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To pierwszy tunel w Polsce wykonanym 
metodą TBM. W uroczystości z okazji zakoń-
czenia drążenia tunelu udział wzięła minister 
infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska 
- matka chrzestna „Damroki”.

Wiercenie dwóch nitek tunelu trwało nie-
spełna rok. Prace rozpoczęto 29 maja 2013, 
zaś  na końcu drugiej nitki tunelu tarcza 
kolosa zatrzymała się 28 maja 2014. W naj-
niżej położonym punkcie, tunel znajduje się 
ponad 35 metrów pod lustrem wody. Wylo-
ty zlokalizowane są na wysokości nabrzeży: 
„Dworzec Drzewny” od strony Ku Ujściu w 
odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu 
Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” od stro-
ny Węzła Marynarki Polskiej w odległości ok. 
370 m od zachodniego brzegu Martwej Wi-
sły. Każdy z dwu tuneli będzie miał docelowo 
po dwa pasy ruchu. Tunele łączyć będą się ze 
sobą siedmioma przejściami ewakuacyjnymi. 
Obecnie trwają przygotowania do ich drąże-
nia, co będzie możliwe dzięki punktowemu 
zamrożeniu gruntu pod Martwą Wisłą.

- Choć zakończyło się wiercenie, to jesz-
cze sporo pracy przed nami - mówi Ryszard 
Trykosko, prezes odpowiedzialnych za inwe-
stycję Gdańskich Inwestycji Komunalnych. - 
Wykonawca musi wykonać połączenia tuneli, 
konstrukcję jezdni, a także cały system zabez-
pieczeń przeciwpożarowych i wentylacji. 

Maszyna TBM została wykonana w miej-
scowości Schwanau w Niemczech. Stamtąd w 
częściach, drogą morską i lądową przetrans-
portowana została do Gdańska. Jej najwięk-
sze elementy przypłynęły na holenderskim 
statku Deo Volente w październiku 2012 
roku. W kwietniu 2013 jej ostatnia część zna-
lazła się w szybie startowym.

Następnie maszyna połączona została z za-
kładem separacji, do którego transportowany 
był urobek i oddzielana płuczka bentonito-
wa. Aby maszyna mogła rozpocząć drążenie 
potrzebny był zapas tubingów czyli żelbeto-
wych elementów prefabrykowanych. Gene-
ralny wykonawca hiszpańska Firma OHL 
podpisała kontrakt z zakładem prefabryka-
cji w Gdańsku Kokoszkach i to właśnie tam 
powstały betonowe prefabrykaty. Na każdy 

„Damroka” 
wydrążyła 
tunel
Największa w Polsce i jedna z największych w Europie, 
maszyna TBM „Damroka” wydrążyła tunel pod Martwą 
Wisłą w Gdańsku. W efekcie powstał nowy, ponad 
dwukilometrowy odcinek Trasy Słowackiego, łączący 
rozdzielone do tej pory tereny po obu stronach rzeki. 

pierścień tunelu składa się ich siedem: sześć 
podstawowych i jeden klin - łącznie ważących 
około 100 ton. Każda z rur tunelu składa się z 
538 takich pierścieni. By ograniczyć wzajemne 
oddziaływanie, rury tunelu zaprojektowano w 
odległości 25 m od siebie. Koszt  wybudowa-
nia IV zadania Trasy Słowackiego wraz z tune-
lem pod Martwą Wisłą to 885 mln zł. Długość  
tunelu wynosi  1378 m. Oprac. DK

Maszyna TBM została wykonana w miej-
scowości Schwanau w Niemczech

W uroczystości udział wzięła minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska 
- matka chrzestna „Damroki”
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- Choć zakończyło się 
wiercenie, to jeszcze sporo 
pracy przed nami - mówi 
Ryszard Trykosko, prezes 
odpowiedzialnych za inwe-
stycję Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych.
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Członkowie Lions Club Ge-
dania pamiętali o swych pod-
opiecznych – dzieciach szcze-
gólnej troski.

Została przekazana do użyt-
ku bieżnia ze skocznią w dal 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Gdyni Obłużu. 
W stałym wspieraniu tej pla-
cówki w wyposażeniu w urzą-
dzenia sportowe uczestniczy, 
na zaproszenie Lions Amber 
z Gdańska, 5 klubów Lionsów. 
W ub. roku ufundowały sta-
dion.

Dzień Dziecka w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjum  nr 27 przy ul. Pia-
stowskiej na Przymorzu człon-
kowie Lions Club Gedania 
zorganizowali 2 czerwca. Były 
wesołe zabawy, słodycze i pre-
zenty. Podopieczni tej placów-
ki już dobrze przedstawicieli 
tego klubu znają, ponieważ od 
swego powstania w roku 1995 
Klub ma ich pod swoją pieczą. 
Ponieważ są to dzieci z mniej-
szą lub większą niepełnospraw-
nością – często i umysłową i 
fizyczną, Lions Club Gedania 
wielokrotnie zbierał fundusze 
na sprzęt rehabilitacyjny . Po-
mógł też w rewitalizacji terenu 
wokół szkoły. Pamięta o szkol-
nych ważnych wydarzeniach 
co roku obowiązkowo o Dniu 

Lions Club Gedania 
pod nowym kierownictwem
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Dziecka i wizycie Świętego Miko-
łaja. Kolejny koncert charytatyw-
ny na rzecz tej szkoły, podczas 
którego wystąpi Konstanty An-
drzej Kulka, zaplanowano na 11 
grudnia 2014. Jego organizato-
rem będzie już jednak nowy pre-
zydent klubu. Andrzej Chmielec-
ki przekazał 7 czerwca władzę na 
rzecz Jerzego Boya, znanego nam 
z telewizji gdańskiej.

Zanim to jednak nastąpiło, An-
drzej Chmielecki – jeszcze jako 
prezydent Lions Club Gedania 
uczestniczył 22 maja w uroczy-
stości odsłonięcia spiżowej ma-
kiety Ratusza Głównego Miasta, 
która stanęła przed tym gdań-
skim zabytkiem przy ul. Długiej. 
Kopia, mająca 1,2 m wysokości, 
umieszczona na postumencie o 
wysokości 60 cm, ma umożliwić 
ludziom niewidomym i niedo-
widzącym poznawanie tego za-
bytku. Jest też tablica zawierająca 
opis budowli – alfabetem Braille’a 
. Fundatorami są Lions Club Ge-
dania i Rotary Gdańsk. Sopot. To 
ewenement, bo na ogól te dwie 
organizacje zachowują wobec 
siebie dystans. 

To już kolejna gdańska minia-
tura. Poprzednio powstały kopie 
innych ciekawych obiektów: Ba-
zyliki Mariackiej, Żurawia i Sta-
dionu PGE Arena.
Anna Kłos

Od lewej: Piotr 
Lis,Prezydent 
Klubu Rotary, 

Paweł Adamo-
wicz, Prezydent 

Gdańska i An-
drzej Chmie-
lecki, Prezes 

Lions Interna-
tional Gdańsk 

Gedania

Uczennice III Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdańsku 
zajęły I miejsce w Ogól-
nopolskim Programie Dla 
Młodzieży „Mam Haka na 
Raka”! Owocem pracy uczen-
nic szkoły jest kampania pt. 
„PrzejrZYJ chłoniaka”, które 
będzie promowana w całej 
Polsce poprzez spot telewizyj-
ny, nagranie radiowe, stronę 
internetową, a także bilbordy!

Oprócz nagrody głównej, 
którą jest obóz językowy w 
Camber Sands, szkoła otrzy-
mała tablicę interaktywną i 
mikroskop z kamerą. W zwy-
cięskiej drużynie były uczen-
nice z klasy II B – Dorota 
Piórkowska, Aleksandra Chy-
bicka i Marta Łukasiewicz, 
oraz  z klasy II I B – Marta 
Stenka i Marta Wolska, pod 
opieką Pauliny Siekierskiej. 

Mają haka na raka Na sukces cała drużyna praco-
wała wiele miesięcy. W ramach 
pierwszego etapu programu, 
grupa przygotowała m. in. 
Dzień Hakowicza – Dzień Walki 
z Rakiem, Happening na ulicy 
Długiej w Gdańsku, gdzie pro-
mowały profilaktykę chorób no-
wotworowych ze szczególnym 
uwzględnieniem chłoniaków, 
które są tematem tegorocznej 
edycji. Po przejściu do kolejne-
go etapu, zadaniem było stwo-
rzenie projektu kampanii spo-
łecznej dotyczącej chłoniaków. 
Kampania „PrzejrZYJ chłonia-
ka” będzie promowana w całej 
Polsce przez spot telewizyjny, 
nagranie radiowe, stronę inter-
netową, a także billboardy!

Ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się 6 czerwca 
na uroczystej gali w Warszawie, 
gdzie zostały wręczone nagrody 
m.in. przez Ministra Edukacji 
Narodowej, Prezesa Polskiej 
Unii Onkologii, a także Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Oprac. DK

Dziewczęta odniosły sukces 
w konkursie w konkursie 
„Mam Haka na Raka”

Spiżowa makieta Ratusza Głównego Miasta stanęła przed tym gdańskim
zabytkiem przy ul. Długiej. To już kolejna gdańska miniatura.
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Jest szansa, że jeszcze w 
wakacje rowerzyści pojadą 
ścieżką technologiczną na 
wale Kanału Raduni z Prusz-
cza Gdańskiego do Gdańska. 
Będzie to możliwe po od-
daniu przez starostwo dro-
gi technologicznej na wale. 
Dodatkowo w przyszłym 
roku miasto Pruszcz Gdań-
ski połączy gdańską ścieżkę z 
istniejącą ścieżką rowerową. 
Od strony Gdańska można 
dojechać do granic Pruszcza 
Gdańskiego drogą technolo-
giczną, zrealizowaną w ramach 
szerszego projektu przebudo-
wy fragmentu kanału Raduni, 
którą miasto Gdańsk udostęp-
niło rowerzystom. Podobna 
droga powstaje nakładem Sta-
rostwa Powiatu Gdańskiego, 
w ramach trwającego właśnie 
I etapu remontu powiatowego 
odcinka Kanału Raduni.

- Obecnie sprawdzamy, czy 
i w jaki sposób możliwe jest 
udostępnienie rowerzystom 
drogi technologicznej – mówi 
wicestarosta powiatu gdań-
skiego, Marian Cichon. - Jeżeli 
okaże się to prawnie możliwe, 
odpowiednio ją oznakujemy. 
Dodatkowo, w przyszłym roku 
miasto Pruszcz Gdański po-
łączy istniejącą już ścieżkę ro-
werową, będącą częścią Bursz-
tynowego Szlaku, z gdańską 
drogą technologiczną specjal-
nym mostkiem.

- Miasto Pruszcz Gdański 
wybuduje mostek w przyszłym 
roku, z funduszy zewnętrz-
nych - mówi Bartosz Gondek, 
rzecznik burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, Jana Wróbla. - Ta 
inwestycja to realizacja ustaleń 
podjętych kilka lat temu razem 
z miastem Gdańsk.
Opracowała A.K.

Rowerem z Pruszcza do Gdańska

- Coraz większym zaintere-
sowaniem w Polsce cieszy 
się chiropraktyka. Proszę 
krótko scharakteryzować tę 
dziedzinę medycyny niekon-
wencjonalnej.

- Chiropraktyka jest rodzajem 
terapii manualnej, stosowanej 
przy niwelowaniu bólu w mię-
śniach i kręgosłupie, powstałych 
wskutek nieprawidłowego trybu 
życia, urazu, wady postawy, stre-
su itp. Jej początki sięgają XIX 
wieku, kiedy to w Stanach Zjed-
noczonych D.D. Palmer odkrył 
wpływ przemieszczeń kręgów 
na stan zdrowia. Przez wiele lat 
powstało również wiele odmian 
i technik chiropraktyki, jednak-
że każdy terapeuta szczególnie 
skupia swoją uwagę na prawi-
dłowym ułożeniu kręgosłupa, 
od którego zależy prawidłowy 
przepływ impulsów nerwowych 
z mózgu do każdego miejsca w 
naszym ciele. Zadaniem chiro-
praktyka jest analiza i skorygo-
wanie źle ułożonego kręgosłupa, 
co prowadzi do ustąpienia dole-
gliwości bólowych i utrzymania 
naszego ciała w równowadze.

Chiropraktyka jest bardzo 
popularna w wielu krajach, 
szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Australii i 
Wielkiej Brytanii. W tych pań-
stwach chiropraktyk jest trze-

Skuteczna i bezpieczna 
pomoc dla kręgosłupa
Rozmowa 
z Pawłem Tyką, 
chiropraktykiem
i fizjoterapeutą.

cią profesją medyczną w opiece 
zdrowotnej, zaraz po lekarzu me-
dycyny i stomatologii. W Polsce 
chiropraktyka jest stosunkowo 
młodą profesją, choć jej rozwój 
jest bardzo szybki ze względu na 
dużą skuteczność w leczeniu do-
legliwości bólowych kręgosłupa i 
całego aparatu ruchu.

- Wiele osób może mieć obawy 
przed stosowaniem technik 
manualnych na kręgosłupie. 
Czy zabieg chiropraktyki jest 
bezpieczny dla pacjenta? 

- Zdecydowanie tak. Stosowane 
przeze mnie techniki są bezpiecz-
ne dla pacjenta, delikatne i do tego 
bezbolesne. Zabieg chiropraktycz-
ny jest przeprowadzany zgodnie 
z procedurami medycznymi. Są 
oczywiście pewne przeciwwskaza-
nia do przeprowadzenia zabiegu, 
takie jak: osteoporoza, gruźlica ko-
ści, świeże złamania czy też nowo-
twory. O wszystkie przeciwwska-
zania pacjent pytany jest podczas 
wywiadu przed zabiegiem. 

Obawy pacjentów wynikają z 
błędów popełnianych przez nie-
wykwalifikowane osoby, pod-
szywające się za fizjoterapeutów 
i chiropraktyków. Osoby te nie 
mają odpowiedniego wykształce-
nia medycznego i praktycznego, a 
mimo to wykonują zabiegi, które 
mogą się skończyć w najmniej-
szym przypadku pogorszeniem 
dolegliwości bólowych pacjenta. 

- Z jakimi dolegliwościami 
należy się zgłaszać do chiro-
praktyka? Tylko z bólami w 
części lędźwiowo-krzyżowej 
kręgosłupa bądź szyi?

- Podwichnięcia, przemieszcze-
nia kręgów, czy też przepukliny 
krążków międzykręgowych dają 
bardzo zróżnicowane dolegli-
wości bólowe. Początkowo są to 
bóle miejscowe, a w najgorszym 
przypadku dochodzi nawet do 
opadania stopy lub niedowładu 
kończyny. Dlatego osoba, która 
odczuwa takie dolegliwości jak 
np. bóle miejscowe kręgosłupa 

szyjnego, piersiowego i lędźwio-
wego, bóle głowy i migreny, rwę 
kulszową i barkową, drętwienie, 
mrowienie kończyn, bóle stawów, 
bóle promieniujące czy też ma 
skrzywienie kręgosłupa lub wadę 
postawy, powinna udać się na wi-
zytę do chiropraktyka. 

Już pierwszy ból kręgosłupa 
oznacza, że doszło w naszym ciele 
do zaburzeń. W praktyce wyglą-
da to tak, że pacjent bagatelizuje 
ten pierwsze objawy i trafia do 
terapeuty dopiero wtedy, kiedy 
ból uniemożliwia wykonywanie 
codziennych czynności. Niestety, 
im większy jest ból, tym większy 
problem w kręgosłupie pacjenta, 
co wiąże się z dłuższą terapią. Tak 
jak u stomatologa zaleca się kon-
trolną wizytę co kilka miesięcy, 
tak i w celu utrzymywania pra-
widłowego ułożenia kręgosłupa 
powinno poddawać się zabiegom 
chiropraktycznym o charakterze 
profilaktycznym.

Z jakich urządzeń medycz-
nych korzysta Pan podczas 
zabiegów?

- Gabinet wyposażony jest w 
specjalistyczne stoły do chiro-
praktyki, sprowadzane ze Stanów 
Zjednoczonych, które dostępne 
są tylko w kilku klinikach w Pol-
sce.  Stopień zaawansowania tych 
stołów pozwala leczyć bardzo po-
ważne zwyrodnienia kręgosłupa, 
przepuklinę krążka międzykrę-
gowego i wiele innych schorzeń. 
Dzięki terapii pacjent w 70% czuje 
wyraźną poprawę już po jednym 
zabiegu. Te wyniki zostały poparte 
badaniami naukowymi.

- Dziękuje za rozmowę. 

