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Najlepszy fi lm Konkursu 
głównego otrzyma Wielką 
Nagrodę „Złotych Lwów”, 
którą odbierze jego reżyser. 
Nagrodę taką otrzyma rów-
nież producent najlepszego 
fi lmu. Przyznana zostanie 
także Nagroda „Srebrnych 
Lwów” dla fi lmu oraz na-
grody indywidualne za re-
żyserię, scenariusz, debiut 
reżyserski, debiut aktorski, 
rolę kobiecą, rolę męską, 
zdjęcia, muzykę, sceno-
grafi ę, drugoplanowe role 
kobiecą i męską, dźwięk, 
montaż i kostiumy. Prze-
wodniczącym Jury Kon-
kursu głównego będzie Ro-
bert Gliński.  
Nagrodzone zostaną najlep-
sze fi lmy w Konkursie kina 
niezależnego i Konkursie 
etiud fabularnych i fabular-
nych fi lmów dyplomowych 
szkół fi lmowych. Jury, na 
czele którego stanie Sławo-
mir Fabicki, przyzna oprócz 
tego – w obu wymienio-
nych konkursach – nagrody 

specjalne wybranemu przez 
siebie fi lmowi. 
Publiczność Festiwalu w 
Gdyni będzie ma okazję 
obejrzeć fi lmy prezentowa-
ne w pozakonkursowej sek-
cji „Panorama polskiego 
kina”. Z roku na rok poka-
zy te cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem ze 
strony widzów. 
Nagroda nie ominie fi lmu, 
który w okresie od 1 wrze-
śnia 2007 r. do 31 sierpnia 
2008 r. będzie cieszył się 
największą frekwencją w 
kinach w Polsce. „Bursz-
tynowe Lwy” odbiorą dys-
trybutor i producent nagro-
dzonego fi lmu. 
Z myślą o najmłodszych 
zostały zorganizowano pro-
jekcje w ramach przeglą-
du fi lmów „Gdynia dzie-
ciom”. Z kolei dla miło-
śników czeskiego kina 33. 
FPFF przygotował nie lada 
atrakcję: „Dzień Czeski”. 
Będzie to okazja do uczest-
nictwa w projekcjach naj-

FILMOWE ŚWIĘTO
33. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni minął półmetek. Kilkadziesiąt fi lmów będzie rywalizuje w trzech 
konkursach o uznanie jurorów, publiczności i dziennikarzy. Na tegoroczny festiwal przyjechało ponad 2 tysiące 
gości w tym setka zagranicznych. W 175 projekcjach fi lmowych weźmie udział ponad 45 tysięcy widzów. 

nowszych produkcji fi lmo-
wych zza południowej gra-
nicy, a także do poznania 
ich twórców. Na wszyst-
kich gości i uczestników 
Festiwalu czekają ponad-
to dziesiątki imprez towa-
rzyszących: koncerty mu-
zyki fi lmowej, pokazy ple-

nerowe, wystawy, konfe-
rencje, spotkania z ludźmi 
kina i wiele, wiele innych. 
Festiwal w Gdyni potrwa 
do 20 września. Jego or-
ganizatorami są: Minister-
stwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, 

Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich, Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego i Urząd Mia-
sta Gdyni. Dyrektorem 33. 
FPFF jest Leszek Kopeć, 
dyrektorem artystycznym – 
Mirosław Bork.         
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Na festiwal przybyła we wtorek Irena Kwiatkowska, która w Gdyni świętować będzie swoje 96 urodziny.
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W stoczni
czekają 

Pracownicy Stoczni 
Gdynia odliczają czas. 
Za mniej więcej dwa 
tygodnie będzie wiadomo 
czy Komisja Europejska 
zaakceptowała plany 
prywatyzacyjne zakładu. 
Jeżeli tak to stocznia trafi  
w ręce fi rmy ISD, która jest 
już właścicielem Stoczni 
Gdańsk. Jeżeli jednak 
plany restrukturyzacyjne 
nie spodobają się 
komisarzom unijnym 
wówczas największemu 
przedsiębiorstwu w mieście 
grozi upadek.              str. 4

Gazowe autobusy
Po mieście od kilku dni 
jeździ autobus w pomarań-
czowych barwach. Jest nim 
testowany autobus miejski 
czeskiej marki Tedom 
zasilany sprężonym gazem 
ziemnym (CNG).       str. 3 
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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 – Marynarka wojenna zo-

stała poproszona o pomoc, 
aby przetransportować ser-
ce do przeszczepu ze Słup-
ska do Kliniki Kardiochi-
rurgii Akademii Medycznej 
w Gdańsku, gdzie na organ 
oczekiwał pacjent kliniki – 
informuje Bartosz Zajda, 
rzecznik prasowy dowód-
cy marynarki wojennej. – 

Po serce poleciał śmigło-
wiec ratowniczy Marynar-
ki Wojennej Mi-14 PS. We 
wtorek rano organ trafi ł do 
Gdańska.
Załoga śmigłowca Mi-14 
PS z 29 Eskadry Lotni-
czej Marynarki Wojennej 
wystartowała z lotniska w 
Darłowie o godzinie 06:17. 
Po 16 minutach lotu śmi-

głowiec był już w Słup-
sku. Z lotniska w Słupsku 
śmigłowiec podjął zespół 
transplantacyjny wraz z or-
ganem do przeszczepu. Na-
stępnie poleciał na lotnisko 
w Gdańsku Rębiechowie, 
gdzie lądował o godzinie 
07:25. Stamtąd serce trafi -
ło do gdańskiej kliniki kar-
diochirurgii.

Trzeba przyznać,że akcja 
odbyła się błyskawicznie. 
Załogę śmigłowca tworzą: 
Paweł Smereka, dowódca, 
Dariusz Sionkowski, dru-
gi pilot, Sebastian Maj-
cherczyk i Adam Tepurski, 
technicy pokładowi oraz 
Mirosław Baranowski, ra-
townik.

(MK)

Błyskawiczny lot po serce
To była krótka komenda. Trzeba natychmiast lecieć do Słupska po serce, na które czeka ciężko chory 
pacjent. Załoga śmigłowca marynarki wojennej „Anakonda” błyskawicznie wskoczyła do swojej 
maszyny. Dzięki temu młody człowiek, który od kilku miesięcy czekał na przeszczep ma szansę 
rozpocząć nowe życie.

Strażacy najczęściej jeżdżą 
do os, rzadziej zdarzają się 
szerszenie. - Codziennie 
mielismy 5 – 6 takich przy-
padków, ale zdarzyły się i 
dni, że było 10 – opowiada 
kpt Wójcikiewicz. 
Zmienia się pogoda i sezon 
os na szczęście dobiega 
końca. Ostatnio strażacy są 
wzywani każdego dnia co-
raz rzadziej. Ale osy odla-
tują, a kokony zostają. 
Jedno z ostatnich zgłoszeń 
przyszło z ulicy Druskien-
nickiej. Osy zagnieździły 
się na w domu, w szcze-
ilinie na wysokości 8 me-

trów. - Ściągamy je z z bu-
dynków do późnej jesieni 
- mówi kpt Wójcikiewicz. 
- Potrafi ą być agresywne i 
przeszkadzać.  
Sprawa na ulicy Druskien-
nickiej została rozwiaza-
na rozwiązana za pomocą 
pianki montażowej, która 
uszczelniła kokon. W ciągu 
dnia osy były poza koko-
nem, a gdy wrócą to już nie 
utworzą sobie w tym miej-
scu nowego kokonu. 
Ale za każdym razem stra-
żacy muszą zachować 
szczególną ostrożność, 
żeby osy albo szerszenie 

ich nie użądliły. Straża-
cy ubierają się w specjal-
ne, kilkuwarstwowe kom-
binezony ochronne. Dzię-
ki temu żądło nie może do-
sięgnąć skóry i zostaje na 
kombinezonie. Potem ko-
kony są wywożone. 
Osy zakłądają gniazda 
wszędzie. O ile w ubie-
głym roku takich zdarzeń 
w Gdyni było 100, to w 
tym roku już ponad 300. 
Teraz jest ich już coraz 
mniej. Jeśli mimo wszyst-
ko nie uda nam sie uniknąć 
użądlenia i powstanie duży 
obrzęk trzeba udać się do 

lekarza, bo mogą być to 
objawy alergii. Duszności, 
zawroty głowy i spadek ci-
śnienia to już poważniejsze 
objawy tego uczulenia. Jad 
szerszeni czy trzmieli to je-
den z najsilniejszych aler-
genów. Wtedy może pomóc 
już tylko zastrzyk z adrena-
liny. Najniebezpieczniej-
sze dla życia są użądlenia 
w twarz i szyję, które mogą 
spowodować obrzęk dróg 
oddechowych. Nie zaszko-
dzi więc zrobić sobie testu i 
sprawdzić, czy mamy aler-
gię na jad.  

(td) 

Teraz będzie mniej os
To był rekordowy sezon os w Gdyni. Straż pożarna wyjeżdżała ponad 300 razy. – W ubiegłym roku 
mieliśmy około 100 takich zdarzeń – mówi kpt Paweł Wójcikiewicz z gdyńskiej straży pożarnej. 

