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ZAPISY | Prestiż, zwiększenie 
zaufania, lojalności, uznania 
klientów, rozpoznawalności 
fi rmy i jej oferty, ogólne ko-
rzyści wizerunkowe, wzrost 
konkurencyjności – to zda-
niem laureatów najważniej-
sze korzyści, jakie ich fi rmom 
przyniósł udział w konkursie 
i używanie Godła „Teraz Pol-
ska”.

Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” 
rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków konkursowych do 
24 edycji Konkursu „Teraz 
Polska”. Jego celem jest wy-
łonienie najlepszych produk-
tów, usług, gmin i innowacji, 
które wyróżniają się na rynku 
pod względem jakościowym, 
technologicznym i użytko-

wym. Wszyscy zainteresowa-
ni udziałem w konkursie po-
winni w pierwszej kolejności 
przesłać do biura konkursu 
„Teraz Polska” ankietę reje-
stracyjną, a do 20 stycznia 
2014 przekazać dokumentację 
konkursową przygotowaną w 
oparciu o ankietę weryfi ka-
cyjną. Nagrody zostaną przy-
znane w trzech kategoriach: 
dla produktów i usług, gmin 
oraz przedsięwzięć innowa-
cyjnych. Zwycięzców wyłoni 
30-osobowa kapituła godła 
„Teraz Polska”, składająca się z 
autorytetów życia społeczne-
go, gospodarczego, naukowe-
go i kulturalnego. Do tej pory 
godło otrzymało 370 produk-
tów, 122 usługi, 16 innowacji 
oraz 51 samorządów. Zwy-

ciężyły fi rmy przedstawiające 
różne branże m.in. medyczne, 
ubezpieczeniowe, turystycz-
ne, budowlane, FMCG. Za-
równo niewielkie rodzinne 
przedsiębiorstwa, jak i duże 
fi rmy oferujące swe produkty 
i usługi na rynkach między-
narodowych. Wśród laure-
atów znalazły się m.in. gminy 
Kraków, Trzebnica, Białystok, 
Piła, Władysławowo, Zakopa-
ne, Lesznowola, a także fi rmy: 
Fakro, Spółdzielnia Lazur, 
Blachy Pruszyński, Bank Pe-
kao SA, Orlen OIL, Zakłady 
Chemiczne Police, Floslek, 
Befado, Oknoplast, Sokołów 
SA, Hodowla Roślin Strzelce 
czy Nalewki Staropolskie.

-Godło „Teraz Polska” jest 
jednym z najważniejszych 

wyróżnień, jakie do tej pory 
otrzymaliśmy - mówi Mikołaj 
Placek, prezes fi rmy Okno-
plast. - Ta nagroda pokazuje, 
że polskie produkty mogą być 
innowacyjne i mogą konkuro-
wać z najlepszymi na całym 
świecie.

Patronami medialnymi 
konkursu „Teraz Polska” są: 
TVP1, PAP Samorządowy, Fo-
rum Samorządowe, Przegląd 
Przemysłowy i Gospodarczy, 
Polish Market, Nowa Wieś 
Europejska, Portal Innowacji, 
TVR i Proto.pl.
(DD)

Rozpoczyna się 24 edycja konkursu „Teraz Polska”

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 1 i Centrum Kultu-
ry i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim organizują XXII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy od godz. 16.00 w hali 
sportowo-widowiskowej przy 
ul. Niemcewicza. Głównymi 
atrakcjami fi nału będą koncer-
ty chórów, występ zespołu Sim-
ple Noise, pokaz kulturystyczny 
Mieczysława Fijała, zdobywcy 
Pucharu Polski oraz brązo-
wego medalisty Mistrzostw 
Świata w Brusnie na Słowacji, 
pokaz gimnastyki artystycznej 
Klubu Sportowego Arabeska 
z Gdańska. Jednak nie tylko 
muzyka, kulturystyka i gim-
nastyka będzie dominować na 
fi nale. Żeby trochę rozruszać 
widownię klub sportowy AN-
DO przeprowadzi pokaz da-
lekowschodnich sztuk walki 
Taekwon-Do , grupa taneczna 
Young Flava pod kierownic-
twem Rafała Samóla zaprezen-
tuje pokaz Boyingu. Wystąpi 
również Centrum Przygody 
Sensei z pokazem sztuk samo-
obrony oraz Sławomir Tałach 
z KS Olimpijczyk zaprezentuje 
chwyty judo. Przeprowadzo-
ny zostanie pokaz z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy i 
ratownictwa medycznego Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej z Pruszcza Gdańskie-
go. Ochotnicza Straż Pożarna 
z Pruszcza Gdańskiego zapre-
zentuje symulator wypadkowy 
a Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim pokaże 
motocykl policyjny z możliwo-

W NIEDZIELĘ 22 FINAŁ 
WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
AKCJA | W tym roku wielka orkiestra zagra na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów. Finał odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 stycznia w całej Polsce. 

ścią wykonania pamiątkowych 
zdjęć. Ciepły posiłek dla wolon-
tariuszy w dniu fi nału zapewni 
Hotel Chopin, Zajazd Jawor, 
Pizzeria Milano i Mega Pizza. 
Tegorocznymi przedmiotami 
w licytacji będą: zaproszenia 
na lot szybowcem 2 x 15 min. 
z Aeroklubu Gdańskiego, 2 

x voucher o wartości 100 zł 
do wykorzystania w hotelu 
Chopin, kolacja w restauracji 
Jawor, nagłośnienie, oświetle-
nie i poprowadzenie imprezy 
rozrywkowej przez DJ Gucio, 
2 karnety na masaż „zdrowe 
plecy” z fi rmy Wellness Gabi-
net Masażu Ewa Kocot, piłka 

nożna z podpisami Czarnych 
Pruszcz Gdański od Jarosława 
Karnatha, koszulka z podpi-
sami siatkarek Atomu Trefl a 
Sopot, bursztynowe spinki 
do koszuli od wicemarszałka 
województwa pomorskiego 
Ryszarda Świlskiego, obraz 
„Faktoria Nocą” od burmistrza 

Pruszcza Gdańskiego Janusza 
Wróbla, zestawy pierwszej po-
mocy, kaski rowerowe od Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
Radosława Pietrzaka, upomi-
nek niespodzianka od fi rmy 
Transbit z Pruszcza Gdańskie-
go i koszulka, kubek, kalenda-
rze z logo WOŚP. 

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl



KONCERT | W niedzielę 26 
stycznia w Filharmonii Bał-
tyckiej na Ołowiance odbędzie 
się tradycyjny Koncert Nowo-
roczny z cyklu „Gwiazdy na 
gdańskim niebie”. Gwiazdą 
wieczoru będzie Sandra Nka-
ke. Koncert noworoczny im. 
Jana Heweliusza to tradycyj-
ne już dla miasta Gdańska 
wydarzenie, które jest podsu-
mowaniem obcho dów Święta 
Gdańskiej Nauki – urodzin 
Jana Heweliusza. Co roku 
koncert organizowany jest 
w Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance,  miejscu histo-
rycznym i nie zwykle ważnym 

dla wszystkich gdańszczan. 
Koncert noworoczny im. Jana 
Heweliusza to wspaniałe mu-
zyczne wydarzenie, rozpoczy-
nające każdy Nowy Rok w 
Gdańsku, którego ideą jest 
odkrywanie dla mieszkańców 
artystów jeszcze nie do końca 
w naszym kraju odkrytych. 
Wystąpi Sandra Nkake - pio-
senkarka i autorka tekstów, 
która dorastała w Kamerunie 
oraz we Francji. To sprawi-
ło, iż była przyzwyczajona 
do dwóch różnych kultur z 
niejednokrotnie zupełnie in-
nymi zasadami i hierarchią 
wartości. Jej ucieczką od co-

dzienności okazały się kino, 
muzyka i literatura. Kiedy 
była nastolatką, jej pokój wy-
pełniała muzyka Leonarda 
Cohena, Sisters of mercy i 
Toma Waitsa. W 2008 roku 
zdecydowała się wydać swój 
pierwszy album „Mansaadi”. 
W tym cza sie była już dorosłą 
artystką i performerką z wy-
jątkowym, głębokim głosem. 
Głosem jednocześnie moc-
nym i delikatnym, którym 
zawsze uwodzi publiczność 
na koncertach. Bilety w cenie 
59-99 zł do nabycia na TIC-
KETPRO.PL i w kasach Fil-
harmonii Bałtyckiej. (DD) 

TRADYCJA | Było tłoczno, było 
gwarnie, było serdecznie pod-
czas ostatniego w roku 2013 
spotkania członków i sympa-
tyków Pracodawców Pomorza 
w ich wytwornej siedzibie przy 
Alei Zwycięstwa w Gdańsku. 
Uroczystość zaszczycił arcybi-
skup senior Tadeusz Gocłowski 
oraz najwyżsi (również w sensie 
dosłownym) przedstawiciele 
miejscowych władz: wojewoda 
Ryszard Stachurski, marszałek 
Mieczysław Struk i prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. 
Powitał wszystkich gospodarz 
tego miejsca prezes PP Zbigniew 
Canowiecki. Wyraził satysfak-
cję, że w opłatkowym spotkaniu 
wzięło udział tak wiele osób, z 
których część przybyła z dale-
kich krańców województwa i 
radość z powodu, że co miesiąc 
zarząd przyjmuje w szeregi or-
ganizacji po kilkunastu nowych 

członków. Podkreślił, że naczel-
nym celem jej władz jest wystę-
powanie w interesie członków i 
usuwanie im  przeszkód zwią-
zanych z prowadzeniem przed-
siębiorstw. Mieszczą się w tym 
działania wobec wszelkich służb 
kontrolnych i skarbowych, ma-
jące na celu przekształcenie ich 
w podmioty doradcze a nie 
represyjne. Sądząc z obecności 
na opłatku przedstawicieli tych 
służb, polityka ta zdaje egzamin. 
Wszelkie rekordy długości, a 
raczej krótkości przemówienia 
pobił wojewoda Ryszard Sta-
churski – jak ktoś policzył, trwa-
ło ono 32 sekundy. Marszałek 
Mieczysław Struk podziękował 
pracodawcom za tworzenie no-
wych miejsc pracy, za społeczną 
twarz biznesu i za zaangażowa-
nie również w sprawy rozwoju 
kultury. Podkreślił z radością, że 
polski biznes radzi sobie coraz 