Pan Paweł Tyka przyjmuje 
w Sopocie, przy ul. Chrobrego 
10, w budynku Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, 
po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym pod numerem 
607 234 321.
Więcej informacji na stronie 
internetowej www.malident.pl.
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na sygnale

Policjanci z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdań-
sku zatrzymali pracownika 
gdyńskiego Urzędu Miasta. To 
45-letni mieszkaniec Gdyni, 
którego śledczy podejrzewają 
o to, że naraził budżet miasta 
na stratę co najmniej 350 tys. 
złotych. Nieprawidłowości 
były związane z system opłat 
w stre� e płatnego parkowania. 
Za przekroczenie uprawnień 
przez funkcjonariusza publicz-
nego w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej grozi nawet 10 
lat pozbawienia wolności.

Urzędnik brał 
pod stołem?

edukacjagospodarka

Bałtycki Terminal Konte-
nerowy w Gdyni otrzymał 
certy� kat ISO 50001:2011 
potwierdzający wdrożenie 
systemu zarządzania energią. 
Stanowi to zwieńczenie wie-
lomiesięcznych przygotowań 
i prac prowadzonych przez 
specjalnie do tego powołany 
Zespół ds. wdrożenia i utrzy-
mania Systemu Zarządzania 
Energią w BCT zmierza-
jących do wprowadzenia 
nowych procedur nadzoru 
wykorzystania energii w 
� rmie. 

Terminal 
z certyfi katem

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
po raz pierwszy wręczył uroczyście 23. absolwentom Aka-
demii pamiątkowe dyplomy oraz zaświadczenia o dosko-
naleniu zawodowym.

Pomorska Akademia 
Liderów Edukacji
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Dzięki projektowi szlaki wod-
ne w naszym regionie zagospo-
darowane zostaną dla rozwoju 
turystyki kajakowej. Spotkanie 
pod dachem poprzedziła uro-
czystość podpisania umowy 
przez marszałków Mieczy-
sława Struka oraz Ryszarda 
Świlskiego z firmą DS Con-
sulting na wykonanie analizy 
wykonalności przedsięwzięcia. 
Umowę parafowano niespełna 
500 metrów od urzędu, a tłem 
była przystań kajakowa Żabi 
Kruk nad Motławą.

Przedmiotem opracowania 
jest określenie lokalizacji in-
frastruktury i sposobów za-
gospodarowania pomorskich 
szlaków wodnych dla turystyki 
kajakowej wraz z wykonalno-
ścią techniczną, ekonomiczną, 
instytucjonalną i środowisko-
wą.

Projekt „Kajakiem przez Po-
morze” przewiduje powstanie 
infrastruktury turystyki ka-
jakowej (przystanie i stanice 
kajakowe, przenoski, miejsca 
wodowania i wyjmowania ka-
jaków), działania promocyjne, 
monitoring ruchu kajakowe-
go oraz oznakowanie szlaków 
wodnych. Efektem realizacji 
projektu ma być powstanie i 
zagospodarowanie minimum 

Masz dość palenia węglem 
lub koksem w piecu? Chciał-
byś się podłączyć do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ale odstra-
szają cię koszty modernizacji? 
Zgłoś się po dotację.

Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku prowadzi zapisy do 
konkursu „KAWKA dla Po-
morza - ograniczenie niskiej 
emisji”. W imieniu właścicieli 
nieruchomości na terenie 
Gdyni z wnioskiem o udzie-
lenie dofinansowania planuje 
wystąpić Urząd Miasta.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się właściciele do-
mów jednorodzinnych oraz 
lokali mieszkalnych (osoby 
fizyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe),  którzy zamierzają 
wykonać modernizację źródeł 
energii cieplnej polegającą na 
likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastą-
pieniu ich podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przewidywana wysokość 
dofinansowania wynosi mak-
symalnie 45% poniesionych 
kosztów inwestycji. Jednocze-
nie uzyskanie dofinansowania 
w ramach programu KAW-
KA nie wyklucza możliwości 
uzyskanie dotacji na ten sam 
cel z Urzędu Miasta Gdyni.

Do konkursu mogą być 
zgłaszane zadania tylko 
nie rozpoczęte, dla których 
została wykonana doku-
mentacja fotograficzna stanu 
istniejącego.

Warunkiem udzielenia do-
finansowania jest: wyrażenie 
chęci realizacji inwestycji naj-
później do końca 2018 r., za-
pewnienie środków własnych 
na realizację zadania, uzyska-
nie warunków technicznych 
przyłączenia od Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 
oraz złożenie stosownego 
wniosku  w terminie do 30 
czerwca 2014 r.
oprac. DK

Zgłoś się po eko-dotacje

Kajakiem przez całe Pomorze
Konferencja, inaugurująca prace nad projektem „Kajakiem 
przez Pomorze” odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

15 pomorskich szlaków kajako-
wych, stanowiących rozpozna-
walny, spójny i zintegrowany 
produkt turystyczny.

Partnerami przedsięwzięcia są 
gminy i powiaty naszego woje-
wództwa, podmioty prywatne 

działające w branży kajakowej, 
zarządy parków, RDLP, Urzędy 
Morskie oraz RZGW.

Celem konferencji było przed-
stawienie założeń przedsięwzię-
cia strategicznego „Kajakiem 
przez Pomorze”, omówienie 

działań związanych z przygoto-
waniem projektów do realizacji 
(faza projektowa, inwestycyjna), 
zaprezentowanie zakresu anali-
zy wykonalności przedsięwzię-
cia oraz określenie ram dalszej 
współpracy. DK
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Celem konferencji było 
przedstawienie założeń 
przedsięwzięcia stra-
tegicznego „Kajakiem 
przez Pomorze”

W biegu można wystartować 
także z kijkami do Nordic Wal-
king. To jednak nie są jedyne 
atrakcje, zaplanowane tego dnia 
przez organizatorów. 

W programie, m. in. warsztaty 
Teatru Miniatura „Emocje od A 
do Z”, duża, bajecznie kolorowa 
chusta Klanza, Klocki Zolo, mega 
bańki mydlane, improwizacja ka-
baretowa dla dzieci, czyli spektakl 
grupy KOMPANII, wielkofor-
matowa gra planszowa o wodzie, 
warsztaty żeglarskie, gra boule. A 
także: jak zamienić wodę w sok z 
gumijagód? - czyli pokaz ekspe-
rymentów chemicznych z głów-
nym udziałem wody. Za sprawą 
siły własnych mięśni uczestnicy 
wprowadzą w pęd samochód wy-
ścigowy, który poruszać się będzie 
po specjalnie przygotowanym to-
rze. Będzie można skorzytać tak-
że z porad dietetyka, a w strefei 
chillout oddać się relaksowi. Na 
chętnych biegaczy czekać będą 
profesjonaliści, którzy rozmasują 
zmęczone wysiłkiem mięśnie. 

Miejsce: Park Jelitkowski. Czas: 
w godz. 11.00 – 17.00. Organiza-
torami są: Miasto Gdańsk, Gdań-
ska Infrastruktura Wodociągo-
wo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która 

Pobiegnij z Pascalem!
Już 14 czerwca w Parku Jelitkowskim gdańszczanie wystartują w Biegu Głównym 
na 10 km oraz w Biegu Rodzinnym na 3,5 km. Biegom towarzyszył będzie Piknik 
z Pascalem Brodnickim. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

nie tylko dzieci, ale także dorosłych. 
Przypomina wyglądem spado-
chron. Trójkątne, kolorowe kawałki 
lekkiego, ale mocnego materiału, 
zszyte w formie dużego koła i ob-
szyte mocną taśmą z uchwytami 
do trzymania, integrują grupę i 
zachęcają do wspólnych zabaw. Za-
bawy z chustą mogą spełniać różne 
cele dydaktyczne, a jedno działanie 
może ćwiczyć różne umiejętności. 
Zabawy te łączą wrażenia wzroko-
we, dotykowe i ruch, wprowadzają 
radosny nastrój i odprężenie. Chu-
sta Klanza dostarcza wielu wrażeń 
uczestnikom zabaw, wprowadza 
tajemniczą atmosferę, a przy tym 
pobudza wyobraźnię i wyzwala po-
zytywne emocje. Jest jednocześnie 
odpowiedzią na pytanie jak zachę-
cić dzieci do działania w grupie. 

Z kolei  klocki ZoLO to zbiór za-
bawnych, kolorowych kawałków o 
przypadkowych kształtach. Dzieci 
mogą je łączyć w dowolny sposób 
tworząc najdziwniejsze, surreali-
styczne postacie, przywodzące 
na myśl obrazy Picassa. Jedynym 
ograniczeniem w konstruowaniu 
osobliwych stworzeń staje się ich 
wyobraźnia. Zabawa nimi zachęca 
dzieci do wyrażania siebie, dodaje 
im pewności, a przede wszystkim 
twórczo inspiruje. 