Dwie z nich pracowały pod 
opieką Romualdy Faron ze 
Szkoły Podstawowej nr 28 
w Gdyni. 
Gdyńscy laureaci Ogól-
nopolskiego VIII Konkur-
su Twórczego Używania 
Umysłu WYSPA ZAGA-
DEK 2008, którzy pojadą 
we wrześniu na wycieczkę 
naukową do Ośrodka Do-
świadczeń i Kształcenia 
Twórczego KREATIVUM 
w Szwecji, to:

1. Grupa młodsza: 
Dudulska Karolina 
- Szkoła Podstawowa nr 28 
w Gdyni. 
Peek Weronika - Szkoła 
Podstawowa nr 28 
w Gdyni. 
2. Grupa starsza: 
Sprengel Aleksandra - 
Szkoła Podstawowa nr 34 

w Gdyni.
Konkurs WYSPA ZAGA-
DEK ma na celu rozwija-
nie twórczego myślenia 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Skiero-
wany jest do uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych 
i pierwszych klas gimna-
zjów. 
Latem przeprowadzono w 
Sopocie fi nałowe rozgrywki 
konkursowe w dwóch gru-
pach wiekowych. Młodsza 
grupa obejmowała uczniów 
klas IV i V szkoły podsta-
wowej, a starsza - szóstą 
klasę szkoły podstawowej i 
pierwszą gimnazjum.
Tematem przewodnim fi na-
łów były zagadnienia odno-
szące się do czasów, które 
działy się 500 lat temu.

UM Gdynia

Wyspa zagadek
Laureatkami krajowych fi nałów Ogólnopol-
skiego VIII Konkursu Twórczego Używania 
Umysłu WYSPA ZAGADEK 2007/2008 zosta-
ły 3 uczennice z Gdyni.  

Tradycyjnie już turnie-
je startowały z pierwszym 
dniem wakacji i trwały dwa 
miesiące do 29 sierpnia. 
Tak, jak co roku każdy mógł 
spróbować swoich sił pod-
czas turniejów piłki siatko-
wej oraz piłki nożnej. 
W rywalizacji siatkarskiej 
pierwsze miejsce zajęli: 
Maciej Konkol z Sebastia-
nem Hoppe, którzy zdobyli 
po 68 punktów.
Nowością podczas tego-
rocznej edycji Aktywnego 
Lata były, cotygodniowe 
turnieje par mieszanych. 
Bezkonkurencyjna okaza-
ła się Magda Obszańska 
(40 punktów), drugie miej-
sce zajął Piotr Ilewicz (31 
punktów). 

Nie mniej emocji dostar-
czyli wszystkim uczestni-
cy turniejów piłkarskich, 
którzy, na co dzień grają w 
różnych pomorskich klu-
bach m.in. gdyńskim Bał-
tyku, Arce, gdańskiej Le-
chii czy Cartusii Kartuzy. 
Zwycięzcami turnieju zo-
stali Grzegorz Płotka i Mi-
chał Dąbrowski, którzy w 
klasyfi kacji GPX zdobyli 
po 60 punktów. 
Poza turniejami na gdyń-
skiej plaży odbywały się 
imprezy, na które przybyły 
tłumy gdynian i turystów.
Do najważniejszych wy-
darzeń należały przede 
wszystkim odbywające się 
na przełomie czerwca i lip-
ca Gdynia Saling Days w 

ramach których można 
było ekscytować się Że-
glarskim Pucharem Świata 
GSD Word Cup i Mistrzo-
stwami Polski w Skuterach 
Wodnych oraz Bussines 
Race Gdynia 2008. 
Trzeba wspomnieć również 
o innych niezwykle wido-
wiskowych i atrakcyjnych 
wydarzeniach rozrywko-
wych, dzięki którym tego-
roczna edycja Aktywnego 
Lata była jeszcze bardziej 
ciekawa.
Ze sceny na gdyńskiej pla-
ży rozbrzmiewała często 
muzyka szantowa, podczas 
Festiwalu Beach Party na 
plaży królowały zaś gorą-
ce rytmy muzyki młodzie-
żowej. 

Targi Wiatr i Woda, które 
zgromadziły 100 wystaw-
ców w gdyńskiej marinie 
i wystawa sztuki maryni-
stycznej - to kolejne atrak-
cje tego lata w Gdyni. War-
to dodać, że na plaży było 
bezpiecznie.
Na kąpieliskach strzeżo-
nych (w sumie 550 m pla-
ży) nad bezpieczeństwem 
wypoczywających czuwało 
35 ratowników. 
Wszystkie niebezpieczne 
miejsca w wodzie (uskoki 
i ostre spady) były ozna-
czone czerwonymi bojami 
oraz tablicami informacyj-
nymi ostrzegającymi przed 
zagrożeniem. 

UM Gdynia

AKTYWNE LATO 
NA GDYŃSKIEJ PLAŻY 
Blisko 2000 osób uczestniczyło w tegorocznej edycji turniejów plażowych rozgry-
wanych na terenie gdyńskiej plaży Śródmieście. 
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- Gdy tylko piraci drogo-
wi dowiedzą się,że mamy 
przeciwko nim nowocze-
sną broń to na pewno zdej-
mą nogę z gazu– twier-

dzi Tomasz Wojaczek po., 
rzecznika prasowy komen-
danta miejskiego policji w 
Gdyni. - Passat, który do-
staliśmy jest pierwszym na 

Pomorzu wyposażonym w 
wideoradar, który oprócz 
samochodów jadących z 
przodu, może fi lmować 
również pojazdy porusza-

DO WALKI Z PIRATAMI
Gdyńska drogówka ma nowy oręż do walki z kierowcami, którzy szarżują po mieście. Od 
kilku dni nowy vw passat ściga piratów drogowych. Dodatkowo specjalny wideoradar, w 
który wyposażony jest samochód robi zdjęcia, które dokumentują przekroczenie prędkości. 
Funkcjonariusze policji spodziewają się,że nowy cywilny radiowóz będzie działał także 
prewencyjnie na niesfornych kierowców.

Kierowcy na ogół znają dobrze miejsca, w który mogą natknąć się na kontrole radarowe.

jące się za radiowozem. Ten 
wideoradar jest łatwiejsze 
w użytkowaniu niż dotych-
czas stosowane tego typu 
urządzenia. Kamery wypo-
sażone są w fi ltry polaryza-
cyjne, które pozwalają zni-
welować refl eksy świetlne 
odbijające się od szyb i zo-
baczyć kto jedzie w samo-
chodzie fi lmowanym.
Nowy radiowóz, w który 
została wyposażona gdyń-
ska drogówka kosztował 
ponad 100 tys. zł. Osiąga 
prędkość ponad 200 km/h. 
Jego zakup sfi nansowała 
Komenda Wojewódzka Po-
licji w Gdańsku. Natomiast 
koszt nowoczesnego wide-
oradaru to 70 tys. zł.

(MK)

Tym razem jest to najnow-
szy model C12G, wypro-
dukowany w 2008 r. Po-
jemność autobusu Tedom 
C12G to 86 pasażerów, w 
tym 29 na miejscach sie-
dzących. Czeski Tedom 
testowany jest w Przed-
siębiorstwie Komunika-
cji Miejskiej Sp. z o.o. w 
Gdyni. Celem testów jest 
nie tylko sprawdzenie mar-
ki w warunkach gdyńskich, 
ale i pomiar zużycia gazu 
ziemnego oraz sprawdze-
nie funkcjonowania cało-
pojazdowej klimatyzacji, w 
którą autobus został wypo-
sażony.
– Warto w tym miejscu 
nadmienić, że gdyńskie 

PKM planuje w najbliż-
szych tygodniach zakup 5 
fabrycznie nowych auto-
busów przegubowych zasi-
lanych CNG. Jest to rezul-
tat bardzo dobrych dotych-
czasowych doświadczeń 
z eksploatacją gazowców 
w tym przedsiębiorstwie – 
poinformował Marcin Gro-
madzki, rzecznik prasowy 
gdyńskiego ZKM.
Po ulicach miasta jeździ 
coraz więcej autobusów 
napędzanych gazem. Jest 
to niezwykle ważne, ponie-
waż ten rodzaj paliwa nie 
zanieczyszcza środowiska 
naturalnego tak jak paliwo 
tradycyjne.

(MK)

Kolejne gazowe
autobusy
Takiego cudaka na ulicach Gdyni jeszcze nie 
było. Po mieście od kilku dni jeździ autobus w 
pomarańczowych barwach. Jest nim testowany 
autobus miejski czeskiej marki Tedom zasilany 
sprężonym gazem ziemnym (CNG). 

Autobusy na gaz sprawdziły się już w Gdyni.