Opracowanie Strategii Roz-
woju Metropolii 2030 odbywa 
się na zasadach partnerstwa 
mieszkańców, instytucji sa-
morządowych, naukowych, 
kulturalnych, biznesu oraz 
organizacji pozarządowych. 
W skład Komitetu Sterują-
cego weszli przedstawiciele 
wszystkich partnerów zaan-
gażowanych w to przedsię-
wzięcie. Jego inicjatorem jest 
Gdański Obszar Metropoli-
talny – stowarzyszenie sku-
piające 47 samorządów z Po-
morza. Wymóg opracowania 
spójnej strategii dla obszaru 
metropolitalnego wynika z 
Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 
2030 r. Jest ona również nie-
zbędna w świetle przepisów 
dotyczących nowego budżetu 
UE na lata 2014-2020. Pro-
jekt stworzenia jednej stra-
tegii rozwoju dla metropolii 
uzyskał ofi cjalne poparcie 
Marszałka Województwa Po-
morskiego. W ubiegłym roku 
GOM otrzymał dotację Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalne-
go na przygotowanie strategii. 
Projekt GOM-u „INTIS – In-

tegracja i Synergia” określają-
cy cele i kryteria opracowania 
dokumentu, został uznany za 
jeden z 10 najlepszych projek-
tów na prawie 100 złożonych 
przez polskie miasta. Naj-
istotniejsza dla tej oceny była 
idea włączenia mieszkańców 
i przedstawicieli kluczowych 
grup społecznych w wypraco-
wanie wspólnych kierunków 
rozwoju. Podczas pierwszego 
posiedzenia Komitetu Steru-
jącego przedstawiony został 
m.in. szczegółowy plan dzia-
łań, zmierzających do przy-
gotowania Strategii Obszaru 
Funkcjonalnego oraz zasady 
współpracy partnerów. 

Praktyczne prace nad stra-
tegią rozpoczną się już w tym 
roku od stworzenia diagnoz 
możliwości rozwojowych 
metropolii, obejmujących 
zmiany demografi czne, rynek 
mieszkaniowy i nierucho-
mości, politykę mieszkanio-
wą, edukację i rynek pracy, 
szkolnictwo wyższe i sektor 
B+R, kulturę i kapitał spo-
łeczny, politykę społeczną i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, sektor usług i 

POMOC | Pracodawcy Po-
morza od lat pamiętają o Tę-
czowym Domu – sopockim 
Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie. Od lat też or-
ganizują dla jego podopiecz-
nych spotkanie świąteczno-
noworoczne podczas którego 
w postać Świętego Mikołaja 
nieodmiennie wciela się Jan 
Klapkowski, współzałożyciel 
i b. dyrektor tej organizacji. 
I tym razem worek Świętego 
Mikołaja, jak zawsze, napeł-
nili sponsorzy: MerCo Sp., 
Investpol-Consulting Sp., 
PPH Cymes Zakład Produk-
cji Piekarniczej. Było dużo 
śmiechu, zabawy i radości 
z prezentów. Dodatkowo 
temperaturę spotkania pod-
niosła druga uroczystość 40-
lecie urodzin podopiecznej 
Ani Śniateckiej, która lubi 
tańczyć. Zainteresowania i 
zdolności artystyczne zda-
rzają się wśród osób specjal-
nej troski.  

-Jesteśmy tu, aby naszym 
podopiecznym pomagać 
realizować się w tych dzie-
dzinach – mówi prezes Tę-
czowego Domu Stanisława 
Grzeszczak. - Nie chcemy, 
aby samotne i sfrustrowane 
siedziały w domach.

Prezes pokazuje z dumą 
szereg dużych fotografi i wi-
szących na ścianach sali. To 
efekt czerwcowych warsz-
tatów plastyczno-fotogra-
fi cznych, które odbyły się 
w 2013 roku w Sopocie w 
ramach polsko-niemieckie-
go projektu: „Sztuka ponad 
granicami IX”, będącego 
wspólnym przedsięwzięciem 
Gminy Miasta Sopot (dzia-
łającej na rzecz Stowarzysze-
nia Tęczowy Dom) i Lebens-
gemeinschaft  Wickerstodf 
z Turyngii. W warsztatach, 
prowadzonych przez Kata-
rzynę Konieczną–Kałużną i 
Magdalenę Morawską uczest-
niczyło 12 osób z Tęczowego 
Domu i 12 z Niemiec. Taka 

Gwiazdy na gdańskim niebie…

Strategia Rozwoju Metropolii 2030
POMORZE | Ruszają prace nad realizacją Strategii 
Rozwoju Metropolii 2030. 8 stycznia rozpoczęło się 
tworzenie Strategii Obszaru Funkcjonalnego. Na 
spotkaniu dotyczącym kierunków rozwoju metro-
polii zebrał się Komitet Sterujący. 

przedsiębiorczość, przemysł i 
rolnictwo, gospodarkę morską 
i wodną w tym rekreację i tu-
rystykę, infrastrukturę (dostęp-
ność komunikacyjną, logistykę, 
transport wewnętrzny, mobil-
ność, energetykę), kształtowa-
nie przestrzeni publicznej oraz 
rewitalizację obszarów zdegra-
dowanych. W kolejnych eta-
pach odbędą się m.in. konsulta-
cje społeczne dotyczące założeń 
strategii, która ma być gotowa 
w 2015 r. W skład partnerstwa 
na rzecz silnej metropolii we-
szli: Gdański Obszar Metro-
politalny, wojewoda pomorski, 
Forum Rozwoju Aglomeracji 
Gdańskiej, Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, Gdańska Fun-
dacja Innowacji Społecznej, 
Stowarzyszenie Dobra Eduka-
cja, Instytut Kultury Miejskiej, 
Uniwersytet Gdański, Politech-
nika Gdańska, Gdański Uni-
wersytet Medyczny, Pracodaw-
cy Pomorza, Grupa Lotos S.A., 
Interizon Pomorski Klaster 
ICT, Port Lotniczy im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku, zarząd Por-
tu Morskiego w Gdańsku S.A., 
Fido Intelligence Sp., InnoBal-
tica Sp., Allcon Investment Sp., 
Flextronics Sp., Olivia Business 
Center, Torus Sp., Gdańska Or-
ganizacja Turystyczna i Gdań-
ski Klub Biznesu. W spotkaniu 
wzięli też udział przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Gdyni. (DD)

Opłatkowe kolędowanie
lepiej – zarówno w kraju jak na 
zagranicznych rynkach. 

Prezydent Paweł Adamowicz 
położył nacisk na ważność i 
wartość dalekosiężnych strategii 
rozwoju Gdańska do roku 2030 i 
aglomeracji, czyli tworzenia po-
morskiej metropolii od Lęborka 
do Malborka. Ogromnym sukce-
sem Gdańska jest zajęcie w roku 
2013 pierwszego miejsca w kraju 
w kategorii pozyskania środków 
unijnych – ponad 20 tys. zł na 
głowę mieszkańca.

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
skupił się na wartości społeczne-
go dialogu, bo prowadzenie go to 
wielkie i wieczne zadanie oraz na 
pozytywach małżeństwa i umie-
jętności stworzenia szczęśliwej 
rodziny. Nadmienił też o zapo-
wiedzianym na kwiecień 2014 
wielkim święcie chrześcijańskiej 
rodziny, czyli kanonizacji papieża 
Jana Pawła II. Poszczególne wy-
stąpienia były przetykane kolę-
dami, przy dobrym przewodniku 
szło to tak dobrze, że ks. Arcybi-
skup zażartował, iż łatwo byłoby 
stworzyć chór pracodawców. 
Tradycyjne wigilijne potrawy ser-
wowali członkowie sekcji hotelar-
skiej i turystycznej: Restauracja 
Gdańska, Ban Glob, Hotel Bartan, 
Restauracja „Malinowy Ogród”. 
Jak zaznaczył w podziękowaniach 
prezes Zbigniew Canowiecki, or-
ganizacja nie poniosła z racji uro-
czystości żadnych kosztów, nawet 
choinka i kwiatowy wystrój sal 
został sprezentowany przez naj-
słynniejszą gdańską ogrodniczkę 
Justynę Kaletę.
(AK)

Dużo śmiechu i radości w Tęczowym Domu
dziećmi, nigdy nie będą w 
pełni odpowiedzialni za swe 
życie.  Fakt ten coraz bardziej 
martwi ich matki. Niektóre 
mają już ponad 80 lat. 

-My się wykańczamy – mó-
wią. - Co będzie z nimi, gdy 
nas zabraknie?

Uparcie dążą do wybudo-
wania w Sopocie wspólnego 
Tęczowego Domu dla swych 
niezaradnych dzieci, które 
są takie dobre i kochane, ale 
nawet mając 50 lat a nie 5 ma-
lują laurki na imieniny mamy, 
bo tylko tyle potrafi ą jej dać. 
Wciąż czekają, że rada miasta 
przekaże działkę na ten dom, 
w którym każde z podopiecz-
nych będzie miało oddzielny 
pokój z łazienką, ale kuchnia 
z jadalnią musi być wspólna, 
bo ich dużym dzieciom ze 
względów bezpieczeństwa nie 
można pozwolić samodzielnie 
obsłużyć kuchenki. Nie obędą 
się też bez pomocy i kontroli 
codziennych czynności przez 
opiekuna. (AK)

polsko-niemiecka przyjaźń 
w Sabacie u stóp Łysej Góry, 
gdzie byli zakwaterowani go-
ście. W tym roku warsztaty 

zaplanowano u niemieckiego 
partnera, również w czerwcu.