Młodzież szkolną zainteresuje 
wielkoformatowa gra planszowa 
o wodzie. Gra skierowana jest do 
wszystkich, którzy chcą zdobyć 
lub utrwalić wiedzę związaną z 
wodą. Uczestnicy zabawy uczą się 
nowych faktów, oceniają zacho-
wanie i postawy innych, poznają 
ciekawostki o wodzie. Wczuwając 
się w sytuacje bezpośrednio uczest-
niczą w identyfikacji postaw jako 
ekologicznych i nieekologicznych. 

Uczestnicy obserwują reakcje gru-
py, czują się częścią społeczności, 
współpracują, a przede wszystkim 
dobrze się bawią.

Podczas warsztatów żeglarskich 
animatorzy z Programu Edukacji 
Morskiej w Gdańsku zaproponują 
takie aktywności, jak: nauka wią-
zania węzłów, składanie żaglówek 
orgiami, puzzle, kurs pierwszej 
pomocy, przekazywanie zasad 
bezpieczeństwa nad wodą i na wo-
dzie. Stoisko będzie miało na celu 
promocję żeglarstwa jako sportu 
dla każdego (niezależnie od wie-
ku, płci czy warunków fizycznych) 
oraz uświadomienie uczestnikom 
pikniku, że nieodłącznym elemen-
tem żeglarstwa jest szacunek do 
wody i odpowiedzialność za siebie 
i innych. 

Gwóźdź programu
Atrakcja dla wszystkich to Aka-

demia Gotowania Pascala Brodnic-
kiego. Wspólne gotowanie z Pas-
calem, który zachwyca wszystkich 
swoją biegłością w kuchni i wszech-
stronną wiedzą z zakresu kuchni 
świata. Czas poznać nowe smaki i 
przenieść się w wodny świat Pasca-
la. Pascal Brodnicki przygotuję dla 
Państwa ucztę smaków i zapachów. 
Poza świetnym humorem i pro-
fesjonalnym przygotowaniem za-
pewni również pełne menu, które-
go motywem przewodnim będzie 
woda. Jak zapewnia Pascal, można 
na jej bazie przygotować nieskoń-
czoną ilość kulinarnych wariacji. 
(oprac. DK)

świętuje 10 lecie istnienia oraz MO-
SIR w Gdańsku. Atrakcje dla naj-
młodszych podczas „Biegu do źró-
deł” to przede wszystkim warsztaty 
Teatru Miniatura „Emocje od A do 
Z” w plenerze. Cykl, stworzony na 
podstawie niezwykle popularnych 
w Szwecji warsztatów, ma pokazać, 

jak na podstawie wybranych ksią-
żek można rozmawiać z dziećmi 
na tematy ważne dla ich rozwoju 
emocjonalnego. Najpierw dorośli 
z dziećmi oglądają wspólnie czyta-
nie wybranej książki przygotowane 
przez aktorów Teatru Miniatura, a 
następnie równolegle odbywają się 

warsztaty dla dorosłych z psycho-
lożką Joanną Trzaską oraz dla dzieci 
z pedagożką Anną Uzarczyk.

Atrakcje dla każdego 
Kolejna atrakcja to duża, bajecz-

nie kolorowa chusta, która wzbu-
dza zainteresowanie i ciekawość 

W programie m. in. eksperymenty naukowe
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Zostanie ona wystawiona w 
Gdańsku w ramach „Świętojań-
skich Wieczorów Muzyki Ope-
rowej” wpisujących się w cykl 
Świętojańskie Świętowanie.

Data: 21 - 22 czerwca 2014 
godzina: 19:00, miejsce: Cen-
trum Św. Jana , adres: Gdańsk, 
Świętojańska 50. Wydarzenie 
jest realizowane dzięki współ-
pracy trójmiejskich instytucji 
kultury: Nadbałtyckiego Cen-
trum Kultury, Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, Akademickiego 
Chóru Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz Lions Club Gedania w 
Gdańsku, którzy wspierają pro-
jekt jako jego partnerzy. Ideą 
przedsięwzięcia jest umożli-
wienie młodym, wybitnie uta-
lentowanym adeptom sztuki 
współpracy artystycznej, której 
owocem będzie polska pre-
miera dzieła Rachmaninowa. 
Przedsięwzięcie realizowane 
jest wyłącznie przez młodych 
wykonawców: artystów śpie-
waków, muzyków i plastyków

Libretto opery oparte jest na 
V pieśni z „Boskiej Komedii” 
Dantego. Główną bohaterką 
jest Francesca da Rimini, która 
dopuściwszy się grzechu zmy-
słowości z innym mężczyzną, 
zostaje zamordowana przez 
zdradzonego męża. Jako, że 
Francesca trafia do piekła, już 
od pierwszych nut orkiestra 
rozpościera wizję cierpienia 
spotęgowanego wyciem potę-
pionych dusz. Cóż, Rachma-
ninow odmierza czas opery 
innym rytmem niż powierzone 

mu libretto. 
Główny ciężar powodzenia 

widowiska spoczywać będzie 
na barkach tytułowej bohaterki 
Franceski Da Rimini, w którą 
wcieli się sopranistka Magda-
lena Chmielecka - studentka 
piątego roku Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku. Laureatka 

Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. H. Darclee w 
Braili w Rumunii (nagroda dla 
Najlepszego Młodego Artysty, 
2012), finalistka Międzyna-
rodowego Konkursu Belcan-
to im. Vincenzo Belliniego 
w Catanii na Sycylii (2012), 

Stwarzają szansę 
młodym artystom

Zanosi się na duże wydarzenie 
w muzycznym świecie - polska premiera 
opery „Francesca da Rimini”, jednego 
z najważniejszych ostatnich dzieł 
muzycznych Sergiusza Rachmaninowa. 

laureatka Festiwalu Włoskiej 
Muzyki Operowej „Belcanto per 
sempre” we Włocławku (2013). 
Od 2013 roku współpracuje z 
Akademią Młodych Talentów 
działającą w Teatrze Wielkim-
Operze Narodowej w Warszawie.  
Godnej potępienia damie moral-
ne nauki nadawać będą klasycy 
śródziemnomorskiej literatury 
- Janusz Bazylewicz -  tenor, te-
goroczny absolwent Akademii 
Muzycznej w Gdańsku i Music 
Conservatorium Maastricht jako 
Dante oraz Kamil Górzyński 
(Duch Wergiliusza - bas) - ab-
solwent Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. Brał udział w insce-
nizacji takich oper jak: Aleko S. 
Rachmaninowa, Verbum Nobi-
le S. Moniuszki, Don Giovanni 
oraz Wesele Figara W.A. Mozar-
ta, Carska Narzeczona N. Rim-
ski-Korsakowa.

Dwaj panowie, którzy tak fa-
talnie wpłynęli na losy nadobnej 
Franceski to Mateusz Kołos (Pa-
olo - tenor) - student trzeciego 
roku Akademii Muzycznej w 
Gdańsku, członek chóru Uni-
wersytetu Gdańskiego. Koncer-
tował w Europie i Ameryce Po-
łudniowej oraz  Marcin Miloch 
(Lanciotto Malatesta - baryton) - 
student roku dyplomowego Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku, 
członek chóru Opery Bałtyckiej.

Muzyczną stroną dzieła zaj-
mie się doświadczony dyrygent 
młodego pokolenia a zarazem 
pomysłodawca projektu Rafał 
Kłoczko. Na co dzień komponu-
je i dyryguje, jest założycielem 
orkiestry symfonicznej Tutta 
Forza, dyrektorem artystycznym 
Gdyńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej, dyrygentem Pomorskie-
go Towarzystwa Muzycznego. 
Inscenizacji spektaklu podjęła się 
Natalia Kozłowska, pochodząca z 
Gdańska niezwykle utalentowa-
na reżyserka młodego pokolenia, 
absolwentka Akademii Teatralnej 
w Warszawie. A.K.

 

Główny ciężar 
powodzenia wido-
wiska spoczywać 
będzie na barkach 
tytułowej boha-
terki Franceski Da 
Rimini, w którą 
wcieli się sopra-
nistka Magdalena 
Chmielecka - stu-
dentka piątego 
roku Akademii 
Muzycznej w 
Gdańsku

Uroczystości jubileuszowe 
20 par małżeńskich odbyły się 
w Ratuszu Głównomiejskim w 
Gdańsku.