REKLAMA
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– Osoby, które są na ren-
cie lub emeryturze, czują 
się samotne a chciałyby ak-
tywnie spędzać czas zapra-
szamy do działających w 
strukturach MOPS Dzien-
nych Domów Pomocy Spo-
łecznej - mówi Cezary Ho-
rewicz, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy społecznej w Gdyni.- 
Domy prowadzą dla swo-
ich podopiecznych (osoby 
starsze i niepełnosprawne) 
terapię zajęciową, muzy-
koterapię, różne kółka za-
interesowań (np. plastycz-

ne, krawieckie, teatralne, 
ogrodnicze), zapewniają 
całodzienne wyżywienie, 
opiekę lekarską bądź pielę-
gniarską, opiekę socjalną, 
rehabilitację i wiele innych 
form aktywności. Pod-
opieczni wspólnie ogląda-
ją telewizję i fi lmy, czytają 
książki i codzienną prasę, 
wychodzą razem do teatru, 
do kina, do muzeum itp. 
Biorą także udział w pie-
szych wyjazdowych wy-
cieczkach. Osoby zaintere-
sowane uczęszczaniem do 
tych placówek mogą uzy-

skać skierowanie z Dziel-
nicowego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej lub zgłosić 
się bezpośrednio do pla-
cówki: Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej, ul. Fre-
dry 3, tel: 058 661-65-26, 
lub Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Maczka 1, 
tel: 058 622-24-24.
 W związku ze zbliżająca 
się jesienią MOPS przy-
gotował też  bezpłatną po-
moc rzeczową, którą moż-
na otrzymać w dzielnico-
wych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. W DOPS nr 1, 

przy ulicy Maczka 1, (tel. 
058 622-09-47), od ponie-
działku do piątku, w godz. 
7.45 – 15.45, funkcjonuje 
punkt zbiórki i wydawania 
odzieży i butów dla dzieci i 
dorosłych (obecnie dyspo-
nuje zapasem obuwia dam-
skiego). Do punktu moż-
na również przynosić po-
ściel, obrusy i fi rany (zo-
staną przekazane potrze-
bującym). Ponadto w ko-
ściele św. Antoniego, przy 
ulicy Ujejskiego 33, w każ-
dy wtorek, w godz. 17-19, 
dyżur pełni Franciszkań-

skie SOS (w magazynie 
można otrzymać odzież, 
obuwie, sprzęt gospodar-
stwa domowego). DOPS nr 
2, przy ulicy Bosmańskiej 
32 a, (tel: 058 625-17-49), 
prowadzi magazyn z odzie-
żą pod nazwą „Klub bli-
skich przyjaciół”, na te-
renie przychodni lekar-
skiej, przy ulicy Porębskie-
go 9. Punkt jest czynny w 
godz. 8.00 – 10.00 i 14.00 
– 15.30. Można tam dostać 
bądź oddać odzież, drobne 
sprzęty gospodarstwa do-
mowego oraz artykuły dla 

dzieci (wózki, materacyki, 
łóżeczka). Ponadto klien-
ci ośrodka mogą skorzy-
stać z bezpłatnych usług 
fryzjerskich (chęć skorzy-
stania należy zgłosić pra-
cownikowi socjalnemu). 
Natomiast w DOPS nr 3, 
przy ulicy Działowskiego 
9, (tel. 058 663-20-20) pro-
wadzi w godz. 7.45 – 10.00 
i 14.00 – 15.30, punkt wy-
miany odzieży dla dzieci 
i dorosłych oraz sprzętów 
dla dzieci (łóżeczka, mate-
racyki, chodziki, wózki).

(MK)

Relaks i pomoc rzeczowa
Warto wiedzieć, że podczas długich jesiennych dni osoby starsze i samotne wcale nie muszą się nudzić.

- Analiza dokumentów tro-
chę potrwa. Musimy mieć 
odpowiedź w październiku 
- wyjaśnił minister skarbu 
państwa Aleksander Grad 
.- Plany zmian w stocz-
niach w Gdańsku, Gdyni 
i Szczecinie cały czas się 
zmieniają. - Pracują nad 
tym eksperci po stronie in-
westorów i po naszej stro-
nie. Konsultujemy to z Ko-
misją Europejską.
Jeśli Komisja nie zaakcep-
tuje planów, stocznie będą 
musiały zwrócić ponad 1,2 
mld zł pomocy publicznej, 
co doprowadzi je do ban-
kructwa. Jeżeli plany zo-
staną przyjęte, to stocznie 
w Gdyni i Szczecinie trafi ą 
do prywatnych właścicie-
li, a we wszystkich zakła-
dach przeprowadzona zo-
stanie restrukturyzacja. Za-
kład w Gdyni też miałoby 
przejąć ISD, Szczecinem 
zainteresowany jest Mo-
stostal Chojnice. Rząd jest 
gotowy dopłacić inwesto-
rom nawet 1,2 mld 
zł, aby tylko wzię-
li odpowiedzialność 
za stocznie.Przeciw-
ko przejęciu Gdy-
ni przez ISD prote-
stują związkowcy 
z Gdańska. Uwa-
żają, że ISD połączy oba 
zakłady, co doprowadzi 
do likwidacji produkcji w 

Gdańsku. 80 proc. pracow-
ników Stoczni Gdańsk jest 
przeciwko połączeniu z 
gdyńskim zakładem - wy-
nika z referendum zorga-
nizowanego przez związ-
ki. A co na temat przyszło-
ści swojego zakładu sądzą 
gdyńscy stoczniowcy.
– Najgorsze jest to, że teraz 
nic nie zależy od nas tylko 
od urzędników z Unii Eu-
ropejskiej - mówi Stefan 
Podolski. – Jak coś im się 
nie spodoba to doprowadzą 
do upadłości naszej stocz-
ni. Ja od ponad dwudziestu 
lat pracuje tu ze spawarką 
w ręku. Gdzie będę szukał 
innej fi rmy.
W nieco lepszej sytuacji są 
młodsi pracownicy. Ci w 
razie czego mogą szukać 
pracy na zachodzie Euro-
py i w krajach skandynaw-
skich.
– Stoczniowiec w Polsce 
powinien zarabiać tyle, by 
starczyło mu na godne ży-
cie, a  nie tułać się po świe-

cie – mówi Adam Kolasa, 
monter kadłubów. – Pew-
nie,że mógłbym wyjechać 

STOCZNIOWCY CZEKAJĄ NA 
DECYZJĘ UNII EUROPEJSKIEJ
Pracownicy Stoczni Gdynia odliczają czas. Za mniej więcej dwa tygodnie będzie wiadomo czy Komisja Europejska zaakceptowała plany 
prywatyzacyjne zakładu. Jeżeli tak to stocznia trafi  w ręce fi rmy ISD, która jest już właścicielem Stoczni Gdańsk. Jeżeli jednak plany 
restrukturyzacyjne nie spodobają się komisarzom unijnym wówczas największemu przedsiębiorstwu w mieście grozi upadek.

do Szwecji czy Norwegii 
tak jak moi koledzy, ale ja 
w Gdyni mam mieszkanie-
,żonę i dzieci. Lepiej niech 
nasz zakład nadal istnieje i 
prosperuje.
Pracownicy Stoczni Gdy-
nia twierdzą,że w razie ko-
nieczności do końca będą 
bronić istnienia swojej fi r-
my.
– Jak unia doprowadzi do 
upadku naszej stoczni to 

wyjdziemy na ulice War-
szawy i Brukseli. Pokaże-
my,że stoczniowcy są silni. 
Mam jednak nadzieję,że do 
tego nie dojdzie – powie-
dział Rafał Szymczyk, spa-
wacz.
Teraz stoczniowcom pozo-
staje czekać na decyzję ko-
misarzy unijnych. Miejmy 
nadzieję,że będzie ona po-
zytywna dla zakładu.

Marcin Kamiński

Za mniej więcej dwa tygodnie będzie wiadomo czy Komisja Europejska zaakceptowała plany prywatyzacyjne zakładu.

„Teraz nic nie zależy 
od nas, tylko 

od urzędników 
z Unii Europejskiej”
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Pomorską Galę Ślubna odwiedziło kilkuset narzeczonych z Pomorza, którzy przyby-
li do Hotelu Murat w Redzie koło Gdyni, aby wybrać i zobaczyć to wszystko czego 
nie może zabraknąć na ślubie od zaproszeń do pięknego auta.

POMORSKA GALA ŚLUBNA
2008

Bo najważniejsze jest dobre wejście. Piekna suknia i najlepszy samochód napewno pomogą.
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OGŁOSZENIE

Oszuści żerujący na na-
iwności i łatwowierności 
starszych ludzi to w Gdyni 
już prawdziwa plaga. Pięć 
starszych osób padło ofi arą 
szajki działającej od kilku 
dni. Dwie kobiety i męż-
czyzna podają się za pra-
cowników osiedlowych 
administracji. Wchodzą do 
mieszkań i dokonują kra-
dzieży. Policjanci zwróci-
li się z prośbą o pomoc do 
księży, by oni także ostrze-
gali przed oszustami.
– Sprawcy za każdym ra-
zem działają w ten sam 
sposób – mówi Hanna Ka-
szubowska, rzecznik pra-
sowy komendanta miej-
skiego policji w Gdyni. - 
Gdy tylko zostaną wpusz-
czeni do mieszkania infor-
mują lokatora,że przyszli 
sprawdzić wodę. Proszą, 
by ten  trzymał prysznic z 
odkręconą wodą, a oni w 
tym czasie złodzieje plą-
drują mieszkanie.
Ofi arą oszustów i złodziei 
padła 81 – letnia kobie-
ta, której skradziono 3, 8 
tys. zł. Dwa dni temu 74– 
letnia mieszkanka Gdyni 
straciła w ten sposób 3, 5 
tys. zł. 86 - letniej kobie-
cie oprócz 870 zł. złodzieje 
zrabowali biżuterię o war-
tości 2770 zł. Najbardziej 

poszkodowanym jest 81– 
letni mężczyzna, któremu 
złodzieje zabrali ponad 20 
tys. zł oszczędności.
Oszuści to dwie kobiety w 
wieku 20 - 30 lat, średnie-
go wzrostu i krępej budo-
wy ciała. Obie mają ciem-
ną karnację skóry. W szaj-
ce jest także mężczyzna w 
wieku około 30 lat, 170 cm 
wzrostu, włosy krótkie.
Policjanci apelują o rozwa-
gę.
– Nie wpuszczajmy obcych 
osób do naszych mieszkań, 
nie chwalmy się pieniędz-
mi oraz tym co mamy w 
domu. W razie wątpliwości 
należy koniecznie potwier-
dzić tożsamość nieznanej 
nam osoby.Wystarczy za-
dzwonić do instytucji, któ-
rą rzekomo reprezentuje 
człowiek nas odwiedzają-
cy – dodaje Hanna Kaszu-
bowska.
Jak na razie apele poli-
cji nie skutkują. Może du-
chownym uda się prze-
konać swoich parafi an by 
ci byli bardziej ostrożni. 
Oszuści mogą nas pozba-
wić dorobku całego życia. 
Należy o tym pamiętać gdy 
wpuszczamy obcych pod 
swój dach.               

