął pan jeździć na nartach?
A.M. - Miałem wówczas trzy latka.
J.W. A kiedy oddał pan pierwszy skok?
A.M.- Miałem wtedy sześć lat i osiągnąłem wynik 17 me-
trów, ale kiedy wyhamowałem byłem już w samych skar-
petkach. Zbyt duże buty zsunęły mi się z nóg.
J.W. - Osiem lat po tym wydarzeniu obraził się Pan na 
sędziów?
A.M - Tak, to prawda. Nastąpiła wtedy pomyłka na moją 
niekorzyść - zamiast drugiego miejsca przyznano mi 4. 
Błąd ten szybko wykryto, ale nagrody nie odebrałem, bo 
z mokrymi oczyma i nartami na plecach szedłem już do 
domu.
J.W. - Pierwsze Pana trofeum?
A.M -  Brązowy medal podczas mistrzostw Polski junio-
rów w kombinacji norweskiej w 1994 roki. Potem, dzię-

Sportowe rozmowy Expressu

JAK ADAŚ WYSKOCZYŁ Z BUTÓW
Specjalnie dla Expressu Gdyńskiego Adamem Małyszem podczas Letniego Grand Prix 
w Zakopanem rozmawiał Jarosław Woliński.

ki pomocy przyjaciół, trafi łem na Turniej 
Czterech Skoczni, niestety wtedy nie od-
niosłem żadnych sukcesów.
J.W. - Później jednak było znacznie le-
piej?
A.M - Tak. Zaczęło się od złotego meda-
lu w Lahti w 2001 roku, potem było zwy-
cięstwo w Turnieju Czterech Skoczni i na 
koniec zwycięstwo w generalnej klasyfi -
kacji Pucharu Świata. A potem jakoś po-
toczyło się dalej, kolejne zwycięstwa w  
Klasyfi kacji Pucharu Świata, zwycięstwa 
w LGP, medale olimpijskie i medale Mistrzostw Świata.
J.W - Mówi się, że Adam Małysz jest tak doskonałym 
zawodnikiem, że poradziłby sobie bez sztabu 
szkoleniowego?
A.M. - Nikt by sobie nie poradził. Każdy potrze-
buje trenera, psychologa, przyjaciół - nie tylko w 
złych chwilach, ale też kiedy odnosi się suk-
cesy.
J.W - Początki pana kariery przy-
nosiły punkty Wiśle, teraz Zako-
pane ma powody do radości?
A.M. - Bardzo dużo zawdzięczam Wi-
śle, tu miałem mojego pierwszego trene-
ra, zarazem wujka Jana Szturca, który od 
najmłodszych lat wyciągał mnie na trenin-
gi. Moje sukcesy to w wielkiej mierze jego 
zasługa. On także zainicjował w 1995 roku 
zrzutkę pieniędzy, dzięki której pojechałem na 
swój pierwszy Turniej Czterech Skoczni. Miesz-
kańcy Wisły uzbierali wtedy 800 marek.
J.W Pięć  lat później znowu zbierali pieniądze?
A.M. - Tak, po słabszych startach zaczynałem mieć 
lepsze wyniki i cała Wisła zbierała,  aby móc zo-
baczyć dwa ostatnie konkursy Turnieju Czterech 
Skoczni. Pod skocznią najglośniej w  trąbę dmuchał 
mój sąsiad ubrany w góralski strój. Wisła to mój dom, Za-

Jarosław Woliński w rozmowie z Adamem Małyszem.

kopane to moje miejsce pracy.
J.W. – Jest pan człowiekiem bardzo zapracowanym, a 
co pan robi jak ma pan wolne?
A.M. - Lubię popracować w ogrodzie, coś smacznego 

ugotować np. dobry rosołek na mięsie, lubię też jeź-
dzić na  quadach, a zimą na skuterze śnieżnym.

J.W. - Mały test o Gdyni – co pan o niej 
wie?
A.M- Bardzo dużo -  leży nad morzem, 

jest siedzibą jednego z największych por-
tali poświęconych skokom, ma najlepszych 

kibiców pod względem strojów i powstał tam 
również pierwszy na świecie album poświęco-

ny skokom.
J.W. - Jakie stawia Pan sobie cele na nadcho-

dzący sezon?
A.M. -  Na pewno Turniej Czterech Skoczni, Mi-

strzostwa Świata w Libercu , oczywiście Zakopane 
15-17 stycznia i  walka o jak najlepsze miejsce w koń-

cowej klasyfi kacji Pucharu Świata.
J.W. - A jak powinna zakończyć się kariera Adama 
Małysza?

A.M. -  Moim marzeniem jest złoty medal olimpijski 
w Kanadzie. 

J.W – Dziękuje za rozmowę.

Nad morze dotarła już Ame-
rykanka Michelle Maslow-
ski oraz Białorusinki Kat-
siaryna Snytsina,  Natalia 
Marchanka. Przypomnijmy, 
Katia i Natalia brały udział 
w Igrzyskach Olimpijskich 
z reprezentacją Białorusi. 
Wcześniej zespół z Gdyni 
zasiliła Ivana Matovic, ak-

Elżbieta Zawadka nową koszykarką Lotosu PKO BP Gdynia. Była zawodniczka AZS Toruń, grająca 
przez ostatnie dwa sezony w NCAA (Michigan), pozytywnie przeszła testy w gdyńskim klubie i 
zyskała uznanie trenera Jacka Winnickiego. Elżbieta Zawadka ma 178 cm wzrostu i gra na pozycjach 
1 i 2. To z pewnością nie jest ostatni ruch transferowy klubu z Gdyni. Kadra Lotosu PKO BP Gdynia 
powoli się kompletuje.