Jubilatów, obchodzących 
60-, 55- i 50-lecie pożycia 
małżeńskiego, okolicznościo-
wymi medalami odznaczył 

Pary na medal prezydent Gdańska, Paweł Ada-
mowicz. Oto wyróżnione pary: 
Joanna i Jerzy Litwińscy, Wanda 
i Henryk Selińscy, Salomea i Jan 
Zagórscy (60-lecie), Eugenia i 
Jan Cieroccy, Czesława i Marian 
Czerwonka, Róża i Józef Deja, 
Halina i Włodzimierz Gadom-
scy, Agnieszka i Adam Głowac-
cy, Zofia i Wacław Idźkowscy, 
Izabela i Zygmunt Kozakiewi-
czowie, Krystyna i Eugeniusz 
Ratka, Regina i Zbigniew Wró-
blewiczowie (55-lecie), Janina 
i Andrzej Dauterowie, Hanna i 
Piotr Jakimiakowie, Kazimie-
ra i Piotr Korwelowie, Zofia i 
Franciszek Miąskowscy, Kazi-
miera i Józef Okulscy, Teresa i 
Alfons Okuniewscy, Barbara i 
Ryszard Pachuccy, Zofia i Alojzy 
Żywiccy (50- lecie). Jubilatom 
życzymy dużo zdrowia i wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia!
Oprac.DK

fo
t. 

Je
rz

y 
Pi

nk
as

/g
da

ns
k.

pl



8 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Program współfinansowany 
jest przez: Wojewódzki Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną.

- Zamysł naszej akcji był taki, 
żeby wyszukać rodziny wielo-
dzietne i otoczyć je wsparciem, 
ale nie stricte socjalnym – tłu-
maczy ks. Janusz Steć, dyrektor 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 
- Chodziło nam o to, żeby wy-
słać pozytywny sygnał, że rodzi-
ny wielodzietne to często wspa-
niali, sympatyczni ludzie, przed 

którymi życie codzienne stawia 
troszkę większe wyzwania. Za-
leży nam na podkreśleniu, że 
dzieci to nasza przyszłość i o tę 
przyszłość należy zadbać.

Stąd powstała formuła kon-
kursu plastycznego dla dzieci, 
który dotyczył ekologii i posza-
nowania środowiska. Taka pra-
ca plastyczna była traktowana 

jako zgłoszenie do konkursu. 
Każdy zwycięzca został obda-
rowany ekonomiczną i ekolo-
giczną pralką, która dodatkowo 
odznacza się niskim zużyciem 
wody i energii oraz oszczędno-
ścią środków piorących. Oprócz 
tego Caritas przeszkoli rodziny,  
jak ekonomicznie prać i oszczę-
dzać energię. 

Trwa akcja „Malujemy uśmie-
chy - domki zabaw dla dzieci”. W 
jej ramach rodzinne domy dziec-
ka otrzymują drewniane domki 
do zabawy.  Pierwszy z nich zo-
stał już przekazany do użytku. 

Wydarzenie rozpoczyna drugi 
etap akcji – konkurs, w którym 
kolejne rodzinne domy dziecka 
mogą wygrać domki dla swo-

ich dzieci. Jest on dedykowany 
placówkom z następujących 
województw: mazowieckiego, 
małopolskiego, wielkopolskiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i lubu-
skiego. Warunkiem udziału jest 
przesłanie wypełnionego formu-
larza i pracy „Mój wymarzony 
domek zabaw” do 30 czerwca. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni 
do końca sierpnia.  Aby przy-
łączyć się do akcji i wspomóc 
najmłodszych wystarczy kupić 
w Leroy Merlin określone pro-
dukty. Część dochodu zostanie 
przeznaczona na zakup domków 
zabaw dla rodzinnych domów 
dziecka.

- Wspólnie z siecią Leroy Mer-

lin cały czas zachęcamy wszyst-
kich konsumentów do przy-
łączenia się do akcji – mówią 
organizatorzy. - Mam nadzieję, 
że dzięki państwa zaangażowa-
niu uda nam się wspólnie ufun-
dować jeszcze wiele domków 
zabaw i namalować uśmiechy na 
dziecięcych twarzach.
Oprac. DK

Chatki dla domów dziecka

Rodziny już z pralkami

Dobiegła końca pierwsza edycja konkursu będącego elementem „Programu Rodzina +”. Jest to 
unikatowe przedsięwzięcie, które łączy pomoc dla rodzin wielodzietnych z ochroną środowiska.

Zasięg przedsięwzięcia pokry-
wał się z obszarem archidiecezji 
gdańskiej, czyli objął m. in. Trój-
miasto, jego okolice, Wejherowo, 
Puck, Hel, Żukowo, Trąbki Wiel-
kie, aż po Żuławy Steblewskie. 
80 spośród 216 rodzin z woj. po-
morskiego zostało nagrodzonych 
supernowoczesnymi pralkami 
- energooszczędnymi i wodoosz-
czędnymi. Komisja konkursowa 
przyznała również 4 osobom 
dodatkowe nagrody specjalne - 
zmywarkę lub lodówkę.

Finał konkursu plastycznego 

połączony z wręczaniem bonów 
na odbiór pralek odbył się pod-
czas festynu na kortach sopoc-
kich. Druga część obchodów 
Pomorskiego Dnia Dziecka stała 
się okazją do zwiększenia rado-
ści wśród rodzin składających się 
z minimum 7 osób. Nie wszyst-
kie rodziny mogły przyjechać i 
osobiście odebrać bon na pral-
kę. Ale te, które były, wyrażały 
wzruszenie i radość z wygranej. 
Chętnie też wyrażały zgodę na 
uwiecznienie chwil szczęścia na 
fotografiach. 
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Nagrodą za perfekcyjną 
obsługę gości są wyróżniane 
wyłącznie obiekty regularnie 
otrzymujące dużą liczbę 
bardzo pochlebnych recenzji 
od podróżnych w serwisie 
TripAdvisor.  Nagrodzone 
obiekty należą do ścisłej 
czołówki firm ogłaszających 
się w tym serwisie.

Właścicielem obu restau-
racji jest Marek Babiar-
czyk, który nie krył dumy 
i radości z przyznanych 
nagród. Podkreślił, że nie 
ma nic lepszego, niż być 
docenionym przez gości. 
Zaś być docenionym po raz 
drugi z rzędu - jeśli chodzi o 
Barracudę - stanowi jeszcze 
większą satysfakcję.

- Serwis TripAdvisor z ra-
dością nagradza wyjątkowe 
firmy za doskonałą jakość 
obsługi - powiedział Marc 
Charron, prezes witryny 
TripAdvisor for Business. - 
Certyfikat jakości stanowi 
dowód uznania dla najlep-
szych firm na całym świecie 
i jest przyznawany w oparciu 
o opinie najważniejszych 
osób, ich klientów. Chcemy 

wyrazić swoje uznanie dla 
przedstawicieli obiektów z 
całego świata - od Australii 
po Zimbabwe - które oferują 
użytkownikom serwisu Tri-
pAdvisor najwyższą jakość 
obsługi klienta.

- Wyróżnienie certyfika-
tem jakości przyznawanym 
przez serwis TripAdvisor 
jest powodem do dumy dla 
całego zespołu Barracudy – 
dodaje Marek Babiarczyk. 
- Chcemy podziękować 
wszystkim naszym gościom, 
którzy poświęcili swój czas 
na napisanie recenzji w ser-
wisie TripAdvisor”. Trudno 
o lepszy wyraz uznania, 
niż pochwała od naszych 
klientów. Certyfikat jakości 
przyznawany na podstawie 
recenzji zamieszczanych 
przez klientów jest wspania-
łym wyrazem poparcia dla 
działań firmy oraz naszego 
ciągłego dążenia do zapew-
nienia najwyższej jakości 
obsługi. Bez zaangażowania 
i ciężkiej pracy personelu, 
żadna nagroda nie byłaby 
możliwa.
Dorota Korbut

Nareszcie podróż z Trójmia-
sta na półwysep Helski i nad 
kaszubskie jeziora nie będzie 
się musiała kojarzyć z wielogo-
dzinnymi postojami w korkach. 
Według zapewnień PKP PLK 
już w połowie czerwca zostaną 
wznowione połączenia pocią-
gów na całej trasie pomiędzy 
Gdynią i Helem oraz Gdynią i 
Kościerzyną.

To efekt zakończenia ważne-
go etapu prac nad kolejowym 
Korytarzem Kościerskim i Hel-
skim. Remont obejmował wy-
mianę nawierzchni kolejowej, 
naprawę torów, korektę łuków 
i wymianę rozjazdów. Zupełnie 
nowy jest też sposób zabezpie-
czania przejazdów kolejowych. 
Na piętnastu zamontowa-
no samoczynną sygnalizację 
przejazdową, a na dziesięciu 
monitoring. Inwestycja objęła 
także naprawę czternastu stacji 
i przystanków osobowych, oraz 
modernizację dziewiętnastu 
peronów. W ramach projektu 
zakupiono też nowe urządzenia 
sterowania ruchem, łączności i 
elektroenergetyczne.