  (KM)

Uwaga na 
oszustów
Księża z gdyńskich parafi i podczas odczytywa-
nia ogłoszeń duszpasterskich będą ostrzegali 
przed szajką oszustów, która od kilku dni grasu-
je w mieście. 

Sprzedam dom w Kąpinie

 BLIŹNIAK 

tel. 601 225 294

OGŁOSZENIE
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Po ulewnej nocy, rano wyj-
rzało słońce, ciepło – rela-
cjonuje. Trasa była bardzo 
selektywna. Zróżnicowane 
podłoże, dużo nawrotów, 
podbiegów, ludzie na tra-
sie, rowerzyści, psy i inne 
niespodzianki wspiera-

ne silnym, wzmagającym 
się wiatrem. Cztery pętle. 
START, i tu już niespo-
dzianka. Od razu na pro-
wadzenie wychodzi Antoni 
Cichończuk  - WKS Flota 
Gdynia. 
 - Przez całą niemal tra-

sę czułem na plecach od-
dech zawodnika z meksy-
ku – mówi gdynianin, - ale 
nie dał mi rady i na mecie 
byłem pierwszy. Jest to dla 
mnie wielki sukces, przejś 
do historii jako zwycięz-
ca maratonu w I Europej-

skich Igrzyskach Masters
Tak więc Antoni Cichoń-
czuk z Witomina do Tytu-
łu Mistrza Świata  (Riccio-
ne-2007) i Europy (Ljubl-
jana-2008) w maratonie, 
dorzucił Tytuł Mistrza I 
Igrzysk Masters w mara-

SUKCES GDYŃSKIEGO MARATOŃCZYKA
W dniach od 29.VIII-7.IX.2008 r. odbyły się w Malmo (Szwecja) I Europejskie Igrzyska Masters. Wystąpiło ponad 50 reprezentacji  narodowych. 
W dniu 6 września rozegrano bieg maratoński, którego zwycięzcą w kategorii Open został gdynianin Antoni Cichończuk.

tonie, czyli zdobył ... mały 
medal olimpijski. W naj-
bliższym czasie wystar-
tuje jeszcze w trzech ma-
ratonach: Warszawie (28.
IX), Poznaniu (12.X) i 
... 2.XI w Nowym Jorku, 
w dniu swoich urodzin.
W następnym roku chce 
wystartować w Mistrzo-
stwach Świata w L.A., w 
Lahti (Finlandia) oraz na 
I Światowych Igrzyskach 
Masters, które odbędą się 

w Sydney (Australia). Aby 
zrealizować swoje kolejne 
medalowe  marzenia, po-
trzebuje sponsora (tylko na 
bilet lotniczy). Biegacz z 
Gdyni pozdrawia wszyst-
kich sympatyków sportu, a 
biegania w szczególności. 
Zachęca ludzi po 50-ce do 
czynnego uprawiania spor-
tu. Las Witomiński, plaże 
zachęcają do ruchu, do spo-
tkań z przyrodą. 

(A, ajg)

Klasyfi kacja OPEN: 
1. Antoni Cichończuk POL 2:45,14 (M-55)
2. Enrique Vera MEX 2:45,50 (M-50)
3. Jorgen Homovist SWE 3:00, 24 (M-40)
Klasyfi kację kobiet wygrała Włoszka Elena Jaccheri z 
czasem 3:01,23, (Mistrzyni Świata z Riccione-2007).

Antoni Cichończuk na podium.

Klasyfi kację kobiet wygrała Włoszka Elena Jaccheri nz. z Antonim 
Cichończukiem.
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33. FESTIWAL POLSKICH

To bardzo prosta historia. I 
z tradycjami. On i Ona, żyją 
ze sobą wiele lat w szczę-
ściu i radości. Nie zawsze 
było dobrze, nie zawsze 
dostatnio, ale wspomagając 
się wzajem wytrwali w sza-
cunku dla siebie i powadze 
u innych. I raptem pojawia 
się cień – zdarzenie
mające swe źródła przed 
laty, jeszcze zanim się po-
znali – rysa na lśniącej po-
wierzchni. Grzech pierwo-

rodny, który powracającą 
falą uderza w ich związek, 
osłabia go i niszczy.
Ona to Joanna - sześćdzie-
sięcioletnia profesor sza-
cownego krakowskiego 
uniwersytetu, biolog, cór-
ka znanego, przedwojenne-
go polityka. Drobna, ener-
giczna i pełna wiary w lu-
dzi. On to Jan - matematyk, 
podpora rodziny, statecz-
ny i opiekuńczy, zawoła-
ny dyskutant i facecjonista. 

RYSA - reż. Michał Rosa
Pierwszym fi lmem w konkursie głównym 
pokazanym w poniedziałek na inaugurację 
33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
był obraz Rysa w reżyserii Michała Rosy. 

Na planie fi lmu rysa.

- Historia opowiadana w „Rysie” dzieje się w Krakowie. 
Jak ważne jest to miasto dla fabuły. Czy wydarzenia opisa-
ne przez Pana mogły wydarzyć się w innym mieście?

- Są jeszcze takie miejsca, w których zachowała się gru-
pa ludzi zwanych niegdyś polską inteligencją. Jednym z jej 
wyróżników – prócz wiedzy, wykształcenia, wyrobionego 
smaku i ogólnej skłonności do myślenia, były podejmowane 
przez pokolenia starania, by niezależnie od sytuacji, zacho-
wywać się przyzwoicie. Opowiadanie historii o nielojalno-
ści, w kontekście takiej tradycji wydawał o mi się szczegól-
nie dotkliwe. I dlatego Kraków. Mógł by to być Wrocław, 
Toruń, Gdańsk. Wybrałem Kraków.

- Film oparto na autentycznych wydarzeniach – skąd wziął 
się pomysł na scenariusz. Czy to zasłyszana przez Pana 
historia czy może gdzieś Pan przeczytał o tych wydarze-
niach?
Dziesięć lat temu opowiedziano mi wyczytaną w aktach 
Stasi historię inwigilacji jednego z niemieckich polityków. 
Mechanizm był prosty: doprowadzono do spotkania przy-
stojnego agenta
z córką owego polityka i spokojnie, bez nacisków czekano 
na efekty. Po kilku latach człowiek ten, już jako domow-
nik, mógł rozpocząć pisanie raportów. Oczywiście wszyst-
ko było jedynie
punktem wyjścia – impulsem, który sprawił, że zacząłem 
pisać tę opowieść.

- Jadwiga Jankowska Cieślak i Krzysztof Stroiński grali w 
Pana poprzednim fi lmie „Co słonko widziało”. Kiedy do-

Historia o nielojalności
Wywiad z Michałem Rosą 
– reżyserem inaugurującego konkurs główny 33. FPFF fi lmu „Rysa” 

szedł Pan do wniosku, że zagrają także w „Rysie”?
- Jak już mówiłem, scenariusz napisałem wiele lat temu. Nie 
myślałem wówczas o konkretnych aktorach. Natomiast nie-
wątpliwe już w trakcie zdjęć do „Słonka…” zdałem sobie 
sprawę z tego, że jeżeli kiedykolwiek uda mi się doprowa-
dzić do realizacji „Rysy”, to chciałbym by Jadwiga zagrała 
główną rolę. Jeżeli chodzi o rolę męską, to miałem więcej 
wątpliwości. Oczywiście wiedziałem, że idealnym partne-
rem dla Jadwigi byłby znowu Krzysztof, trochę się jednak 
bałem powtórzenia sytuacji, którą raz już wykreowałem. Na 
szczęście dość szybko pojąłem, że to nie ma żadnego zna-
czenia i namówiłem Krzysztofa do współpracy.

- Rozumie Pan wybory swoich bohaterów?
- Sekunduję im. Rozumiem, to chyba nie jest dobre słowo. 
Zostali postawieni przed sytuacją rodem z greckiej tragedii 
– niezależnie od decyzji które podejmą, ich dotychczasowy 
świat musi się rozpaść. To nie są proste decyzję. Przeżywam 
z moimi bohaterami pełny roczny cykl, od wiosny do wio-
sny – daję im czas na wyjaśnienia i obronę dobrego imienia. 
Zastanawiam się jak ja bym się wtedy zachował.

- Jednocześnie z tej opowieści płynie jeszcze jedna nauka – 
można z kimś przeżyć całe życie a zupełnie go nie znać.
- To nie jest żadna nauka. Ja naprawdę nie chciałbym nikogo 
pouczać. To jest ten typ refl eksji, który mówi, zważmy na 
to, co robimy w swoim życiu, bo nic nie będzie zapomniane. 
I po latach przyjdzie to do nas, stanie za naszymi plecami i 
będzie nam z tym bardzo niedobrze...                     