Podopieczni Tęczowego 
Domu cieszą się jak dzieci, 

choć to ludzie dorośli – naj-
młodszy Kacper ma 25 lat, 
najstarsza Marysia 62. Nie-
stety już na zawsze pozostaną 
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KAMPANIA | W tym roku 
w Centrum Handlowym 
Osowa w Gdańsku rusza 
nowy całoroczny cykl 
eventów pt. „Stylowa Oso-
wa”, poświęcony modzie, 
urodzie oraz zdrowemu 
stylowi życia i dekoracji 
wnętrz. Już 11 stycznia 
2014 roku w godzinach 
13.00-17.00 odbędzie się 
pierwsze spotkanie w 
ramach nowej akcji, które 
z pewnością przypadnie 
do gustu wielbicielom 
zimowego szusowania oraz 
après-ski. „Stylowa Osowa” 
to inicjatywa, której celem 
jest uatrakcyjnienie czasu 
spędzanego przez klientów 
na sobotnich zakupach 
w Centrum Handlowym 
Osowa. Cykl dwunastu 
wydarzeń modowo-lifesty-
lowych odbywać się będzie 
w każdą drugą sobotę 
miesiąca w godzinach 
13.00-17.00 i poświęcony 
będzie najnowszym tren-
dom w modzie damskiej, 
męskiej i dziecięcej, pielę-
gnacji urody, zdrowemu 
stylowi życia, aktywności 
fi zycznej oraz aranżacji 

wnętrz. Pierwsze spotkanie 
z cyklu „Stylowa Osowa” 
odbędzie się 11 stycznia, a 
jego hasłem przewodnim 
będzie „Bądź trendy na 
stoku”. Na klientów Cen-
trum Handlowego Osowa 
czekają m.in. pokazy mody 
oraz zimowe porady der-
matologa i kosmetyczki. Z 
kolei najmłodsi będą mogli 
wziąć udział w warsztatach 
tworzenia wełnianych 
czapek i szalików.  

-W 2014 roku zapewni-
my naszym klientom moc 
atrakcji, zabawę modą i 
edukację podczas dwuna-
stu wydarzeń lifestylowych 
organizowanych w ramach 
akcji „Stylowa Osowa” - 
mówi Dorota Piątek, p.o. 
dyrektor Centrum Handlo-
wego Osowa. - Pierwsza 
odsłona naszego nowego 
cyklu już w najbliższą 
sobotę więc zapraszam 
do Centrum Handlowego 
Osowa wszystkich miłośni-
ków sportów zimowych 
oraz fashionistki, które 
chcą być modne również 
na stoku.
(DD)

KLUB | Pomoc niesie uśmiech 
– pod takim hasłem spotkały 
się trójmiejskie Lions Cluby w 
grudniu w Operze Bałtyckiej. 
Są cztery, ale organizatorem 
wieczoru był Lions Club Ge-
dania z Gdańska, kierowany 
przez Andrzeja Chmieleckie-
go. Wymienionemu klubowi 
niedawno stuknęła 18-tka. 
Piękny wiek. Tym będzie wiek 
dojrzały, czym się wyda mło-
dy. Przez cały ten czas klub 
deklaruje gotowość niesienia 
pomocy innym i realizuje to. 
Udzielił już tej pomocy za 800 
tys. złotych. Stałą troska ota-
cza Zespół Specjalny Kształ-
cenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 27 z Gdańska 
Oliwy. Ostatnio zafundowali 
rewitalizację otoczenia szkoły. 
Nieobce są im też akcje regio-
nalne a nawet międzynarodo-

we – np. wsparcie ofi ar tajfunu 
na Filipinach. Wspomagają 
też Fundację Tutti ułatwia-
jąca start młodym artystom. 
Jak zawsze, odbył się koncert 
sławnego artysty. Tym razem 
wystąpił Grzegorz Turnau – 
bard krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami. Swego czasu został 
do „piwnicznego” zespołu za-
proszony przez samego Piotra 
Skrzyneckiego. Od tego czasu 
bardzo się rozwinął artystycz-
nie a nawet odniósł sukces ko-
mercyjny, jako że prawie każ-
dy z 14 wydanych przez niego 
krążków nagrań zdobył status 
Złotej lub Platynowej Płyty. 
Udział w gdańskim wieczorze 
tak wybitnego artysty gdań-
skie lwy zawdzięczają  współ-
pracy międzymiastowej, czyli 
interwencji Piotra Ferstera - 
dyrektora „Piwnicy” i jedno-

BEZPIECZEŃSTWO | W auli 
KWP w Gdańsku na Biskupiej 
Górze odbyła się uroczystość 
ślubowania 52 nowo przyję-
tych funkcjonariuszy. Rotę 
ślubowania przyjął komen-
dant Wojewódzki Policji w 
Gdańsku nadinsp. Wojciech 
Sobczak. Ponadto komen-
dant wojewódzki uhonorował 
czworo przedstawicieli insty-
tucji zewnętrznych „Medala-
mi za Zasługi dla Policji”. 

W auli Komendy Wojewódz-
kiej w Gdańsku komendant 
wojewódzki policji nadinsp. 
Wojciech Sobczak przyjął rotę 
ślubowania od 52 nowo przy-
jętych funkcjonariuszy, którzy 
z powodzeniem przeszli przez 

EDUKACJA | Z końcem 2013 
roku Stowarzyszenie „Szkolna 
13” zakończyło projekt eduka-
cyjny Zróbmy biznES (ES jak 
Ekonomia Społeczna). Celem 
przedsięwzięcia była promocja 
ekonomii społecznej na tere-
nach wokół Zalewu Wiślane-
go. W projekcie wzięło udział 
80 gimnazjalistów z 8 szkół z 
Elbląga, Fromborka, Mikosze-
wa, Nowego Dworu Gdańskie-
go, Stegny, Sztutowa i Tolkmic-
ka wraz z nauczycielami oraz 8 
członków organizacji poza-
rządowych przeszkolonych do 
roli trenerów młodzieży. 

W ramach działań projek-
towych odbyły się szkolenia 
dla trenerów i nauczycieli. 
Następnie, podczas ostatnie-
go tygodnia wakacji młodzież 
wzięła udział w seminarium 
w Zespole Szkół w Sztutowie, 
gdzie uczniowie prezentowali 
swoje miejscowości poznając 
rówieśników z nie tak 

odległych, ale czasem nie-
znanych miejsc wokół Zalewu 
Wiślanego. Podczas kolejnych 
5 dni młodzież została po-
dzielona na 8 dziesięciooso-
bowych grup. W każdej grupie 
były osoby z różnych szkół, co 
początkowo wzbudziło duże 
kontrowersje, ale okazało się 
dobrym sposobem na nawią-
zanie nowych znajomości. Ten 

czas uczniowie spędzili bardzo 
aktywnie uczestnicząc w zaję-
ciach z trenerami i wizytach 
studyjnych, zwiedzając tereny 
nad Zalewem Wiślanym, jeż-
dżąc na rowerach, pływając 
kajakami, podróżując kolejką 
wąskotorową, odwiedzając 
muzea, planetarium i Kate-
drę we Fromborku, wspinając 
się w parku linowym. Nie za-
brakło czasu także na basen, 
dyskotekę, ognisko i nocny 
seans fi lmowy. Największym 
i najważniejszym wyzwaniem 
były badania potrzeb społecz-
ności lokalnej w formie ankiet 
skierowanych do turystów i 
mieszkańców miejscowości 
nadzalewowych. Udało się 
przeprowadzić ponad 2,5 ty-
siąca ankiet, co pozwoliło na 
wybranie pomysłu na biznes 
społeczny zgodnego z oczeki-
waniami lokalnego rynku. Pra-
cę nad tworzeniem przedsię-
biorstw społecznych młodzież 
kontynuowała po rozpoczęciu 
roku szkolnego w czasie zajęć z 
nauczycielami i trenerami. 