Dzięki inwestycji, do Helu i 
Kościerzyny pojedziemy szyb-
ciej, bo na wyremontowanych 
torach pociągi będą mogły 
rozwijać prędkość 120 km/h, 
a podróż, która dotychczas 
trwała dwie godziny skróci się 
nawet o 30 minut. Kolejarze za-
powiadają także częstsze kursy, 
a większość połączeń będzie 

W drugiej połowie maja 
br., młodzież z Niemiec i Fran-
cji przez tydzień odbywała staż 
w pomorskich firmach. Praktyki 
zawodowe to efekt datującej się 
od 2001 r. współpracy trójstron-
nej, pomiędzy Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Izbą Rzemieśl-
niczą z Würzburga (Handwerk-
skammer für Unterfranken) w 
Niemczech i Izbą Rzemieślniczą 
z Caen (Chambre de Métiers du 
Calvados) we Francji. Celem re-
alizowanego projektu jest zapo-
znanie młodzieży z metodami 
pracy rzemieślników w poszcze-
gólnych krajach oraz stosowa-
nymi przez nich technologiami. 
Wymiana służy poszerzeniu 
wiedzy oraz podnoszeniu kwali-
fikacji zawodowych, ale nie tylko. 
Przy okazji młodzież ma możli-

wość poznania walorów regionu, 
w którym odbywają się praktyki 
i sprawdzenia się w nowych wa-
runkach pracy i życia. Prowadzo-
ne są także zajęcia językowe.

Praktykanci zdobywali do-
świadczenie zawodowe u pomor-
skich rzemieślników, zwiedzali 

Docenieni za perfekcję
Restauracja Barracuda z Gdyni oraz Karczma Polska 
Zagroda zostały wyróżnione zaszczytnym certyfika-
tem jakości przyznawanym przez ogólnoświatowy 
Serwis Trip Advisor. 

obsługiwana przez nowoczesny 
tabor - 6 zespołów spalinowych 
wyprodukowanych przez NE-
WAG z Nowego Sącza. Zostały 
one zakupione za ponad 50 mi-
lionów złotych przez wojewódz-
two pomorskie w 2010 i 2011 

roku. Dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniosło 
prawie 29 milionów.

To jednak nie koniec. Po wa-
kacjach prace w Korytarzu Ko-
ścierskim będą kontynuowane, 

ze względu na trasę nr 201 Ko-
ścierzyna - Gdynia, która stanie 
się częścią sieci Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Zakończenie tej 
inwestycji to pierwsza połowa 
2015 roku. 
Oprac. DK

Prace remontowe miały szeroki zakres

Na Kaszuby i Hel koleją
od połowy czerwca
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Zagraniczne praktyki 
w pomorskich firmach

Gdańsk i okolice oraz uczyli się 
podstaw języka polskiego. Podczas 
wizyty w Pomorskich Szkołach 
Rzemiosł w Gdańsku mieli okazję 
zwiedzić pracownie dydaktyczne i 
zapoznać się z systemem szkolnic-

twa zawodowego w Polsce. 
Na spotkaniu podsumowującym, 

zarówno młodzież jak i przedsię-
biorcy bardzo pozytywnie ocenili 
rezultaty projektu. Goście z Nie-
miec i Francji podkreślali dużą 
życzliwość i serdeczność, z jaką się 
spotkali, a właściciele firm byli pod 

wrażeniem pracowitości i wysokich 
kompetencji adeptów rzemiosła.

Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
dziękuje za pomoc w organizacji 
praktyk Pani Sylwii Łomowskiej 
(Pracownia Fryzjerstwa Artystycz-
nego „Arte”), Państwu Patrycji 
i Danielowi Krzosek (Cukiernia 
W - Z S.C.), Panu Januszowi Jab-
czyńskiemu (AUTO TEAM) oraz 
Panom Grzegorzowi i Łukaszowi 
Pellowskim (Piekarnia - Cukiernia 
„Pellowski”). Oprac (GB)

Celem realizowa-
nego projektu jest 
zapoznanie mło-
dzieży z metodami 
pracy rzemieślni-
ków w poszczegól-
nych krajach
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Na ten dzień, w ramach re-
alizowanego w Gdyni projektu 
„Wymiennikownia - innowa-
cyjna przestrzeń współpracy na 
rzecz młodzieży”, zaplanowano 
Nocne Granie. Miejscem roz-
grywek będzie Strefa Startup 
Pomorskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego Gdynia 
(al. Zwycięstwa 96/98, nad CN 
Experyment). Na uczestników 
będą tu czekać plansze, pionki, 
karty i wszystko, co do grania 
potrzebne.  Każdy chętny może 
też przynieść swoją ulubioną 

planszówkę i zaprosić innych 
do rywalizacji.

Na stanowiskach kompute-
rowych, punktualnie o godz. 
18.00, premierę mieć będzie 
„Wiesz co chcesz - gra o współ-
czesnych zagrożeniach”. To pro-
jekt zrealizowany przez mło-
dych ludzi skupionych wokół 
„Wymiennikowni”, którzy za 
cel postawili sobie przestrzec 
rówieśników przed niebezpie-
czeństwami, jakie niesie sięga-
nie po używki.

Więcej informacji znaleźć 

można na facebookowym 
pro� lu „Wymiennikowni”, po-
święconej wydarzeniu stronie: 
https://www.facebook.com/
events/1438275786422300/ 
oraz na www.rebel.pl/.

Nocne Granie to dobra okazja, 
by zapoznać się z całym projek-
tem. Do „Wymiennikowni” do-
łączyć może każdy gdynianin w 
wieku 13-25 lat - i z pewnością 
każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. W ramach przedsięwzięcia 
prowadzone są bowiem - cał-
kowicie bezpłatnie - między in-

nymi warsztaty tłumaczeniowe 
z angielskiego i niemieckiego, 
nauka portugalskiego, zajęcia 
parkour i breakdance, warsztaty 
dziennikarskie. Można poznać 
zasady zdrowego żywienia, 
dowiedzieć się, co to znaczy 
żyć ekologicznie i nauczyć, jak 
dać drugie życie zbędnym czy 
zniszczonym, wydawałoby się, 
przedmiotom. By dołączyć do 
którejś z grup, wystarczy wysy-
łać maila: wymiennikownia@
ppnt.gdynia.pl.
Oprac. DK

Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 
 
06.07, godz 21:00 Intymne lęki, reż. A. Orzechowski
12.07, godz 21:00 Willkommen w Zoppotach, reż. A. Orzechowski
19.07, godz 21:00 Wielka Improwizacja, reż. J. Roszkowski
26.07, godz 21:00 skrzynk@pandory, reż. A. Orzechowski
02.08, godz 21:00 Faza Delta, reż. A. Orzechowski
09.08, godz 21:00 Seans, reż. A. Orzechowski
16.08, godz 20:00 Przekładanka, reż. J. Tumidajski - premiera
23.08, godz 20:00 Przekładanka, reż. J. Tumidajski

Spektakle Teatru Miniatura

29.06 - Afrykańska Przygoda
06.07 - Czytamy z Miniaturą
20.07 - Tam i tu
27.07 - Afrykańska Przygoda
03.08 - Czytamy z Miniaturą 
10.08 - Tam i tu
17.08 - Afrykańska przygoda
24.08 - Czytamy z Miniaturą
31.08 - Czerwony Kapturek

Letnia Scena Muzyczna w ramach Faktorii Kultury

Koncerty muzyczne i występy kabaretowe, które odbędą 
się w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień) w am� teatrze 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria 
w Pruszczu Gdańskim.

Program:
28.06. (sob.), godz. 19.00 - koncert: Orkiestra Miasta 
Pruszcz Gdański „Opera na wesoło”
29.06. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Pod Budą
11.07. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia „W krainie tanga”
13.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Kapela ze Wsi Warszawa
20.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Brodka
25.07. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia
 „Hity muzyki klasycznej”
27.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Kaliber 44
03.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański „Ernest Bryl”
08.08. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia „Przeboje muzyki 
musicalowej i operetkowej”
10.08. (niedz.), godz. 19.00 - koncert: Tomasz Steńczyk oraz 
Domowe Melodie
17.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Gaba Kulka z Cappella 
Gedanensis
22.08. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia 
„Wieczór muzyki klezmerskiej”
24.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Ewa Bem
30.08. (sob.), godz. 20.00 - koncert: Renata Przemyk Trio
31.08. (niedz.), godz. 19.00 - kabareton: Hrabi oraz Limo

Wstęp wolny!