  (mp, FP)

Rysą na ich związku jest 
podejrzenie Jana o rozpo-
czętą jeszcze w latach pięć-
dziesiątych współpracę z 

policją polityczną, polega-
jącą na donoszeniu na ojca 
Joanny.

(mp)
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W najbliższą sobotę, 20 
września, o 13.30 w kinie 
Silver Screen w ramach 
wydarzeń towarzyszących 
33. Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych, od-
będzie się pokaz najnow-
szego dokumentu, które-
go autorami są absolwenci 
Mistrzowskiej Szkoły Re-
żyserii Filmowej Andrze-

ja Wajdy. Będzie to obraz 
pt. „ANDRZEJ WAJDA: 
RÓBMY ZDJĘCIE” o An-
drzeju Wajdzie kręcącym 
„Katyń”. Po pokazie odbę-
dzie się spotkanie z autora-
mi i mini - konferencja pra-
sowa na temat fi lmu oraz 
dalszych planów Szkoły. 
Wstęp wolny.

(ef)

Festiwalowe wieści

Konferencja prasowa po projekcji fi lmu Katyń, na 
ubiegłorocznym 32. FPFF

Pola Negri – legenda kina

Imponująca 
wystawa
Pola Negri to jedyna gwiazda fi lmowa pocho-
dzenia polskiego, która podbiła Hollywood. Tam 
zrobiła oszałamiającą karierę i utorowała drogę 
dla gwiazd europejskich w „fabryce snów”. Od 
poniedziałku w Muzeum Miasta Gdyni można 
oglądać towarzyszącą 33. FPFF wystawę Pola 
Negri – legenda kina.

„Pola Negri była znaną i ważną dla okresu kina nieme-
go aktorką Paramount Pictures. Wraz z Glorią Swanson 
miały ogromną rzeszę fanów na całym świecie. To wła-
śnie ona w dużym stopniu przyczyniła się do popularno-
ści Paramountu w tym okresie. Była gwiazdą wielkiego 
formatu, cieszącą się ogromną popularnością. Paramo-
unt pamięta jej wkład w rozwój fi rmy i pragnie wyra-
zić uznanie dla jej ważnej roli w swojej historii.” - tak 
napisał o  Poli  A. C. Lyles producent Paramount Pictu-
res we wspomnieniach napisanych specjalnie do katalo-
gu wystawy.
Pola Negri zagrała w sześćdziesięciu trzech fi lmach, 
w Polsce tylko w ośmiu, większość nakręciła w Niem-
czech i Stanach Zjednoczonych. Wystawa „Pola Negri. 
Legenda kina” jest wyjątkowa.
Jest to wystawa biografi czna, retrospektywna, uka-
zująca drogę życiową i artystyczną wielkiej gwiazdy 
światowego kina. Chcemy przybliżyć sylwetkę aktor-
ki, która rozpoczęła swoją karierę w epoce kina nieme-
go, z powodzeniem kontynuowała ją w czasach fi lmu 
dźwiękowego, ale dla wielu ludzi w Polsce, zwłaszcza 
młodych, jest postacią nieznaną.  Wystawa przygoto-
wana została w oparciu o materiały znajdujące się nie 
tylko w zbiorach polskich archiwów, bibliotek, placó-
wek muzealnych. Dzięki zagranicznym partnerom z 
Niemiec, Francji oraz z USA m.in.: Deutsche Kinema-
thek, Deutsches Filminstitut, Bundesarchiv, La Cine-
mathéque française, Paramount Pictures zgromadzo-
no bardzo interesujące materiały, które po raz pierw-
szy będą mogli obejrzeć miłośnicy kina z Trójmiasta. 
Do tej pory nigdzie nie zgromadzono w jednym miej-
scu tak wielu różnorodnych archiwaliów związanych 
z jej życiem i twórczością. Na wystawie można obej-
rzeć unikatowy zbiór pocztówek, zdjęć, werków, foto-
sów, programów fi lmowych, płyt z jej nagraniami. Im-
ponująco przedstawia się zbiór plakatów i afi szów wy-
danych na świecie do fi lmów z udziałem Poli Negri, któ-
rych dotychczas udało się zgromadzić ponad 60 sztuk. 
Losy Poli Negri przedstawione na wystawie objaśniają 
teksty Pani Wiesławy Czapińskiej - wybitnej znawczyni 
życia i twórczości Poli Negri, uzupełniają je wypowie-
dzi aktorki zawarte w „Pamiętniku gwiazdy” (wydanym 
po polsku w 1976 roku przez Spółdzielnię Wydawniczą 
Czytelnik). Ekspozycja ma charakter objazdowy. Towa-
rzyszy jej projekcja fi lmu dokumentalnego o Poli Negri 
„Life is dream in cinema” w reżyseri Mariusz Kotow-
skiego. Pierwsza prezentacja odbyła się w 20 rocznicę 
śmierci artystki  1-go sierpnia 2007r. w Muzeum w So-
snowcu.              (MK)

- Mieczysław Kuźmicki
 – dyrektor Muzeum Kinematografi i w Łodzi

- Przygotowania do wystawy trwały prawie 9. mie-
sięcy. W zbiorach muzeum, mieliśmy wcześniej 
około 15 – 20 procent prezentowanych materiałów 
i eksponatów. W tej wersji była już prezentowana w 
Dusseldorfi e, Wilnie, Bratysławie, Odessie, Warsza-
wie, Katowicach, Sosnowcu i Łodzi. Wystawa nie 
jest jeszcze zamknięta ponieważ co jakiś czas odnaj-
dujemy nowe fotosy, plakaty i dokumenty, które po 
przygotowaniu zostają włączone. Dużo rzeczy odnajdujemy przypadkiem. 
Najtrudniej jest nam dotrze do pamiątek po aktorce, które po jej śmierci zo-
stały przekazane jednemu z amerykańskich uniwersytetów.  Prawdopodobnie 
nie są one tam zinwentaryzowane i kilka naszych dotychczasowych próśb o 
możliwośc zapoznania się ze zbiorem spotkało się z odmową władz uniwer-
syteckich.
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FILMÓW FABULARNYCH

Adaptacja bestsellerowej 
powieści Radka Knappa. 
Waldemar (Łukasz Garlic-
ki) nigdy jeszcze nie był 
za granicą. Postanawia to 
zmienić w czasie wakacji. 
Pomocy w zorganizowa-
niu wyjazdu szuka u pana 
Kuki (Andrzej Grabowski) 
– dawnego znajomego ro-
dziców. To za jego namo-
wą za cel swojej wędrówki 
wybiera Wiedeń. Jednak 
już na miejscu wskazówki 
Kuki okazują się cokol-
wiek mylące, a jego wizja 
zagranicy mocno wyideali-
zowana. Waldemar dostaje 
twardą szkołę życia na ob-
czyźnie.
Każdy pierwszy raz  jest 
trudny. Tymczasem na 
Waldemara czeka cała 
seria pierwszych razów. 
Pierwszy wyjazd za grani-
cę. Pierwsza dziewczyna. 

LEKCJA PANA KUKI
- reż. Dariusz Gajewski

Pierwsza praca. Pierwsza 
kradzież. Pierwszy skok na 
bank... Te wakacje zmienią 
go na zawsze.
Obsada
Waldemar – Łukasz Gar-
licki, Lothar – August 
Diehl, Irina – Nadia Came-
ron – Blakey, Pan Kuka  
- Andrzej Grabowski, 

Mirek – Tomasz Karo-
lak, Bernstein – Branko 
Samarovski, Ala – Anna 
Przybylska, Pani Simacek 
– Krista Stadler, Arnold 
Mirosław Zbrojewicz, Dr. 
Heftl – Alexander Strobele, 
Celnik – Lukas resetarits, 
„Ksiądz”- krzysztof Stro-
iński.

Twórcy fi lmu
Reżyseria - Dariusz Ga-
jewski, scenariusz - Da-
riusz Gajewski, Roland 
Gugganig, Radek Knapp, 
produkcja - Opus Film 
- Prisma Film, producen-
ci - Piotr Dzięcioł, Ewa 
Puszczyńska, Mathias 
Forberg, Heinz Stussak, 
koproducent - Thomas 
Feldkircher, kierownictwo 
produkcji - Wernfried Nat-
ter-Conradi, Janusz B. 
Czech, zdjęcia  -  Wojciech 
Szepel - Bettina Mazarkini, 
montaż - Jarosław  Jarzan 
psm, scenografi a - Nikolai 
Ritter, Katarzyna Filimo-
niuk, kostiumy - Monika 
Buttinger, charakteryzacja 
- Gabriela Maciejowska, 
muzyka - Michał Litwiniec, 
Tomasz Sikora, Paweł Cze-
pułkowski, Gunter Pretzel, 
Albert Wieder.             (FP)

18 września w Sali 4 Si-
lver Screen o godz. 18.15 
zaprezentowane zostaną fi l-
my:„Samotność kucharza 
szybkich zamówień”, reż. 
Marcel Sawicki „Obcy VI”, 
reż. Borys Lankosz i „Ty-
siąc zakazanych krzaków”, 
reż. Piotr Kielar.
19 września pokazy rów-
nież w Sali 4 gdyńskiego 
kina Silver Screen o go-
dzinie 18.15 zaprezetowa-
ne zostaną: „Gośka Gola!”, 
reż. Joanna Kaczmarek, 
„Szklana pułapka”, reż. Pa-
weł Ferdek „Gadzio”, reż. 
Kryspin Pluta, „Tak trzeba 
żyć”, reż. Paweł Sobczyk, 
„PRL de Luxe”, reż. Edyta 