Efektem ponad półrocz-
nej wspólnej pracy uczniów, 
nauczycieli i terenów jest 8 
biznesplanów spółdzielni so-
cjalnych zajmujących się pro-
wadzeniem kawiarni, centrum 
papierniczego, fi tness clubu, 
gospodarstwa agroturystycz-
nego, wioski tematycznej, 
miejsca spędzania wolnego 
czasu dla młodzieży, ośrodka 

Bądź trendy na stoku

Lions’y z aniołami

cześnie wiceprezydenta Lions 
Clubu Kraków Śródmieście. 
Uczniowie szkoły z Oliwy, któ-
ra jest pod szczególna opieką 
klubu „Gedania”, przygotowali 
na grudniowy „lwi” wieczór 
kilkaset bibułkowych aniołów 
z białymi długimi skrzydłami, 
którymi zostali obdarowani 
uczestnicy wieczoru, za co re-

wanżowali się datkami wrzu-
canymi do puszek. Prócz tego 
można było wziąć udział w 
loterii, a wiceprezydent klubu 
Jerzy Boj (tak, ten z gdańskiej 
telewizji) prowadził aukcję 
dzieł sztuki stworzonych przez 
młodych artystów z gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.
(AK)

Ślubowanie nowych policjantów
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procedury kwalifi kujące do służ-
by w policji. Musieli wykazać się 
nie tylko wiedzą, ale także do-
skonałym zdrowiem i kondycją 
fi zyczną. Teraz czeka ich szkole-
nie podstawowe w Szkole Policji 
w Legionowie, po którym zasilą 

jednostki policji województwa 
pomorskiego. Uroczystość swo-
ją obecnością uświetnili człon-
kowie rodzin nowo przyjętych 
policjantów. Wyjątkowym mo-
mentem ceremonii było wrę-
czenie medali za Zasługi dla 

Policji , przyznane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych za wybit-
ne zasługi w dziedzinie realizacji 
ustawowych zadań policji po-
przez zaangażowanie w pracę na 
rzecz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w województwie 
pomorskim. Odznaczeni zostali: 
kadm. Piotr Stocki, komendant 
Morskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej, dr Andrzej Królikowski, 
dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni, Cezary Jóźwiak, szef Biu-
ra Bezpieczeństwa i Ochrony w 
Grupie Lotos oraz Ryszard Try-
kosko, prezes zarządu Gdańskich 
Inwestycji Komunalnych. Po 
ceremonii był czas na gratulacje, 
życzenia i pamiątkowe zdjęcia.
(DD)

Gimnazjaliści zrobili 
biznes nad Wisłą

rehabilitacji, agencji survivalo-
wej i kulturalnej. Biznesplany 
zostały ocenione przez eksper-
tów z branży fi nansowej: twórcę 
i prezesa platformy interneto-
wej do tworzenia biznesplanów 
online, analityka fi nansowego 
Towarzystwa Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekonomicznych oraz 
dyrektor jednego z oddziałów 
Raiff eisen Polbank w Warsza-
wie. Eksperci wysoko ocenili 
pomysły, misję społeczną oraz 
wkład pracy autorów biznespla-
nów. Zwycięzcami konkursu 
na najlepszy biznesplan PES 
zostali uczniowie gimnazjum z 
Tolkmicka wraz z nauczycielką 
Jolantą Myszką oraz trenerem 

Piotrem Opitz. Za zaangażowa-
nie i pracę grupową wyróżnieni 
zostali gimnazjaliści za Sztutowa 
z opiekunką Eweliną Milewską, 
trenerką Martą Ciechanowską. 
Starosta powiatu nowodwor-
skiego ufundował specjalną na-
grodę za najlepszy biznesplan w 
powiecie nowodworskim, która 
została przyznana uczniom z 
Mikoszewa z opiekunką Beatą 
Kwiatkowską i trenerem Agatą 
Kibort. Podsumowanie projek-
tu i uroczysta gala fi nałowa z 
rozdaniem nagród odbyła się 
w Żuławskim Ośrodku Kul-
tury z udziałem uczestników 
i przybyłych gości. Wszystkie 
założone cele projektu zostały 

osiągnięte. Oprócz przesłania 
ekonomii społecznej, uczestni-
cy nabyli konkretne umiejęt-
ności praktyczne: umiejętność 
przeprowadzania badań rynku, 
planowania strategii przedsię-
biorstwa w oparciu o model 
biznesowy (Business Canvas 
Model), pisania biznesplanu. 
Młodzież miała do dyspozycji 
najnowocześniejsze narzędzia 
multimedialne, które pozwoliły 
na stworzenie profesjonalnych 
biznesplanów przedsiębiorstw 
społecznych.  Podczas realizacji 
projektu Stowarzyszenie nawią-
zało współpracę w twórcami 
platformy internetowej do pisa-
nia biznesplanów NowyInteres.

pl, która zaowocowała stworze-
niem szablonu dedykowanego 
wszystkim, którzy chcą połączyć 
cele gospodarcze i społeczne i 
prowadzić przedsiębiorstwa za-
trudniające osoby wykluczone 
społecznie np. poprzez długo-
trwałe bezrobocie czy osoby 
mające znaczne problemy ze 
znalezieniem pracy w tradycyj-
nych przedsiębiorstwach. Inno-
wacyjność platformy polega na 
intuicyjnej i prostej w obsłudze 
aplikacji, bardzo pomocnej przy 
pracy nad biznesplanem zawie-
rającej wyjaśnienia poszczegól-
nych punktów oraz przykła-
dowe opisy fi rm. Biznesplany 
stworzone przez naszą młodzież 
okazały się tak dobre, że w sza-
blonie poświęconym ekonomii 
społecznej znalazły się opisy ich 
przedsiębiorstw. 

Zróbmy biznES to największy 
projekt Stowarzyszenia „Szkol-
na 13” w 2013 roku, obejmujący 
blisko stu uczestników z dwóch 
województw pomorskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Zo-
stał zrealizowany w ramach pro-
gramu Operacyjnego FIO przy 
wsparciu fi nansowym Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Koordynatorem z ramienia sto-
warzyszenia był Artur Milarski. 
Patronatem honorowym objęli 
projekt Wójt Gminy Sztutowo, 
Starosta Nowodworski oraz Po-
wiatowy Urząd Pracy w Nowym 
Dworze Gdańskim.

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl
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Meble z konferencji dla najmłodszych

Meble wykorzystywane na potrzeby Konferencji Klimatycznej COP19/CMP9 
zostały przekazane Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kanapy i stoliki 
posłużą teraz małym pacjentom i ich rodzinom.Meble używane w trakcie 
szczytu klimatycznego zostały dostarczone przez Grupę IKEA, która była 
jednym z partnerów konferencji. 

Budowa elektrociepłowni 
opalanej biomasą (m.in od-
pady przemysłu drzewnego) 
to temat, o którym w Lę-
borku można było usłyszeć 
już w 2011 roku. Kilka lat 
trwały ustalenia związane 
z realizacją inwestycji i jej 
fi nansowaniem, kłopoty z 
wyborem wykonawcy opóź-
niły rozpoczęcie budowy o 
kilka miesięcy. Bo pierwot-
nie jako najkorzystniejsza w 
przetargu została wybrana  
oferta gliwickiej spółki Ener-
gotechnika-Energorozruch. 
Jednak fi nalnie – po dwóch 
odwołaniach do KIO - zle-
cenie pozyskało konsorcjum 
fi rm  Polytechnik Luft – und 
Feuerungstechnik GmbH, 
Weissenbach i Polytechnik 
Polska Sp. z o.o. z Gdyni. Ta 
polska fi rma specjalizuje się 
w projektowaniu, montażu 
i budowie instalacji kotło-
wych (także na biomasę) 
“pod klucz” i zrealizowała 
już kilkadziesiąt takich in-
stalacji w całym kraju.

Pod koniec czerwca 2015 roku w Lęborku ruszy elektrociepłownia opalana 

biomasą. Ta ekologiczna i nowoczesna inwestycja którą zrealizuje konsorcjum 

dwóch specjalistycznych fi rm warta jest około 39 milionów złotych brutto.

Umowę z wykonawcą miasto 
podpisało pod koniec listopa-
da.

-Zakres zadań obejmuje: 
opracowanie pełnej dokumen-
tacji projektowej obiektu oraz 
budowę budynku elektrocie-
płowni, hali magazynu paliwa, 

dostawę i instalację kompletnej 
technologii elektrociepłowni 
zasilanej biomasą (zrębki lub 
brykiety roślin energetycznych, 
drewna, słomy oraz ziarna 
odpadowe zbóż), składającej 
się z kotła termalnego i bloku 
kogeneracyjnego w układzie 

ORC produkującego energię 
elektryczną i cieplną o mocy 
cieplnej minimum 5000 kWt i 
maksymalnej mocy elektrycz-
nej produkowanej w pełnym 
skojarzeniu w ilości ok. 1250 
kWe, przebudowę wjazdu na 
teren elektrociepłowni – tłu-

maczą urzędnicy miejscy.
Elektrociepłownia opalana 

biomasą powstanie w specjal-
nym budynku na ulicy Trau-
gutta i ma współpracować z 
ciepłownią KR-1 Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Lęborku. Urzędnicy 

Na zdjęciu 
zrębki wierz-
by ener-
getycznej. 
Właśnie taka 
biomasa bę-
dzie paliwem 
lęborskiej 
elektrocie-
płowni

Grzegorz Bryszewski
g.bryszewski@expressy.pl

Ekologiczna inwestycja 
za 39 milionów w Lęborku

miejscy zapewniają, że budowa 
obiektu nie spowoduje utrud-
nień dla mieszkańców w postaci 
na przykład przerw w dostawach 
ciepła.  Paliwem dla zakładu 
będą zrębki, brykiety roślin 
energetycznych, drewno, sło-
ma oraz ziarna odpadowe zbóż
- W trakcie inwestycji będziemy 
poszukiwali operatora elektro-
ciepłowni. To właśnie operator 
będzie podpisywał kontrakty z 
rolnikami na dostawę biomasy 
– tłumaczy Aleksandra Mielew-
czyk-Krawczyk z UM Lębork.
Moc instalacji ma wyno-
sić ok. 5 MW termicznych 
oraz 1,25 MW elektrycznych. 
Roboty budowlane ruszą w 
przyszłym roku. Termin zakoń-
czenia budowy elektrociepłow-
ni to30 czerwca 2015 r. Wartość 
przedsięwzięcia: ok. 39 milio-
nów zł brutto.

Miasto pokryje jednak tyl-
ko niewielką część kosztów 
takiej inwestycji, bo urzędni-
kom miejskim udało się zdo-
być dofi nansowanie inwestycji 
w wysokości aż 85% kosztów 
kwalifi kowalnych w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy, czyli tzw. fundusz 
szwajcarski, jest formą bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Szwajcarię 
Polsce i dziewięciu innym pań-
stwom członkowskim Unii Eu-
ropejskiej, które przystąpiły do 
niej pierwszego maja 2004 roku. 
Do dziesięciu nowych państw 
członkowskich ma trafi ć ponad 
jeden miliard franków szwaj-
carskich. Dla Polski program 
szwajcarski przewiduje niemal 
połowę tej kwoty (ok. 489 mln 
franków) 

ENERGETYKA | W tym roku 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej uruchomił inno-
watorski program o nazwie 
„Bocian”, którego celem jest 
dofi nansowanie rozproszo-
nych instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE), w tym 
instalacji fotowotlaicznych, o 
mocy od 200 do 1000 kW. 