Na czele komitetu honorowe-
go fundacji sztandaru stoi sta-
rosta gdański, Cezary Bieniasz 
Krzywiec. Strażacy otrzymali 
też środki na nowy samochód.
- Uroczyste wręczenie po-
przedziło przekazanie stra-
żakom KPPSP, przez Zarząd 
Powiatu Gdańskiego 100000 
złotych na nowy samochód 

ratowniczo - rozpoznaw-
czy - mówi Cezary Bieniasz 
Krzywiec. - Nowy samochód 
zaparkuje w strażackich gara-
żach już pod koniec czerwca.
- Nowy samochód ratowni-
czo-rozpoznawczy będzie nam 
służyć, podobnie jak jego po-
przednik, do przewozu specjali-
stycznego sprzętu w przypadku 

Osoby poszukujące pracy oraz 
te, które planują zmiany w swoim 
życiu zawodowym mogą zgłosić 
się do Fundacji Gospodarczej na 
szkolenia. 

W ramach Pomorskiego Mia-
steczka Zawodów można skorzy-
stać z: doradztwa biznesowego, 
poradnictwa zawodowego (reda-
gowanie CV i listów motywacyj-
nych, pomoc w przygotowaniu 
się do rozmowy kwali� kacyjnej), 
szkolenia: profesjonalna obsłu-
ga klienta - 24.06.2014 r. w godz. 

9.00-14.00. Wszystkie szkolenia 
są bezpłatne. Przy zapisach na 
szkolenia pierwszeństwo mają 
osoby zgłaszające się osobiście. 
Zapisy telefoniczne od 25 dnia 
miesiąca poprzedzającego zajęcia, 
od godz. 9.00.

 Osoby zainteresowane proszo-
ne są o kontakt telefoniczny pod 
nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub 
zgłaszanie się osobiście do Funda-
cji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, 
pokój 101-102, 106 (I p.).
oprac. DK

Pruszcz Gdański. 

Letni repertuar 
Faktorii Kultury:

Sztandar i nowy samochód dla strażaków
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prusz-
czu Gdańskim otrzymała sztandar, którego fundatorem 
było społeczeństwo powiatu gdańskiego. 

zdarzeń masowych, podtopień, 
a także zanieczyszczeń środowi-
ska - mówi komendant KPPSP 
w Pruszczu Gdańskim, Dariusz 
Śmiechowski. - Samochód wyko-
rzystywany jest przez nas także w 
wypadkach drogowych i przy po-
żarach, które wybuchają w miej-
scach znajdujących się na trudno 
dostępnych terenach. Nowym 
samochodem KPPSP jest Ford 
Ranger. Jego poprzednik został 
już przekazany jednostkom OSP. 
AK

Darmowe szkolenia

W planszówki 
gramy nocą!
Jeśli Twoją pasją są gry planszowe, zarezerwuj czas w środę, 18 czerwca, od godz. 18.00. 
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Park noszący imię prezydenta Stanów 
Zjednoczonych w dzielnicy Przymorze 
Wielkie to najmłodszy park w mieście. 
Jest również jednym z trzech nadmor-
skich parków miasta. To miejsce dla 
szukających spokojnego wypoczynku i 
dla tych, którzy pragną aktywnie spę-
dzić wolny czas. Park dzieli od plaży 
droga rowerowa oraz pas ochronnych 
wydm. Na terenie parku znajdują się 
lasy iglaste i liściaste, łąki, trzcinowiska, 
ozdobne krzewy, dwa stawy wodne, ka-
nały wodne z drewnianymi kładkami, 
alejki spacerowe, tereny rekreacyjne: 
drogi rowerowe oraz skatepark.

Ścieżki i szachy
Nowa część obejmuje oświetlone 

ścieżki pieszą i rowerową, plac zabaw 
dla dzieci, urządzenia ścieżki zdrowia. 
Na amatorów tenisa stołowego czeka 5 
stołów do gry. Można także odpocząć 
przy partyjce szachów. Do dyspozycji 
graczy oddano 4 stoły z planszami. Po-
wstał tu również kolejny, trzeci wybieg 
dla psów. Całość uzupełniają elementy 
małej architektury: ławki, stojaki rowe-
rowe, tablice informacyjne oraz nowo 
urządzona zieleń. Koszt realizacji inwe-
stycji to 2 mln zł.

Mieszkańcy już mogą korzystać z 
wybudowanego placu zabaw i ścieżki 
zdrowia wraz ze stołami do tenisa, sto-
lików szachowych, spacerować nowymi 
alejkami i jeździć rowerami po prze-
znaczonej do tego, oświetlonej ścieżce. 
Powstał również wybieg dla psów. Koszt 
inwestycji wyniósł 2,4 mln zł, w tym 
Miasto uzyskało 1 mln zł dofinansowa-
nia w formie dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. 

Morze atrakcji
Otwarciu nowej części parku towa-

rzyszył pierwszy Gdański Dzień Soli-
darności Społecznej. Z tej okazji MOPR 
przygotował quiz wiedzy o pomaganiu, 
wspólne zajęcia z dziećmi z warsztatów 
terapii zajęciowej. Można było odwie-
dzić stoiska informacyjne ośrodka i 
uzyskać porady specjalistów. Na scenie 
odbyło się wręczenie nagród Prezy-
denta Miasta Gdańska w ramach akcji 
Podzielmy się pomaganiem – Gdańscy 
bohaterowie. Wśród dalszych atrakcji 
przygotowanych przez MOPR znalazłty 
się występy Młodzieżowej Grupy Ta-
necznej, grupy i zespołu muzycznego, 
pokaz tańców czeczeńskich, czy zumba 
dla dzieci.

Z okazji otwarcia nowej części Parku 
im. R. Reagana odbył się festyn. Dla ca-
łych rodziny przewidziana była gra par-
kowa „Śladami Pana Kleksa” oraz gra 
terenowa na orientację - „Poszukiwacze 
skarbów”. Oprócz tego, odbyły się gry 
i zabawy oraz próby sprawnościowe z 
psami, czyli popularny dogtrekking.

Z nagrodami
Swój sprzęt, wykorzystywany na co 

dzień do zabezpieczenia kąpielisk, za-
prezentowali gdańscy ratownicy. Uzu-
pełnieniem całości były liczne nagrody 
– w tym rejsy promem do Szwecji - i 
cała masa upominków dla wszystkich, 
którzy odwiedzili nową część Parku im. 
R. Reagana. 
Dorota Korbut

Park Reagana się rozrasta!
O nową część wzbogacił się właśnie jeden z ulubionych 
przez gdańszczan terenów rekreacyjnych. 
Wyjątkowa przestrzeń do wypoczynku jest zlokalizowa-
na między ul. Piastowską i Pomorską.

Trwa nabór do drugiej edycji 
konkursu dla branż kreatyw-
nych - Creative Business Cup!  
Zgłoszaszać się mogą osoby, 
które swoje pomysły kreatywne 
przekuły w ciekawe społecznie 
i wizualnie projekty, mające 
jednocześnie duży potencjał 
biznesowy. 

Zgłoszenia w języku angiel-
skim przyjmowane są jeszcze 
przez kilka najbliższych dni 
- na stronie www.cbc.inkuba-
torstarter.pl.  Creative Business 
Cup oficjalne wydarzenie Świa-
towego Tygodnia Przedsię-
biorczości i wyjątkowa okazja 
dla osób związanych z branżą 

kreatywną, czyli działających 
w temacie m.in: reklamy, ar-
chitektury, sztuki, designu, 
mody, fotografii, gastronomii, 
gier komputerowych, czy zaba-
wek. To możliwość zaprezen-
towania swojego pomysłu na 
biznes najpierw przed  polską, 
a potem międzynarodową pu-

blicznością. Już po raz drugi 
organizatorem wydarzenia w 
Polsce jest Gdański Inkubator 
Przedsiębiorczości STARTER.

Wielki finał etapu krajowe-
go odbędzie się 11 lipca 2014 
r. w Gdańskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości STARTER. 
Przykładem projektu, który w 

Tylko dla kreatywnych w biznesie zeszłym roku został laureatem 
krajowego szczebla konkursu 
Creative Business Cup i zapre-
zentował swój produkt na mię-
dzynarodowym finale w Kopen-
hadze jest AEON Form. 