Wróblewska i „Prawie mi-
lioner”, reż. Marcin Korne-
luk
Wśród publiczności prze-
prowadzony zostanie plebi-
scyt na najlepszą produkcję. 
Nagrodami będą najnowsze 
wydania płyt DVD „Polskie 
Debiuty 2007” z produkcja-
mi z Programów „30 minut” 
i „Pierwszy dokument”. 
Ponadto dwa fi lmy z 30 mi-
nut – „Jak to jest być moją 
matką” Norah McGettigan 
i „Aria Diva” Agnieszki 
Smoczyńskiej zakwalifi ko-
wały się do Konkursu Mło-
dego Kina na 32. FPFF. Pro-
ducentem wykonawczym i 
koproducentem obu fi lmów 

jest Szkoła Wajdy.
„30 minut” i „Pierwszy do-
kument”, to 2 z 4 Progra-
mów dla Młodych Twór-
ców („30 minut”, „Pierw-
szy dokument”, „Młoda 
animacja”, „Laboratorium 
scenariuszowe”), dotąd ko-
ordynowane przez Stowa-
rzyszenie Filmowców Pol-
skich, powołane zostały 
przez SFP, MKIDN, PISF, 
Telewizję Polską i Mi-
strzowską Szkołę Reżyse-
rii Filmowej Andrzeja Waj-
dy przy współudziale szkół 
fi lmowych z Łodzi i Kato-
wic.  Programy te obecnie 
kontynuowane są w Studio 
„Młodzi i Film” im. An-

drzeja Munka, powołanym 
14 marca 2008 roku wspól-
nie przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich, Pol-
ski Instytut Sztuki Filmo-
wej oraz Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
W maju przystąpiła do nie-
go również Telewizja Pol-
ska S.A. Celem Studia jest 
produkcja fi lmów obejmu-
jąca pełnometrażowe de-
biuty kinowe, fi lmy fabular-
ne w ramach programu „30 
minut”, fi lmy dokumen-
talne w ramach programu 
„Pierwszy dokument” oraz 
fi lmy animowane w ramach 
programu „Młoda anima-
cja”.                              (ef)

Podczas audiodeskrypcji 
opisywane są znaczące in-
formacje wizualne – język 
ciała, wyraz twarzy, prze-
bieg akcji, sceneria, kostiu-
my. Zwięzłe opisy scen po-
zwalają osobie niewidomej 
podążać za rozwijającym 
się wątkiem historii oraz 

usłyszeć i zrozumieć, co 
dzieje się na scenie, ekra-
nie, obrazie. 
W trakcie 33. FPFF w 
Gdyni, podobnie jak w la-
tach poprzednich, znajdą 
się fi lmy z wykorzystaniem 
techniki audiodeskrypcji. 
W tej technice zostanie 

zaprezentowana „Rysa” 
w reżyserii Michała Rosy 
(piątek 19 września, godzi-
na 20.00 – Silver Screen) 
oraz ostatni fi lm Krzysz-
tofa Zanussiego – „Serce 
na dłoni”  W poniedziałek 
i wtorekz wykorzystaniem 
techniki audiodeskrypcji 

pokazano także fi lm pre-
zentowane w ramach sekcji 
Gdynia Dzieciom: „Piotruś 
i wilk” , a jutro odbędzie 
się projekcja  „Podróż za 
jeden uśmiech” (piątek 19 
września, godzina 8.00 – 
Silver Screen).

(ff)

Projekcje dla niewidomych
Audiodeskrypcja jest techniką, która dzięki dodatkowym komentarzom słownym umożliwia osobom 
niewidomym odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala im poznawać widzialny dorobek 
kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i fi lmowej.

„30 minut” i „Pierwszy dokument” 
Zapraszamy na pokazy najnowszych produkcji Programów „30 minut” i „Pierwszy dokument” w 
czasie 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Projekcje będą odbywać  się w czwartek 
(18 września) i piątek (19 września) w kinie Silver Screen w Gdyni.

w Gdyni
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JSW, właściciel sześciu ko-
palni, dzierżawi go prywat-
nej fi rmie, która prowadzi 
tam usługi hotelarskie i re-
staurację. Ale budynek jest 
niedoinwestowany i odbie-
ga standardem od innych 
hoteli w mieście. Dlatego 
już dwukrotnie próbowa-
no go sprzedać ogłaszając 
przetargi. Zainteresowa-
nych do udziału w nich jed-
nak nie było.
- Czynsz, który dostajemy 
od dzierżawcy nie wystar-
cza na bieżące potrzeby, 
nie mówiąc o inwestowa-

niu. Dlatego zarząd spółki 
zdecydował o jego sprze-
daży - informuje Katarzyna 
Jabłońska-Bajer, rzecznik 
JSW. - Cenę wywoławczą 
za budynek z działką ustalo-
no na 15 mln zł. Ale za taką 
cenę nikt nie chce go ku-
pić. Być może cena wywo-
ławcza jest wygórowana, 
a może przyszły inwestor 
obawia się ograniczeń kon-
serwatorskich, ponieważ 
cała Kamienna Góra jest 
obszarem objętym ochroną 
konserwatora zabytków. Po 
fi asku drugiego przetargu 

zarząd JSW zaczął rozwa-
żać inne rozwiązanie. Po-
myślał o możliwości zain-
westowania w przebudowę 
i podniesienia standardu 
hotelu, by móc potem za-
rabiać na jego działalności. 
Ten pomysł jednak upadł. 
Antracyt po raz trzeci zo-
stanie wystawiony na prze-
targ, ale cena wywoławcza 
ma zostać zaktualizowa-
na. Kolejny przetarg zosta-
nie ogłoszony na początku 
przyszłego roku.

(KM)

Dlaczego nikt nie chce „Antracytu”?
Hotel Antracyt położony na Kamiennej Górze należący do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej to jeden z najlepiej zlokalizowanych hoteli w 
Trójmieście. Obiekt, który powstał przed wojną jako luksusowy pen-
sjonat Różany Gaj po wojnie został przebudowany. 

Antracyt po raz trzeci zostanie wystawiony na przetarg.
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LUDZIE GDYŃSKIEJ KULTURY 
JANUSZ PIERZAK – MAŁY RYCERZ

Janusz Pierzak, na wzór pułkownika Wołodyjowskiego z Sienkiewiczowskiej Trylo-
gii, nazywany jest czasem „małym rycerzem”: Mały wzrostem, wielki duchem. Jego 
orężem są muzyka i słowa. 

Pisze wiersze, opowiada-
nia, a także piosenki, któ-
re wykonuje przy akompa-
niamencie gitary. Można 
o nim powiedzieć, że jest 
sam sobie sterem, okrę-
tem i żeglarzem. Jego ka-
riera rozpoczęła się 25 lat 
temu, pierwsze jego utwo-
ry poruszały tematykę mi-
łosną, były typowo lirycz-
ne. W latach 1984-85 prze-
żywał przygodę z muzyką  
country, założył wówczas 
zespół Trap 84, z którym 
występował w Rudym Ko-
cie. Ten okres autor uważa 
za wspaniałą zabawę, któ-
ra dała mu bardzo dużo w 
dalszym życiu twórczym. 
Kolejne doświadczenie to 
współpraca w z telewizją, 
w której był współtwór-
cą programu poetyckiego 
„Gwiezdne dzieci”. Kolej-
ne ciekawe doświadczenie, 
to jedna z głównych ról w 
produkcji fi lmowej Jerzego 
Stachury „Ktokolwiek wi-
dział, niech zapomni”. Był 
to fi lm poświęcony Edwar-
dowi Stachurze.. Janusz 
Pierzak jest też autorem 5 
płyt muzycznych, które na-

grał w ciągu  10 ostatnich 
lat. Na płytach tych może-
my posłuchać także takich 
gwiazd, jak Izabela Ła-
skawska, Katarzyna Kacz-
marek, czy Grażyna Kró-
likowska. Ostatnie  lata 
pracy to ciągłe doskonale-
nie warsztatu muzyczne-
go, niezliczone ilości kon-
certów. Artysta ciągle po-
szukuje nowych wyzwań, a 
sukcesy mnożą się jak grzy-
by po deszczu. Kolejne role 
fi lmowe ugruntowały jego 
pozycję wśród najciekaw-
szych bardów w Polsce. Do 
wielkich sukcesów gdyń-
skiego twórcy należy zapi-
sać muzykę do fi lmu „Gdy-
nia światłem malowana”, 
który był emitowany z oka-
zji 75-lecia naszego miasta 
. Pamiętamy też wspaniałą 
rolę w programie „Na stry-
chu, na białym stole”, świą-
tecznym show telewizyj-
nym. Janusz Pierzak, dzięki 
swoim dokonaniom znalazł 
się w „Encyklopedii Gdy-
ni”,  wydanej z okazji 8o-
lecia miasta.