Budżet programu „Bo-
cian” to aż 420 mln zł, które 
NFOŚiGW chce wykorzystać 
do 2020 r. Nabór wniosków 
będzie się odbywać w trybie 
ciągłym.

Forma dofi nansowania 
przewidziana w programie 
„Bocian” to preferencyjne 
pożyczki. Dzięki nim inwe-
storzy, którzy korzystając ze 
środków udostępnionych 
przez NFOŚiGW będą mogli 
pokryć do 75% kosztów kwa-
lifi kowanych inwestycji, po-
legających na zainstalowaniu 
systemów fotowoltaicznych. 
Pożyczki nie będą podlegać 
umorzeniu.

Z programu „Bocian” bę-
dzie można dofi nansować 
instalacje fotowoltaiczne o 
mocy od 200 do 1000 kW. 
Warunkiem zakwalifi kowa-
nia projektu fotowoltaicz-
nego do dofi nansowania ma 
być maksymalny jednostko-
wy koszt inwestycji nieprze-
kraczający 10 mln zł/MW. 

Oprócz systemów PV z 
programu „Bocian” będzie 
można też dofi nansować 
m.in. budowę elektrowni 
wiatrowych o mocy do 3 
MW, systemów geotermal-
nych o mocy od 5 do 20 
MWt, elektrowni wodnych 
o mocy do 5 MW, ciepłowni 
biomasowych o mocy do 20 
MWt, biogazowni o mocy od 
300 kWe do 2 MWe, wysoko-
sprawnej kogeneracji bioma-
sowej o mocy do 5 MWte. 

Minimalna kwota pożyczki 
to 2 mln zł, a maksymalna - 
40 mln zł. Oprocentowanie 
pożyczki w skali roku zosta-
nie ustalone w oparciu o WI-
BOR 3M -100 pkt bazowych, 

jednak nie mniej niż 2%. 
Wysokość oprocentowania 
opartego na stawce WIBOR 
na dany rok zostanie ustalo-
na na podstawie wysokości 
tej stawki z ostatniego dnia 
roboczego poprzedniego 
roku kalendarzowego. Od-
setki z tytułu oprocento-
wania mają być spłacane w 
okresach kwartalnych. Obo-
wiązek spłaty pierwszej raty 
wystąpi na koniec kwartału 
kalendarzowego następują-
cego po kwartale, w którym 
wypłacono pierwszą transzę 
środków.

Pożyczka będzie udzielana 
na okres nie dłuższy niż 15 
lat liczony od daty pierwszej 
planowanej wypłaty transzy 
pożyczki, a okres karencji bę-
dzie liczony od daty wypłaty 
ostatniej transzy pożyczki, 
lecz nie dłuższej niż 18 mie-
sięcy od daty zakończenia re-
alizacji przedsięwzięcia. 

Koszty kwalifi kowane na 
realizację przedsięwzięcia 
mogą być ponoszone w na-

„Bocian” pożyczy 420 mln zł
3) koszt nabycia lub koszt 

wytworzenia nowych środ-
ków trwałych, w tym: bu-
dowli i budynków (powinien 
istnieć bezpośredni związek 
między nabyciem budynków 
i budowli a celami przedsię-
wzięcia), maszyn i urządzeń, 
narzędzi, przyrządów i apa-
ratury, infrastruktury tech-
nicznej związanej z nową 
inwestycją, przy czym przez 
budowę urządzeń infrastruk-
tury technicznej rozumie 
się instalacje wewnętrzne w 
obiektach technologicznych, 
przyłącza doprowadzające 
media do obiektów technolo-
gicznych, drogi i place tech-
nologiczne, itp.;

4) koszt montażu i urucho-
mienia środków trwałych;

5) koszt nabycia materia-
łów lub robót budowlanych, 
pod warunkiem że pozostają 
w bezpośrednim związku z 
celami przedsięwzięcia obję-
tego wsparciem;

6) nabycie wartości nie-
materialnych i prawnych w 
formie: patentów, licencji, 
nieopatentowanej wiedzy 
technicznej, technologicznej 
lub z zakresu organizacji i za-
rządzania.
(oprac. raf)

stępujących kategoriach:
1) prace przygotowawcze (w 

tym: koncepcje techniczne, 
studium wykonalności, raport 
o oddziaływaniu na środowi-

sko), pod warunkiem, że zo-
stały wskazane we wniosku o 
dofi nansowanie;

2) projekty budowlane i wy-
konawcze;

Fo
t. 

en
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INWESTYCJE | Nawet 37 tysięcy 
prac związanych z rozbudową i 
modernizacją sieci na łączną 
kwotę 550 mln zł planuje zlecić 
ENERGA-OPERATOR w 2014 
r. Spółka zaprasza do współpra-
cy przedsiębiorstwa realizujące 
roboty budowlane elektroener-
getyczne oraz usługi projektowe. 
Również takie, które nie dyspo-
nują długoletnim doświadcze-

niem na rynku. 
ENERGA-OPERATOR zba-

dała, co jest postrzegane przez 
kooperujących z nią przedsię-
biorców jako bariera współpra-
cy. Okazało się, że dominuje 
obawa przed tym, iż fi rmy zbyt 
wiele czasu muszą poświęcić na 
kompletowanie wielu dokumen-
tów przy okazji każdego postę-
powania. Drugą istotną barierą 
okazał wymóg wieloletniego 
doświadczenia na rynku usług 
energetycznych.

- Celem naszej akcji skierowa-
nej do przedsiębiorców, w tym 
– mniejszych, lokalnych fi rm, 
jest budowa konkurencyjnego 
rynku usług budowlano-ener-
getycznych, dotychczas w znacz-
nym stopniu zarezerwowanych 
dla spółek z grup energetycz-
nych - mówi Robert Świerzyń-
ski, wiceprezes ENERGA-OPE-
RATOR. – Stąd zaproszenie do 
współpracy kierujemy również 
do podmiotów, których pra-
cownicy dysponują stosownymi 

uprawnieniami i szkoleniami, 
ale które nie mają doświadcze-
nia w realizacji podobnych prac. 
Umożliwimy im współpracę, ale 
także otoczymy większym nad-
zorem.

Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że wykonywane przez 
fi rmy zewnętrzne, prace budow-
lane czy projektowe charakte-
ryzują się wymaganą przez nas 
jakością, przy cenach, pozwala-
jących na poprawę efektywności 
wydatkowanych środków na in-

westycje. 
- Budując rynek lokalnych wy-

konawców dużą wagę będziemy 
przywiązywać do przestrzega-
nia przez kontrahentów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Firmy lekceważące przepisy nie 
będą miały możliwości współ-
pracy z nami – podkreśla Robert 
Świerzyński.

Aby przedsiębiorcy nie musieli 
poświęcać czasu na kompleto-
wanie stosownej dokumentacji 
przy każdym postępowaniu, 

Energa-Operator stworzyła w 
ub. r. Rejestr Kwalifi kowanych 
Wykonawców ENERGA-OPE-
RATOR. Obecność w rejestrze 
gwarantuje m.in.: uproszczenie 
i przyspieszenie procesów for-
malnych udzielania zamówień, 
otrzymywanie bieżących infor-
macji o planowanych inwesty-
cjach, uczestnictwo w jasnych i 
konkurencyjnych procedurach 
przetargowych, możliwość 
otrzymania naszych referencji 
jako kwalifi kowany wykonawca. 

ENERGA-Operator zapowiada rozbudowy
Grzegorz Bryszewski

g.bryszewski@expressy.pl

KULTURA | Z takim świa-
tem można obcować oglą-
dając w Zielonej Bramie w 
Gdańsku (Oddziale Mu-
zeum Narodowego) wy-
stawę zatytułowaną Virtus 
et Splendor, czyli Odwaga 
i Wspaniałość. Znalazło 
się na niej 80 eksponatów 
pochodzących ze zbiorów 
Fundacji XX. Czartory-
skich (depozyty Muzeum 
Narodowego w Krakowie). 
Zaraz na wstępie wita nas 
z portretu Axentowicza 
Władysław Czartoryski – 
syn Adama Jerzego i wnuk 
Izabeli Czartoryskiej z 
Flemingów, twórczyni 
Świątyni Sybilli w Puła-
wach, czyli pierwszego 
na ziemiach polskich 
muzeum narodowych 
pamiątek. Władysław, 
zamieszkały z ojcem po 
powstaniu listopadowym 
w Paryżu, odziedziczył po 
przodkach zainteresowa-
nia kolekcjonerskie, ale 
dość miał narodowej świą-
tyni, wolał zbierać obrazy 
i przedmioty związane z 
życiem rodzin włoskich 
– oczywiście z wyższych 
sfer. Może był to rodzaj 
rekompensaty za sytuację 
Polaków emigrantów 
popowstaniowych „...dziś 
dla nas w świecie niepro-
szonych gości.. „ - jak pisał 
Mickiewicz. Oglądamy 
zatem jak żyli włoscy 
patrycjusze w czasach 
późnego średniowiecza i 
odrodzenia. Najważniejsze 
były zaślubiny. To było 
połączenie interesów 
dwu zamożnych rodzin i 
okazja do manifestowania 
bogactwa – młodych nikt 
o zgodę nie pytał, a jeśli to 
tyko pro forma. Demon-
stracyjne przejście przez 
miasto ślubnego orszaku 
wprowadzającego pannę 
młodą do domu męża 
zastępowało najlepszą 
współczesną telewizję.  