Wzmocnienia  Lotosu  PKO BP Gdynia

Ten największy na Wybrze-
żu turniej koszykarski dla 
drużyn amatorskich orga-
nizowany będzie w Gdyni 
(Plac Grunwaldzki - koło 
Muszli Koncertowej) w 
dniach 13-14 września 
2008 roku. Udział w nim 
wezmą kobiety i mężczyźni 
w sześciu kategoriach wie-
kowych (trzy kategorie ko-
biet i cztery mężczyzn) zaś 
mecze rozgrywane będą na 
12 boiskach. Organizatorzy 
szacują, że w turnieju udział 
weźmie ponad120 zespo-
łów i około 500 zawodni-
ków i zawodniczek. Na-
grodami dla 3 zwycięskich 
ekip w poszczególnych ka-
tegoriach będą atrakcyjne 
zestawy sprzętu sportowe-
go marki New Balance. Dla 
wszystkich uczestników 

organizatorzy przygoto-
wali pamiątkowe koszulki. 
Organizatorzy zapewniają 
moc atrakcji dla wszystkich 
uczestników streetball’o-
wych zmagań w postaci 
konkursów koszykarskich 
oraz imprez towarzyszą-
cych. Karty zgłoszeniowe 
wraz z regulaminem tur-
nieju do nabycia w siedzi-
bie Basketball Investments 
SSA (Gdynia, ul. Olim-
pijska 5, tel. 622-72-71, 
622-17-25). Zgłoszenia 
czteroosobowych zespołów 
przyjmowane będą do dnia 
11.09.2008 r. Sponsorami 
imprezy są producent i dys-
trybutor profesjonalnego 
sprzętu sportowego: New 
Balance oraz Miasto Gdy-
nia.

Jakub Jakubowski

tualna mistrzyni Euroligi 
przechodzi ze Spartaka 
Moskwa Region do Lotosu 
PKO BP Gdynia. Kontrakt 
z 25 letnią Serbką podpi-
sany został na rok z opcją 
przedłużenia na dwa lata. 
Pozyskanie tej zawodnicz-
ki to ogromny sukces klu-
bu. Matovic przez między-
narodowych fachowców 
uznawana jest za jedną 
z trzech najlepszych za-
wodniczek w Europie na 
pozycji centra. Trzy lata 
temu FIBA umieściła ją 
w pierwszej trójce najlep-
szych zawodniczek Europy 
młodego pokolenia. Ivana 
potwierdziła talent i wiel-
kie umiejętności. 
- Po pozyskaniu Matovic 
mam prawdziwy ból głowy, 
jeśli chodzi o sytuację pod 
koszem, ale życzę każdemu 
trenerowi takiego uczucia. 
Nie ukrywam, że bardzo 
chciałem, aby Ivana do nas 

dołączyła. To zawodnicz-
ka słynąca z dobrej gry w 
obronie, świetnie sobie ra-
dzi nie tylko pod samym 
koszem, ale także na pią-
tym, szóstym metrze. Jej 
wrodzone predyspozycje 
motoryczne sprawiają, że 
dobrze biega do szybkiego 
ataku, jak i szybko potra-
fi  wrócić do obrony, co w 
przypadku tak wysokich 
zawodniczek nie jest oczy-
wiste. Inną zaletą Ivany 
Matovic jest skuteczność. 
Nie tylko zdobywa wiele 
punktów, ale też zazwyczaj 
gra na wysokiej skuteczno-
ści. Wierzę, że swoje atu-
ty i walory potwierdzi na 
boisku – powiedział trener 
Lotosu PKO BP Gdynia 
Jacek Winnicki. Serbska 
środkowa jest przedostat-
nią zawodniczką pozy-
skaną przed rozpoczęciem 
tego sezonu przez Lotos 
PKO BP Gdynia. Do dru-

żyny dołączy jeszcze jedna 
koszykarka grająca na po-
zycji numer 3. 
Na chwilę obecną skład 
Lotosu PKO BP Gdy-
nia wygląda następująco: 
Paulina Pawlak (rozgry-
wająca), Natalia Marchan-
ka (rozgrywająca), Katia 
Snytsina (rzucający obroń-
ca/skrzydłowa), Olivia To-
miałowicz (rozgrywająca/
rzucający obrońca), Emilija 
Podrug (silna skrzydłowa/
center), Jennifer Fleischer 
(center), Michelle Maslow-
ski (skrzydłowa), Marta 
Jujka (center), Magdalena 
Leciejewska (silna skrzy-
dłowa), Ivana Matovic 
(center), Alana Beard (rzu-
cający obrońca), Karolina 
Ambrosiewicz (rozgrywa-
jąca), Klaudia Sosnowska 
(skrzydłowa), Ewelina 
Gala (silna skrzydłowa). 

Jakub Jakubowski

Ivana Matovic w akcji.

Streetball w Gdyni!
Już po raz kolejny wszyscy miłośnicy koszy-
kówki w wydaniu ulicznym będą mieli oka-
zję sprawdzić swoje umiejętności na tle in-
nych drużyn. Basketball Investments, Gdyń-
skie Towarzystwo Koszykówki oraz Gdyń-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują 13 
edycję Wielkiego Turnieju Koszykówki Ulicz-
nej New Ballance Basket Tour Gdynia 2008. 
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