Jarosław Woliński

Sprzedam dom

 BLIŹNIAK 

tel. 601 225 294
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 
058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, 
przy dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 
1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię 
(centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny 
układ, przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 

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

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwi-
no 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojo-
we lub część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 
Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochro-
na Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 
Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie 
cena 80 zł/m2 tel. 885 916 686
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 
1 pok. kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub 
za opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 
Wzgórze 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 negocjować tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawa-
lerkę w Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą z domkiem do 
zamieszkania całorocznego w Wejherowie tel. 0601 
877 240
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do mieszkania, 2 
pokoje w Wejherowie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ MIESZKANIE 2 pokoje w Wejherowie 
tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, przytulne, 
ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem do za-
mieszkania całorocznego, Wejherowo tel. 0601 877 240
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w 

Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie koło 
Wejherowa. Przylegający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia na parterze
200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o łacznej 
powierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/
sklep 42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona 
, utwardzona o łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 
093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i 
Robakowa, 120m od asfaltowej drogi powiatowej, aktu-
alne warunki zabudowy. Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 000 pln 
tel 698 093 344 

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE 
I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowied-
nim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna 
panią do 31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub 
okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem 
i ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, 
szczupłą, miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosow-
nym, z okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie 
odpowiadam, tel. 696 387 143
- 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, 
zmotoryzowanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. 
Proszę o smsy, tel. 695 147 965
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczu-
ciem humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  
tel. 506 562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 
660 42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana 
cierpniącego 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
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka partnerki na 
złe i dobre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, 
tel. 695 302 912
- WOLNY z Wejherowa, 172cm pozna kobiete 40-45l. 
z wejherowa lub okolic nr tel. 889284052
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nało-
gów chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana kul-
turalnego, zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, 
ciepłego mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 
60-tki, chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 
886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę 
w podobnym wieku może być starsza trochę. tel 
517-927-585

- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebie-
ski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + 
instalacja gazowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne 
lusterka,elektryczny szyberdach,poduszka powietrzna 
x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstro-
wany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł 

NIERUCHOMOŚCI

tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi-
,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 
ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,kli-
matronic,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc 
i przeglad aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 
tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestro-
wanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 
drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł 
OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan 
bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł 
OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie 
zarejestrowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna 
+gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i 
przegląd aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,go-
towy do użytkowania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia 
tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,waż-
ne opłaty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 
503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty-
,gaz od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 
- autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnie-
nia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe 
opony, 18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 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, uszko-
dzona 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
SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 
teleskopy, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatni-
ka, szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajo-
mość programów komputerowych, odbyta praktyka, 
tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. 
Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształ-
cenie, na 1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów kompute-
rowych. Szuka pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 
915 450
-  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
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołu-
dniowych, weekendy z możliwością zakwaterowania. 
tel. 660 426 563

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 
1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 
678 04 17

- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, 
nową - GCF METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘB-
NOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 
20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 
na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 
130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolo-
rze ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 
0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, 
tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA 
większą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio 
sprzedam.  tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżni-
cy),  tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 
programów, z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, 
tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 
160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 300 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 200 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 
150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze 
skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 
zł  tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, 
atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie 
tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z 
różnymi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę 
dobrym stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu 
Wejherowa lub Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFA-
LOWĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 
0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 
150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie 
tylko „ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z 
transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z 
oponami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 
168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdzie-
siątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica 
regulowana, nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model 
FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 
zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, 
panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ - Kąpino, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo 

dobry, cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami 
+ rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 
819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + 
reduktor, stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, 
skrzynia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72
- 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. Szcze-
niaki ur. 9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po 
szczepieniu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, 
skóropodobny, 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 uniwer-
salną, kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 
219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 
KPL 300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 
96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno 
elektryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,ko-
lor 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
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. bordowo 
beżowy + łóżeczko z materacem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan dobry cena 
350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą osobę, tel. 
513 399 454
- KOŁDRA-PLED, Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 
100% lamy w kolorze brązowym - druga strona 100% 
wełny australijskiej kolor 
kremowy. Cena 1500 zł do negocjacji Tel.668 171 418
- ZAGINĘŁY DWA BULDOGI FRANCUSKIE: 
Samiec - czarny pręgowany z białym krawatem oraz 
suczka beżowa. Proszę o pomoc w odnalezieniu. Czeka 
nagroda. tel. 0515 122 203
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka nowa, składana, 
granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 
100% lamy w kolorze brązowym - druga strona 100% 
wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! Zapakowanie orygi-
nalne. Cena 1500zł do negocjacji Tel.668 171 418

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 
w Kąpinie 

tel. 601 225 294

MALOWANIE, GŁADZIE, 
TAPETOWANIE, PANELE
Prace wykończeniowe
tel. 698 468 470
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REKLAMA

KUPON KONKURSOWY  nr  4

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 16 wrze-
śnia do naszej redakcji pod nr telefonu (0-58) 736-16-92 
otrzyma po jednej z wymienionych wyżej pozycji, ufun-
dowanych 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 4:
Widząc ten znak, kierujący pojazdem: 

Księgarnia Chimera oferuje bogaty 
wybór podręczników szkolnych 

do wszystkich szkół.

Śmiej się z „Expressem”

A - skręcając w lewo, wjedzie na autostradę 
B - skręcając w prawo, wjedzie na autostadę
C - jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową
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Do fi nałów awansowały po 
dwie najlepsze drużyny w 
każdej kategorii i tu żarty 
się skończyły. Poziom me-
czów fi nałowych był zna-
komity a rywalizacja była 
bardzo zacięta. Najwię-
cej emocji dostarczył fi nał 
kategorii Open chłopców. 
Spotkały się w nim zespo-
ły: „Obliwion” i „Ciągle 
Młodzi, Perspektywiczni”. 
„Obliwion” wygrał 11:9, a 
decydujący kosz padł na 3 
sekundy przed końcem me-
czu! „Młodzi” pokazali, że 
w kosza grać potrafi ą i od-
grażali się, że w przyszłym 
roku wezmą srogi rewanż. 
Nie mniej dramatyczny był 
fi nał kategorii chłopców do 
lat 15. Chłopcy z zespołu 
„Szeryf i spółka” długo sta-
wiali opór faworyzowanym 
„Pędzlom”, ale ostatecz-
nie ulegli 10:12. Proble-
mów nie 

miała za to drużyna „Drze-
wo i spółka”, która triumf 
w kategorii chłopców do lat 
12 przypieczętowała wy-
grywając z zespołem „Ku-
ta phony” 13:5. Bardzo 
dużą publiczność zgroma-
dził fi nał kategorii dziew-
cząt do lat 12. Spotkały się 
w nim „Kosmiczne Lalki 
Barbie” z „Szałowymi Na-
stolatkami”. Obie drużyny 
miały swoich wiernych ki-
biców, jednak po fi nale bar-
dziej cieszyli się fani „La-
lek”, które zagrały w iście 
kosmicznym stylu nie da-
jąc „Nastolatkom” żadnych 
szans.  Największym wy-
granym turnieju jest „Dru-
żyna Krzysia”. Dziewczy-
ny z tego teamu najpierw 
zwyciężyły swoją kategorię 
wiekową (do lat 15), a po-
tem zajęły drugie miejsce 
w kategorii Open ustępując 
tylko dziewczynom z ze-

społu „Te-
raz My”.  
Na Placu 
Grunwaldz-

kim w Gdyni 

NEW BALANCE BASKET 
TOUR GDYNIA 2008
70 drużyn i blisko  300 zawodników i zawodniczek wzięło udział w 13 edycji Wielkiego Turnieju Koszykówki Ulicznej New Balance Basket Tour Gdynia 
2008. Jest to największy turniej streetballa w Polsce północnej jeden z największych w całym kraju. Przez dwa dni na Placu Grunwaldzkim, na 12 
boiskach, trwała zacięta rywalizacja w sześciu kategoriach wiekowych. Do Gdyni przyjechali miłośnicy koszykówki z całego województwa. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa, co widać było przede wszystkim w meczach grupowych. 

przez dwa dni królowała 
koszykówka, nie zabrakło 
jednak innych atrakcji. W 
sobotę znakomity pokaz ca-
poeiry – brazylijskiej sztu-
ki walki – dała trójmiejska 
formacja Grupo de Capo-
eira Camabgula. Organiza-
torzy przeprowadzili tak-
że kilka konkursów. W naj-

bardziej zaciętym kon-
kursie rzutów za 3 

punkty do wyło-
nienia zwycięz-
cy potrzebna była 

dogryw-
ka. Osta-
t eczn ie 
Norbert 
Samson 
o k a z a ł 
się lep-

szy od Łukasza Kociołka. 
Trzecie miejsce zajął Ma-
ciej Kozieł. W rzutach pa-
rami doszło do pojedynku 
damsko – męskiego, z któ-
rego zwycięsko wyszedł 
duet żeński. Marta Płocka 
i Agnieszka Gajda okazały 
się lepsze od Bartosza Ka-
zimierczaka i Krzysztofa 
Kurka. Wielkim wyczynem 
popisał się również Adam 
Grabarczyk z Gdyni, który 
wygrał koszykarskie buty 
w  konkursie rzutu do kosza 
spod muszli koncertowej. 
Odległość około 12 metrów 
nie stanowiła dla niego pro-
blemu, choć sam przyznał, 
że dopisało mu wielkie 
szczęście.