Sacrum i profanum 

łączyła sypialnia, w niej 
ogromne łoże, mebel bę-
dący świadkiem miłości, 
narodzin i śmierci. Ta 
część domostwa ekspo-
nowała przede wszystkim 
element żeński. Był on 
bardzo ważny dla funk-
cjonowania rodziny, bo 
to kobieta rodziła dzieci, 
przede wszystkim dziedzi-
ców rodowych tradycji i 
fortuny. Niemniej sypial-
nia miała też nieustannie 
przypominać kobiecie, że 
ma być urodziwa, płodna, 
niewinna, posłuszna 
mężowi i milcząca. Służyły 
temu obrazy utrwalające 
czyny  takich biblijnych 
dam jak Judyta, Zuzanna, 
Lukrecja, Porcja. Poza tym 
wisiały obrazy religijne, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem wizerunku Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. 

Królestwem mężczyzn 
była część zwana Studiolo 
i Kunstkammera. Była to 
przestrzeń przeznaczona 
do gromadzenia zbiorów, 
którymi można się było 
pochwalić przed innymi 
patrycjuszami. Szczególnie 
były w cenie nabytki po-
chodzące z egzotycznych 
krajów, a także pamiątki 
historyczne, portrety sław-
nych mężów, biblioteka. 
W tej części domu gro-
madzili się, wiodąc mądre 
dysputy, mężczyźni. 

Oddzielną częścią wysta-
wy jest ekspozycja wszyst-
kiego co związane z religią 
katolicką i kościołem. 
Centralnie jaśnieje  posąg 
Najświętszej Marii Panny, 
ustawiony na podwyższe-
niu okrytym białym kwie-
ciem. Wszyscy wiemy jak 
ważna w życiu Włochów 
była i jest Madonna. 

Zwiedzanie tego upo-
rządkowanego świata 
przeszłości możliwe 
będzie do końca marca 
2014.
(A.K.) 

Tęsknota za światem 
uporządkowanym



SPRZEDAM żyrandol 
listwa, 4 i 2 punktowe, 
szare, nowe, 50 zł, 505-
567-034 

SPRZEDAM wózek inwa-
lidzki z Anglii, bardzo 
dobry stan techniczny, 
akumulatory, w komplecie 
ładowarka, tel. 601 667 
100

SPRZEDAM drzwi, 80, ze-
wnętrzne, prawe, z futry-
ną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 500 
zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 
zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.98-122 
i buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

FOTOGRAF – śluby, wolne 
terminy maj, czerwiec, 
wrzesień, tel. 660 310 311

GORĄCA blondi pozna 
sponsorów, zapraszam do 
siebie, odwiedź mnie, a za-
biorę cie w siódme niebo, 
dzwoń 514 670 725, Sopot, 
woj. pomorskie.

UMÓWIĘ się na kawę z 
panią Ewą lub Gabrysią z 
urzędu, tel. 781 426 462

ODDAM pieska, nieduża, 
brązowa sunia, towarzy-
ska, ułożona, komplet 
szczepień, akcesoria, 
pilnie z powodu wyjaz-
du, starszej osobie lub 
do domu z dziećmi, tel. 
501 766 448, Gdynia

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 
3 kw, bardzo praktyczna, 
średnica klocka i sęki nie 
mają żadnego znaczenia, 
tel. 601 638 877

ZBIERAM makulaturę, 
złom, rowery, ul. Kliniczna, 
Reja, Hallera, Okrąg Mary-
narki Polskiej, Chwaszczyń-
ska, Twarda, Gdańsk, sms, 

tel. 666 212 469, sms

SPRZEDAM materac sprę-
żynowy Plus S 50, 1,40 x 
2m, stan b. dobry, 500 zł, 
tel. 58/ 679 11 26, 728 148 
516, do godz.18:00

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz z 
futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

OKNO drewniane, kolor 
sosnowy, wym. 1,45 m x 
1,75 m, jednoskrzydłowe, 
otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM lampa sufi towa, 
3 punktowa, klosze, nowa, 
50 zł, 505-56-70-34 

SPRZEDAM koncentrator 
tlenu, tel. 602 465 683

laweta, tel. 668 193 771

INNE

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34

TELEFONY

SPRZEDAM Samsunga 
solid 3350, ze wszystkimi 
papierami, za 350 zł oraz 
samsunga s5610 ze wszyst-
kimi papierami za 180 zł, 
tel konkt. 790 449 128 lub 
730 120 089

INNE

SPRZEDAM tel. kom. Ipho-
ne 5, na gwarancji, 2500 
zł, tel. 58/ 679 11 26, 728 
148 516, do godz.18:00

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
tel. 510 908 900, www.
podzastaw.com

POŻYCZKI pod zastaw 
mieszkań, domów, ziemi, 
tel. 516 509 691

m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie, 
wyposażone, Wejherowo, 
od zaraz, tel. 505 718 590

WYNAJMĘ solarium w Kar-
tuzach, tel. 530 767 980

ODNAJMĘ od zaraz, pokój 
pani pracującej, Bolszewo, 
tel. 781 426 010

POSZUKUJĘ 

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, złomowanie, 
wyrejestrowane, do wyre-
jestrowania, każda marka, 
dojazd do klienta, Wejhe-
rowo, Gdańsk, okolice, tel. 
789 345 593

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię! Może być uszkodzo-
ne lub bez opłat, gotówka 
i umowa od ręki, odbiór 
laweta, tel. 668 193 771

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię! Może być uszkodzo-
ne lub bez opłat, gotówka 
i umowa od reki, odbiór 

SPRZEDAM

SPRZEDAM 2 lub 1 działkę 
uzbrojoną o łącznej pow. 
1360 m, w Salinie, za 35 
tys., tel. 604 587 199

2 POKOJOWE, 45m, w 
budynku, 2p., wys parter, 
kuchnia, łazienka, wypo-
sażone, 235 tys., Rumia 
Janowo, Kielecka, zamiana 
Gdynia, tel. 506 972 999

SOMONINO, dom, zab. 
gosp. do remontu + działka 
budowl.-rol., 2500 m2, 
woda, prąd, kanaliza, 155 
tys. zł, tel. 781 227 212

SPRZEDAM kawalerkę na 
Osiedlu 1000 lecia w Wej-
herowie, po częściowym 
remoncie, cena 105 tys., 
tel. 880 002 546

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 882 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 512 m2, 900 tys. 
zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w do-
linie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 
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ŻEGLARSTWO | Kapitan 
Ryszard Wojnowski uho-
norowany Nagrodą „Rejsu 
Roku 2013” i „Srebrne-
goSekstantu” za pierw-
sze w historii polskiego 
żeglarstwa pokonanie na 
jachcie”Lady Dana 44”, z 
sześcioosobową załogą, 
arktycznego Przejścia Pół-
nocno-Wschodniego.
Jury tej prestiżowej nagro-
dy, przyznawanej od 1970 
roku, oceniło najbardziej 
wartościowe wyprawy pol-
skiej bandery sportowej 
minionego roku. Zarówno 
wyczynowe rejsy regatowe 
jak i wyprawy eksploracyj-

ne, czy rodzinne oceanicz-
ne żeglowanie.
Specjalną nagrodę Prezy-
denta Gdańska - „Bursz-
tynową Różę Wiatrów” 
- przyznano prezesowi 
Pomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego Bo-
gusławowi Witkowskiemu, 
za niezwykle dynamiczną, 
skuteczną działalność na 
rzecz pomorskiego i sze-
rzej polskiego żeglarstwa. 
Organizowana przez Fun-
dację Gdańską tradycyjna 
gala żeglarska wręczenia 
nagród odbędzie się 7 
marca 2014 r. w Dworze 
Artusa w Gdańsku. (luK)

Tym razem na Hala 
Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzi-
nie konkurowało 20 dru-
żyn rocznika 2002, które 
w imprezie organizowanej 
przez KTS-K GOSRiT 
Luzino rywalizowały o pu-
char Wójta Gminy Luzino.

Najlepszą drużyną tur-
nieju została drużyna Le-
chii Gdańsk. Biało-zieloni 
byli bezkonkurencyjni w 
rozgrywkach grupowych, 
pokonując wszystkie 
zespoły zdecydowanie. 
Więcej kłopotów mieli za 
to w fazie grupowej, gdzie 
w ćwierćfi nale dopiero 
po serii rzutów karnych 
pokonali Pogoń Lębork, 
następnie skromnie w 
półfi nale 1:0 Don Bosco 
Ostróda, aby w wielkim 
fi nale pokonać Santos 
Gdańsk tym samym 
wynikiem.

Trzecią drużyną turnieju 
został Don Bosco, który o 
najniższy stopień podium 
pokonał po rzutach kar-
nych GOSRiT/el profes-
sional Luzino. Gospodarze 
zawodów mogą mówić o 
pechu, ponieważ w meczu 
o fi nał z Santosem stra-
cili bramkę na 10 sekund 
przed końcem meczu, 
przegrywając go osta-
tecznie również po serii 
rzutów karnych.

Najlepszym za-
wodnikiem turnieju 
wybrano Beniamina 
Damps (GOSRiT/el pro-
fessional Luzino) najlep-
szym bramkarzem: Kamila 
Kozak ( Santos), a królem 
strzelców został Łukasz 
Szramowski ( Don Bosco 
Ostróda). Nagrody dla 
najlepszych ufundowała 
fi rma Exclusive Sport  z 
Gdańska. 
(luK)

- Postanowiliśmy w tym roku 
kosztem ilości drużyn postawić 
na wydłużenie gry – informuje 
Tomasz Bobryk, dyrektor sto-
warzyszenia Inicjatywa Arka. – 
Z reguły było tak, że startowa-
ło 16 zespołów, czasem 14. W 
tym roku mamy 12 drużyn, ale 
chcemy, aby zawodnicy więcej 
czasu spędzali na boisku. Me-
cze będą nie co dłuższe.

Uroczyste otwarcie turnieju 
w sobotę 11 stycznia o godz. 
12.00. Finały w niedzielę od 
8.30 do 18.00. W Gdyni stawią 
się ciekawe zespoły.

- W stawce dwunastu zespo-
łów zobaczymy nie tylko czoło-

we polskie kluby. Zaprosiliśmy 
m.in. angielski Everton FC czy 
mistrzów swoich krajów: BATE 
Rorysów i MSK Żylina – mówi 
Tomasz Bobryk.

Losowanie grup miało bar-
dzo uroczystą oprawę, którą 
swoją obecnością zaszczycił 
prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. Do ciekawej grupy 
trafi ła Arka Gdynia II, która 
za rywali będzie miała Ever-
ton, Bohemians Praga i Zawi-
szę Bydgoszcz (zastąpił Wisłę 
Kraków). Drugi zespół Arki 
zmierzy się z IFK Haninge 
Stockholm, MSK Zilina i Cra-
covią Kraków.

Organizatorzy zapowiedzieli 
wiele atrakcji. Pamiętajmy, że 
w niedzielę odbywać się będzie 
kolejny fi nał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. Bę-
dzie więc okazja nie tylko do 
kibicowania najmłodszym pił-
karzom, ale także do pomocy 
potrzebującym.

Podczas drugiego dnia tur-
nieju zaplanowany jest mecz 
pokazowy pomiędzy drużyną 
złożoną z zawodników Arki, a 
trenerami drużyn występują-
cych w turnieju.

- Sam turniej to oczywiście 
rywalizacja sportowa i wi-
dać, że młodym zawodnikom 
zawsze bardzo zależy na jak 
najlepszym rezultacie. Pamię-
tajmy jednak, że przyjazd do 
Gdyni to także okazja, aby 
zobaczyć piękne miasto. Cie-
szymy się, że poprzez turniej 
możemy promować Gdynię – 
mówi Bobryk.

AKCJA | Już po raz 22. odbę-
dzie się fi nał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Jak 
co roku, akcję chętnie wspie-
rają miliony Polaków, wśród 
nich także znane osobistości 
ze świata sportu. 

Podczas wtorkowej konfe-
rencji prasowej w Gdańsku, 
ofi cjalnie zaprezentowano 
niektóre ze szlachetnych au-
kcji. Tym razem do wylicyto-
wania będzie m.in. wyjątko-
wy rejs na jachcie ENERGA 
w towarzystwie najlepszego 
polskiego żeglarza oceanicz-
nego Zbigniewa Gutkowskie-
go.

Żeglarz, który w tym 
roku jako pierwszy Po-
lak w historii popłynie 

w Barcelona World Race 
– najbardziej prestiżowych 
regatach okołoziemskich 
typu double-handed, li-
czy, że kibice żeglarstwa 
nie zawiodą oczekiwań naj-
bardziej potrzebujących i wy-
każą się dużą hojnością.

– Z przyjemnością zgodziłem 
się, aby po raz kolejny zagrać 
z Orkiestrą i mam nadzieję, 
że w ten sposób dołożę 
swoją „cegiełkę” do kolej-
nego rekordu zebranych 
funduszy. Jestem pewien, 
że rejs na jachcie ENERGA, 
który jest jedyną tego typu 
jednostką w Polsce, dostar-
czy niezapomnianych wrażeń 
zwycięzcom licytacji – powie-
dział skiper jachtu ENERGA, 

Lechia Gdańsk zwycięzcą 
el professional/Kaszub 
Cup rocznik 2002
PIŁKA NOŻNA | Za nami ostatni tegoroczny turniej 
el professional/Kaszub Cup w Luzinie. 

Końcowa kolejność El professional/Kaszub Cup rocznik 2002 
(w nawiasie najlepsi zawodnicy drużyny z miejsc 5-16)
1.         Lechia Gdańsk
2.         Santos Gdańsk
3.         Don Bosco Ostróda
4.         GOSRiT/el professional Luzino
5.         Santos Gdańsk 2 ( Rymarzak Konrad)
6.         Pogoń Lębork ( Koniuszy Mateusz)
7.         UKS jedynka Reda (Trocki Kamil)
8.         KP Starogard Gdański (Szwemiński Mateusz)
9.         Gryf Słupsk ( Mikielewicz Mateusz)
10.       Sparta Gdańsk ( Tuczyński Dawid)
11.       Polonia Lidzbark Warmiński ( Dajnowski Kamil)
12.       UKS Dragon Bojano ( Jaroń Filip)
13.       Elana Toruń (Zawada Jarosław)
14.       Bałtyk Gdynia ( Derlacz Dawid)
15.       Rozstaje Gdańsk ( Benedict Paweł)
16.       Profan Gościcino ( Gruba Dominik)
17.       Anioły Garczegorze
18.       Gryf Wejherowo
19.       Wicher Wierzchucino
20.       UKS Sławoszyno

Rejs Roku 2013 - uhonorowano 
kapitana Ryszarda Wojnowskiego

Zbigniew Gutkowski zagra 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
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Zbigniew Gutkowski.
Oprócz rejsu na jachcie 

ENERGA do wylicytowania 
będzie również rejs z Mate-
uszem Kusznierewiczem, raj-
dowe pamiątki Roberta Kubicy 
oraz koszulka LOTOSU Trefl a 
Gdańsk z podpisami siatkarzy. 
W tym roku, Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy gra 
o fundusze na zakup specjali-
stycznego sprzętu medycznego 
dla dziecięcych oddziałów ra-
tunkowych, a także opiekę me-
dyczną dla osób starszych.

Rejs ze Zbigniewem Gutkow-
skim będzie można licytować w 
dniach 7-21 stycznia pod po-
niższym adresem: http://aukcje.
wosp.org.pl/rejs-z-gutkiem-na-
jachcie-energa-i867349. (luK)

Lechia zagra 
w Arka Gdynia 
Cup 2014

Arka Gdynia Cup 2014:
Podział na grupy:
GRUPA „A”: FC BATE Borisov (Białoruś), 
ZAGŁĘBIE Lubin (Polska), POLONIA By-
tom (Polska), LECHIA Gdańsk (Polska)
GRUPA „B”: EVERTON FC (Anglia), 
BOHEMIANS 1905 Praha (Czechy),  
ZAWISZA Bydgoszcz (Polska), ARKA II 
Gdynia (Polska)
GRUPA „C”: IFK HANINGE Stockholm 
(Szwecja), MSK ŹILINA (Słowacja), 
CRACOVIA Kraków (Polska), ARKA 
Gdynia (Polska)

Harmonogram sobotnich gier 
eliminacyjnych:
Grupa A:
11:00 BATE Borysów - Lechia Gdańsk
11:30 Zagłębie Lubin - Polonia Bytom
14:30 BATE Borysów - Polonia Bytom
15:00 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk
17:30 BATE Borysów - Zagłębie Lubin
18:00 Polonia Bytom - Lechia Gdańsk
Grupa B:
10:00 Everton FC - Arka II Gdynia
10:30 Bohemians 1905 – Zawisza 
Bydgoszcz
13:30 Everton FC – Zawisza Bydgoszcz
14:00 Arka II Gdynia - Bohemians 1905
16:30 Everton FC - Bohemians 1905
17:00 Arka II Gdynia – Zawisza 
Bydgoszcz
Grupa C:
9:00 Arka Gdynia - IFK Haninge
9:30 MSK Żylina - Cracovia
12:30 IFK Haninge - Cracovia
13:00 MSK Żylina - Arka Gdynia
15:30 IFK Haninge - MSK Żylina
16:00 Arka Gdynia - Cracovia

TURNIEJ | Wielkimi krokami zbliża się halowy turniej Arka 
Gdynia Cup. Będzie to już XV edycja międzynarodowych 
zmagań. W tym roku zagrają zespoły złożone z zawodników 
do lat 13. Zagra także Lechia Gdańsk. 
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Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl



Za wami nieudane za-
kończenie starego roku. 
Czy porażki tkwią jeszcze 
w waszych umysłach, czy 
nastawiacie się na nowe 
otwarcie?

- Na pewno mamy w głowach 
te sześć  porażek, ale w tej chwili 
nie ma sensu ich rozpamięty-
wać. To nic nie daje, a może 
jedynie przeszkadzać. To już za 
nami. Mamy nowy rok i chce-
my zacząć go „z wysokiego C”. 
Nie mamy zresztą wyjścia. To 
jest dla nas najważniejszy mecz 
i musimy go wygrać. Wycho-
dzimy, dajemy z siebie wszystko 
i zwyciężamy!

W przygotowaniach do me-
czów widać nowe elementy 
– zgrupowania w hotelu 
Haff ner, krótki wyjazd do 
Cetniewa, wewnętrzny spa-
ring w warunkach meczo-
wych. Czy te zabiegi przeło-
żą się na waszą dyspozycję 
w samym spotkaniu?

- Bardzo w to wierzymy. 
Musieliśmy coś zmienić. Na 
treningach prezentujemy się 
bardzo dobrze, a w meczach – 
powiedzmy sobie szczerze – nie 

wychodziło to tak, jak byśmy 
sobie życzyli. Trener chciał, by 
nasze treningi przypominały 
trochę warunki meczowe i my-
ślę, że to dobry sposób na po-
prawę naszych wyników. Coś 
zmieniliśmy i mam nadzieję, 
że to zaprocentuje w kolejnych 
spotkaniach.