Jakub Jakubowski
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KS ŁĄCZPOL GDYNIA

W pierwszej połowie gra 
obu  zespołów  była bardzo 
wyrównana. Praktycznie 
przez całą 1 połowę wynik 
oscylował koło remisu.
Gospodynie na przerwę 
schodziły z jedno-bramko-
wą przewagą nad zespołem 
z Lubina (11:10) mino wie-
lu niewykorzystanych sytu-
acji rzutowych.  
Gdyby nie ta ,,niemoc 
strzelecka” , mecz na pew-
no potoczyłby się po myśli 
gospodyń. 
- przegraliśmy to spotkanie 
bardzo niską skuteczno-
ścią w ataku, dużo sytuacji 
kończyło się niecelnymi 
strzałami – mówi Grzegorz 
Gościński, szkoleniowiec 
Łączpolu Gdynia.
Przełomowym momentem 

drugiej połowy było zej-
ście najlepiej rzucającej w 
gdyńskim zespole  Moniki 
Aleksandrowicz, która z 
powodu czerwonej kartki  
musiała w 40 minucie me-
czu opuścić boisko. 
Zespół przyjezdnych wy-
korzystał również to,  że 
często gał w przewadze  i 
wypracował wiele akcji 
zakończonych bramką. 
Mecz zakończył się poraż-
ką a można było go wygrać 
mimo, że w zespole z Lu-
bina grało 6 aktualnych  re-
prezentantek Polski!
- taka przegrana boli. Nie 
byłyśmy drużyną gorszą 
ale zawiodła skuteczność 
rzutowa – powiedziała
po meczu kapitan zespołu 
-Marta Szejerka.         (PR)

ZAGŁĘBIE OGRAŁO ŁĄCZPOL
W drugim meczu żeńskiej ekstraklasy piłkarki 
ręczne Łączpolu Gdynia niestety przegrały przed 
własną publicznością z Zagłębiem Lubin 23:26. 

ŁACZPOL: Szywierska, Jurkowska – Stachowska 
6,Aleksandrowicz  5,Andrzejewska 4, Szejerka 3, Mu-
siał2, Wasak 2, Sułżycka 1, Szott, 
ZAGŁĘBIE: Czarna - Niedośpiał, Ciepłowska, Pielesz 6, 
Semeniuk 1, Obrusiewicz 3, Gunia 8, Jakubowska 2, Ja-
cek 4, Jochymek 2
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KS Łączpol Gdynia - KS AZS AWF Warszawa
Hala MOSiR-u w Rumi

www. ks.laczpol.pl
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- Pamięta pan swój pierw-
szy pobyt w Zakopanem ?
- To było 28 lat temu. Mia-
łem wtedy 15 lat i byłem 
młodym i ambitnym  
zawodnikiem i już wte-
dy bardzo polubiłem 
Zakopane i jego miesz-
kańców. Pierwszy po-
byt nie był dla mnie 
szczęśliwy, gdyż skończył 
się szpitalem. Ale za to 
miałem wspaniałą opiekę 
lekarską.
- O pana stosunku do Za-
kopanego, świadczy ręka-
wica z napisem kocham 
Zakopane.
- W Zakopanem jest najlep-

sza publiczność na świe-
cie, a po za tym kocham 
to miasto i jego mieszkań-
ców.

- Co było powodem że parę 
lat temu przeprowadził się 
pan z zimnej Finlandii do 
gorącej Hiszpanii ?
– Potrzeba trochę wolnego 
czasu i spokoju dla mnie i 
mojej rodziny.
- Czy można  nauczyć się 
czegoś od polskiego obozu 

szkoleniowego , współpra-
cował pan kiedyś z Apolo-
niuszem Tajnerem i jego 
ludźmi?

- Bardzo dużo. Wiele 
nauczyłem się od Pola-
ków, byli bardzo dale-
ko przed nami w wielu 
dziedzinach. Szczegól-
nie zaimponowała mi 

kiedyś współpraca wasze-
go psychologa pana Ble-
charza z Adamem Mały-
szem oraz praca trenerów 
nad poprawą jego techni-
ki.
- Na czym polega  tajem-
nica pana wielkiego suk-
cesu?

- Tylko praca, praca i jesz-
cze raz praca - oprócz tego 
staram się w zawodniku 
dostrzec więcej pozyty-
wów niż negatywów.
- A co pan sądzi o dalszej 
karierze Adama Małysza?
- Moim zdaniem, w ciągu 
tych dwóch lat, o których 
mówi, że będzie skakać, 
dużo jeszcze namiesza. Są-
dzę, że stać go na obronę 
tytułu Mistrza Świata w 
Libercu i myślę że zdobę-
dzie swój upragniony zło-
ty medal olimpijski w Ka-
nadzie.

GANG KOJONKOSKIEGO
Z Miką Kojonkoskim podczas zawodów Letniego Grand Prix w Zakopa-
nem rozmawiał Jarosław Woliński.

„Tylko praca, praca 
i jeszcze raz praca” 

Mika Kojonkoski

Być może efekty przyniesie 
praca z młodzieżą – sekcja 
liczy prawie 300 chłopców, 
których trenują: K. Własny, 
K. Złonkiewicz, P. Maćko-
wiak, M. Zimny, M. Marty-
niuk, dr A. Lachowicz. Od 
kilku lat zespoły Bałtyku 
odgrywają znaczącą rolę w 
rozgrywkach Pomorskiej 
Ligi Juniorów. W latach 
2001, 2002, 2003 wygry-
wały ligę U – 19, awanso-
wały do ćwierćfi nałów MP, 
zaś drużyna U – 17 zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski.

Spośród najmłodszych 
szczególnie dynamicznie 
rozwija się rocznik 99 tre-
nowany przez dr A. La-
chowicza i B. Klimowicza 
. Grupa zawiązała się rok 
temu i w tym czasie bar-
dzo rozrosła liczebnie ( w 
tej chwili liczy ok. 30 osób 
i wciąż dochodzą nowe). 
Pozwoliło to wystawić 2 
drużyny w rozgrywkach 
Pomorskiej Ligi Juniorów. 
Chłopcy bardzo pracowi-
cie spędzili ostatni rok. 
Nie tylko trenowali 4 razy 
w tygodniu (w tym zaję-

cia na basenie), byli też na 
obozie letnim. Jako debiu-
tanci startowali na turnie-
jach w Pruszczu Gdańskim 
i Elblągu nie dając się naj-
lepszym i zdobywając tak 
potrzebne doświadczenie 
i ogranie. Obserwując ich 
pracę i zaangażowanie ży-
czymy wielu sportowych 
sukcesów. 
Jednocześnie nasuwają się 
pewne wnioski ogólne – w 
kontekście chociażby wy-
ników na ostatnich Igrzy-
skach Olimpijskich, czy 
piłkarskich Mistrzostwach 

Europy. Sport w naszym 
kraju potrzebuje wspar-
cia państwa, ale nie tylko 
jako fi nansowanie olimpij-
czyków. Potrzebne jest ono 
od najniższego szczebla. 
Jak dotąd, a widać to na 
przykładzie opisanym wy-
żej, sponsorami są rodzice. 
Mogą oni kupić stroje, pił-
ki, opłacić obóz. Nie wy-
budują jednak boiska, sali 
sportowej. Jak znajdować 
i rozwijać talenty sportowe 
– gdy nie ma gdzie treno-
wać ? 

Anna Wolińska

Jak większość meczy tego 
rocznika był on bardzo 
zacięty, a zawodnicy grali 
z pełnym poświęceniem. 
Widowisko to zebrało na 
trybunach rzesze kibiców, 
którzy bardzo żywiołowo 
dopingowali swoich fa-
worytów. Po bardzo emo-
cjonującym meczu Bałtyk 
pokonał Barsę 4-2.  Wynik 
mógł być wyższy, gdyby 
nie bramkarz gości. W dru-
gim meczu drugi zespół 
Bałtyku, spotkał się z dru-

żyną Jedynki Reda. Mimo 
bardzo ambitnej postawy 
całej drużyny wynik był 
tym razem niekorzystny, 
młodzi gdynianie przegra-
li 0-6. Suchy wynik  nie 
odzwierciedla wspaniałej 
walki na boisku. Można 
być pewnym, że po tym 
co pokazują obie drużyny, 
za parę lat Gdynia będzie 
miała dwie drużyny w eks-
traklasie. 

Jarosław Woliński

Pracowity rok SKS Bałtyk
Piłka nożna w naszym mieście najczęściej kojarzy się z klubem Arka Gdynia. Ale przecież jest tu jesz-
cze inny klub – SKS Bałtyk Gdynia. Klub, który powstał w 1930 roku i już wtedy dobijał się gry w ów-
czesnej I lidze. Udało się to Bałtykowi dopiero w roku 1980. Lata 80-te to zresztą okres największych 
piłkarskich sukcesów tej drużyny : 6 miejsce w lidze w 1981 r., półfi nał Pucharu Polski w 1985 r. Po-
tem niestety było coraz gorzej. Obecnie Bałtyk Gdynia gra w zreformowanej III lidze, ale nie jest to 
kres marzeń drużyny.

SKS Bałtyk Gdynia rocznik 1999.

99 kolejka
W minioną niedzielę zawodnicy gdyńskiego Bał-
tyku 99 rozegrali kolejną kolejkę  ligową. Ten 
emocjonujący mecz, pierwsza drużyna prowa-
dzona przez dr A. Lachowicza i Bartosza Klimo-
wicza  rozegrała z Barsą Żukowo.
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