Czy przerwa świąteczna – 
ponad dwa tygodnie bez 
meczów i prawie tydzień 
bez treningów – pomo-
gła wam, wzmogła głód 
siatkówki, czy przeciwnie – 
wybiła z rytmu?

- Wszystko zależy od wyniku 
środowego meczu. Jeśli wygra-
my, to pewnie powiemy, że to 
było potrzebne. (śmiech) Nie 
ulega wątpliwości, że potrze-
bowaliśmy tej przerwy. Jeśli się 
przegrywa sześć meczów z rzę-
du, to może się to za drużyną 
ciągnąć, a dzięki niej mogło się 
udać to zmienić. Trenowaliśmy 
ciężko, przygotowywaliśmy się i 
zaczynamy praktycznie od zera. 
Jest druga runda i jeżeli chcemy 
zagrać w play-off ach to musimy 
się pozbierać i zacząć wygry-
wać. Potencjał mamy olbrzymi, 

Przed meczem gdańszczanie 
podkreślali wagę starcia z Ef-
fektorem oraz chęć powrotu 
do czołowej ósemki i zwycię-
skiego rozpoczęcia nowego 
roku. Od pierwszych piłek po-
jedynku w ich poczynaniach 
zaobserwować było można 
ogromną determinację i wolę 
zwycięstwa. 

- Mamy nowy rok i chcemy 
zacząć go „z wysokiego C”. Nie 
mamy zresztą wyjścia. To jest 
dla nas najważniejszy mecz i 
musimy go wygrać. Wycho-
dzimy, dajemy z siebie wszyst-
ko i zwyciężamy! – zapowiada 
Paweł Rusek, libero LOTOSU 
Trefl a.

Zapowiedzi zawodników 
zostały wypełnione w stu pro-
centach. Zwycięstwo 3:0 nie 
przyszło łatwo, o czym może 
świadczyć chociażby pierwszy 
set. Końcówka tej partii to ist-
ny siatkarski rollercoaster, tak 
dla obu drużyn, jak i poszcze-
gólnych zawodników. Pierw-
szy setball na stronę Eff ectora 
powędrował po autowym 

LOTOS Trefl  w walce o ósme miejsce
SIATKÓWKA | Droga do play—off  jeszcze daleka, ale w środę gdańszczanie uczynili krok w dobrą stronę. 
Pokonali Eff ektor Kielce a w najbliższą niedzielę podejmować będą ostatni w tabeli zespół BBTS Bielsko-Biała. Powiedzieli po meczu:

Radosław Panas (trener LOTOS Trefl  Gdańsk):
- Cieszymy się ze zwycięstwa, bo było dla nas bardzo ważne. 
Po serii porażek potrzebowaliśmy przełamania. Kilka aspektów 
tego meczu cieszy mnie bardzo. Przede wszystkim, że udało 
nam się zrewanżować za ten pierwszy mecz w Kielcach. Po 
drugie udało nam się przełamać serię kilku porażek. Po trzecie, 
że zaczęliśmy nowy rok od wygranej. Trzeba jednak obiek-
tywnie przyznać, że mecz mógł potoczyć się w zupełnie inną 
stronę. Cieszę się, że okres świąteczno-noworoczny dobrze 
przepracowaliśmy i robiliśmy różne, inne fajne rzeczy. Myślę, 
że to przyniosło efekty.

 Dariusz Daszkiewicz (trener Eff ectora Kielce):
- Pretensje powinnismy mieć sami do siebie. Pierwszy i trzeci 
set z mocniejszym akcentem na pierwszy, gdzie prowadzili-
śmy dwoma punktami i mocno się pogubiliśmy. Kilka złych 
rozwiązań i nie potrafi liśmy tego wyniku dowieźć do końca. 
Drugi set graliśmy w miarę równo, ale w jednym ustawieniu 
straciliśmy bodajże 6 punktów. Jedyny pozytyw jest taki, że w 
trzecim secie potrafi liśmy się pozbierać, ale znów nie umieli-
śmy postawić kropki nad i.
 
Grzegorz Łomacz (kapitan Lotosu Trefl a Gdańsk): 
- Cieszymy się ze zdobytych punktów. Są nam one bardzo 
potrzebne. Po tej przerwie świątecznej, można powiedzieć, że 
zaczęliśmy dobrze ten okres grania. Mam nadzieję, że to się 
dalej utrzyma. Co do samego meczu z Eff ectorem, to zagrali-
śmy walecznie jako drużyna i tak musimy grać dalej.
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ataku Żalińskiego, a udało się 
go obronić dzięki skutecznemu 
zbiciu tego samego zawodnika. 
Po chwili ze środka skończył 
Łukasz Polański, by w kolejnej 
akcji... zepsuć zagrywkę. Dwie 
kolejne wymiany ponownie 
rozstrzygnął Żaliński - pierwszą 
na korzyść kielczan, drugą dla 
swojego zespołu. Z kolei blok 
na Dawidzie Dryji przyniósł 
pierwszą piłkę setową dla LO-

TOSU Trefl a, którą goście obro-
nili dzięki skutecznemu atakowi 
tego kieleckiego środkowego. O 
przerwaniu tej wyliczanki zade-
cydowały błędy Argentyńczy-
ków. Najpierw Nicolas Poglajen 
zagrał w siatkę, a tuż po tym 
gdański blok zatrzymał Bruno 
Romanuttiego i pierwszy set po-
wędrował na konto gospodarzy.

Druga i trzecia partia także 
padły łupem miejscowych, choć 

w trzecim secie znów o zwycię-
stwie LOTOS Trefl a decydowała 
gra na przewagi.

- Najważniejsze, że udało nam 
się przerwać serię meczów bez 
zwycięstwa – mówił na konfe-
rencji prasowej trener LOTOS 
Trefl a Radosław Panas. - Równie 
dobrze ten mecz mógł się poto-
czyć w drugą stronę. Cieszę się, 
że okres świąteczno-noworoczny 
dobrze przepracowaliśmy i robi-
liśmy różne, inne fajne rzeczy. 
Myślę, że to przyniosło efekty.

Na podtrzymanie passy 
gdańszczanie liczą już w najbliż-
szą niedzielę. Wtedy to zmie-
rzą się z okupującym ostatnie 
miejsce w tabeli zespołem BBTS 
Bielsko-Biała. Wydaje się, że po 
zwycięstwie nad Eff ektorem to 
żółto-czarni będą faworytem 
niedzielnego pojedynku.

Siatkarze LOTOS Trefl a z be-
niaminkiem rozgrywek zmierzą 
się 11 stycznia o godz. 17.00 w 
sopockiej Hali 100-lecia. Bilety 
do nabycia na www.trefl .kupbi-
lety.pl.
 Ł.Krzemiński

Paweł Rusek: Zacząć rok 
„z wysokiego C”
SIATKÓWKA | LOTOS Trefl Gdańsk czeka walka o powrót do ósemki. Końcówki starego roku żółto-czarni nie 
mogli zaliczyć do udanych. Nowy rok gdańszczanie rozpoczęli bardzo dobrze, od zwycięstwa nad Efektorem Kielce. 
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drużynę mamy świetną, musimy 
to tylko udowodnić i zdobywać 
punkty, które są nam bardzo 
potrzebne. W tabeli jest jednak 
bardzo ciasno, a inne drużyny 
również nie śpią.

Jednym z elementów przy-
gotowań był sparing z Trans-
ferem Bydgoszcz. Jak ocenisz 
tę towarzyską potyczkę?

- Potrzebujemy tego typu me-
czów. W Gdańsku jesteśmy je-

dyną drużyną siatkarską na tym 
poziomie, dlatego na sparingi 
musimy się dogadywać z Byd-
goszczą czy Olsztynem. Na Ślą-
sku wystarczyło zadzwonić i za 
godzinę stawić się u przeciwnika. 

Tu musimy umawiać się na dalsze 
wyprawy. Dobrze jednak, że uda-
ło się taki sparing zorganizować. 
Przerwa była nam potrzebna na 
trening, ale sprawdzenie pewnych 
rzeczy w warunkach meczowych 
na pewno się przyda.

Drużyna zaczęła też ostatnio 
współpracować z psycholo-
giem. Czujecie już jej efekty?

- To bardzo dobra inicjatywa. 
Mieliśmy indywidualne rozmowy 
i muszę przyznać, że obserwacje 
psychologa  były naprawdę tra-
fi one. Możemy poznać od innej 
strony samych siebie. Mam na-
dzieję, że ta współpraca nam po-
może. Zresztą podczas każdych 
kolejnych zajęć czujemy, że już 
pomaga. Te sześć porażek mogło 
na nas ciążyć, dlatego z pewnością 
potrzebowaliśmy poprawy men-
talności i dodatkowej wiary. Mu-
simy uwierzyć w to, że potrafi my 
grać i wygrywać. Każdy z nas wie, 
że potencjał mamy olbrzymi, nie-
stety rzadko udawało nam się go 
w pełni pokazać. Zadaniem psy-
chologa jest więc też to, by z nas to 
po prostu wydobył. 

W piątek na waszym we-
wnętrznym sparingu obecni 
byli członkowie Klubu Kibica, 
z którymi spotkaliście się 
po treningu. Jak  wyglądają 
wasze relacje?

- Kibice to część drużyny, część 
tego klubu. Bez nich w ogóle nie 
byłoby sensu grać. Fajnie, że przy-
szli na nasz sparing,  dopingowali 
nas, a po treningu mieliśmy oka-
zję, żeby razem usiąść i podysku-
tować. Złożyliśmy też sobie życze-
nia noworoczne. Mam nadzieję, 
że w środę będą nas licznie wspie-
rać. Bardzo ich potrzebujemy, są 
naszym wsparciem i bez nich by-
łoby naprawdę   ciężko. (mr)
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