– Wyjazd do Kopenhagi był 
dla Aeon Form dużą szansą, 
aby zaprezentować się na forum 
międzynarodowym i usłyszeć 
opinię doświadczonych człon-
ków jury - mówi Robert Kowal-
czyk, AEON Form. - Pozytyw-
nie zaskoczył nas bardzo wysoki 

poziom i duża różnorodność 
firm reprezentujących inne kra-
je – zaczynając od portali spo-
łecznościowych, poprzez kom-
pozytowe zbroje, na naszych 
trumnach kończąc. 

Więcej o przygotowaniach i 
emocjach związanych z kon-
kursem można przeczytać w 
wywiadzie z Robertem Kowal-
czykiem na blogu Gdańskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
STATER.
Oprac. DK

mapa – źródło UM Gdańsk
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SZUKAM PRACY

USŁUGI

BEZPŁATNE zabiegi leczni-
cze naświetlaniem „Bioptron 
medall”: wszelkie bóle, stany 
zapalne, depresje, dermatologia 
– rany, laryngologia, neurologia, 
rehabilitacje: wolentariusz – 
Marian, tel. 795 894 888

POŻYCZKI prywatne do 15000 
zł, nie sprawdzamy Bik i KRD, 
Judyckiego 2 /b, Wejherowo, 
tel. 512 121 674

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

JA 30 lat, miły, uczynny, mający 
dobre serce mężczyzna pozna 
kobietę z Wejherowa i okolic do 
stałego związku, tel. 513 230 
424

GORĄCA blondi pozna spon-
sorów, zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie, a zabiorę Cię w 
siódme niebo, dzwoń 514 670 
725 Sopot, woj. pomorskie

SEX-sex-sex to lubię a ty? po-
znajmy się umów się na wspania-
łą zabawę! ja śliczna kobietka 
o zgrabnym tyłeczku, blondyna 
zapraszam! dla konkretnych 
panów sponsorów! ps. również 
sex, tel. 516 747 365, Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM sofę z fotelem, mało 
używana, komplet kosztował 
6400 zł, cena 1490 zł, do nego-
cjacji, tel. 518 398 115

SPRZEDAM Tabex, 71 tab., za 15 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

GARAŻ murowany sprzedam, 
Wejherowo ul. Strzelecka, tel. 
697 361 474

MIESZKANIE 55m w Wejherowie, 
os. Sucharskiego, 1p, 3 pokoje, 
rb 2011, słoneczne, wl. miejsca 
postojowe, wys. standard, 258 
tys., tel. 509 524 714

SPRZEDAM dom o powierzchni 
220 mkw, tel. 690 457 489

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe, wysoki parter, blok 
10 piętrowy, super stan tech-
niczny, Gdynia Pogórze, tel. 690 
445 628

Z POWODU wyjazdu tanio 
sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie o wysokim standardzie, po 
remoncie, w Gdyni, 10 min. do 
centrum, tel. 730 201 700

SPRZEDAM mieszkanie 70 m2, 
Rumia, tel. 790 281 577

SPRZEDAM atrakcyjną działkę 
ogrodniczą z murowanym dom-
kiem w Gdyni Obłużu, tel. 601 
610 338

SPRZEDAM działkę o pow. 650 m2 
zabudowaną - dom mieszkalny 
o pow. 103 m2 w Wejherowie 
Śmiechowie, tel. 604 936 572

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 

murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898 

DZIAŁKA z domem, Gdynia Wi-
tomino, 521 m2, 790 tys. zł, tel. 
502 686 196
 
DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi 
z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
WYNAJMĘ mieszkanie, tel. 690 
457 489

MIESZKANIE umeblowane, 
dwupokojowe, 30 m, wynajmę na 
parterze, tel. 721 102 236

WYNAJMĘ mieszkanie - kawaler-
kę w Rumi, tel. 602 112 040

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM pilnie skuter Zipp 
Vapor, stan bdb., 2010 rok, opła-
ty aktualne, przegląd 2015 rok, 
kupiony w salonie, 1 właściciel, 
kufer, dwuosobowy, niebieski, 
prędkość do 80 km/godz., 
wszystko sprawne, cena 1700 zł, 
przebieg 3900 km., Wejherowo, 
tel. 666 522 515

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki, 
tel. 668 193 771

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów nowych i używanych 
do motorów wsk wfm 125, tanio, 
tel. 885 699 284 

RESORY do Żuka Warszawy, 
bryczki, pięcio piórowe, komplet 
w bardzo dobrym stanie, tanio 
sprzedam, tel. 885 699 284 

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor WATSON 16 
cali – 50 zł, tel. 609 323 710

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali,2 kolumny, 50 zł, 
tel. 505 567 034

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIMY do sklepu odzieżo-
wego w Wejherowie, wymagana 
dyspozycyjność, znajomość ob-
sługi komputera i kasy fiskalnej, 
tel. 513 039 352

G R U P A  M E D I A L N A

zł, Wejherowo, tel. 666 522 515

SPRZEDAM elektroniczny 
papieros najnowszej generacji 
GT Monaco, ładowarka, usb, 
zapasowe ustniki, smycz gratis, 
mało używany w oryginalnym 
kartoniku, na gwarancji 2015 rok, 
za 55 zł, Wejherowo, tel. 666 
522 515

BURSZTYN kupię, tel. 784 955 
498

SPRZEDAM 2 lady sklepowe 
oszklone, białe, dł. 1m, tel. 693 
370 251

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - 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 pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

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

SPRZEDAM nową kuchenkę ga-
zowo - elektryczną Amica, kolor 
szary, 1000 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.98-122 i buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SPRZEDAM lampki nocne, brą-
zowe, 2 sztuki po 10 zł, tel. 660 
731 138

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138
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53-letni Andrea Anastasi jest twórcą ostatnich sukcesów 
reprezentacji Polski. W 2012 roku kadra pod wodzą Włocha 
triumfowała w Lidze Światowej, a rok wcześniej w ERGO 
ARENIE wywalczyła trzecie miejsce w tych rozgrywkach. 
Biało-czerwoni za jego kadencji zdobyli również brązo-

wy medal Mistrzostw Europy oraz srebro Pucharu Świata.
Przed przyjazdem do Polski trener Anastasi prowadził re-
prezentacje Włoch i Hiszpanii oraz włoskie kluby z Brescii, 
Montichiari i Cuneo. Prócz sukcesów z biało-czerwonymi, 
zdobył również brąz Igrzysk Olimpijskich w Sydney, dwa zło-
te i srebrny medal mistrzostw Europy oraz dwa złota, srebro i 
brąz w rozgrywkach Ligi Światowej. Jako zawodnik triumfował 
ponadto w mistrzostwach świata, Europy i Lidze Światowej.

Damian Schulz ma 24 lata 
i mierzy 208 cm wzrostu. Od 
dwóch lat jest zawodnikiem 
gdańskiego klubu, ale dotąd ro-
zegrał w jego barwach zaledwie 
jeden mecz. W poprzednich 
sezonach był wypożyczany i 
zbierał doświadczenie w pierw-
szoligowych zespołach z  Po-
znania i Siedlec, zaś wcześniej 
reprezentował barwy Jokera 
Piła i SPS Lębork, którego jest 
wychowankiem. W sezonie 
2012/2013 z zespołem LOTO-

SU Tre� a zdobył złoty medal 
Młodej Ligi, a jedyny występ 
atakującego w żółto-czarnych 
barwach przypadł właśnie na 
� nałowy mecz tych rozgrywek.
Uwagę obserwatorów zwrócił 
na siebie szczególnie występa-
mi w drużynie KPS Banki Spół-
dzielcze Z Grupy BPS Siedlce. 
Schulz był motorem napędo-
wym młodego zespołu, który 
stał się rewelacją zakończonych 
rozgrywek I ligi. KPS doszedł 
do � nału, w pokonanym polu 

pozostawiając m.in. zespoły z 
Lubina i Będzina, które później 
włączono w szeregi PlusLigi. 
Po pięciu � nałowych meczach 
siedlczanie przegrali z Cam-
perem Wyszków, ale atakujący 
rodem z Lęborka i tak był obja-
wieniem rozgrywek. Zawodnik 
ten błysnął również w rozgryw-
kach Pucharu Polski, w których 
pierwszoligowiec wyeliminował 
AZS Politechnikę Warszawską, 
a później stoczył wyrównany 
bój z E� ectorem Kielce. Popi-

Damian Schulz graczem LOTOSU Trefl a
TRANSFER | 24-letni atakujący, który poprzedni sezon spędził w KPS Siedlce, w nadchodzą-
cych rozgrywkach będzie występował w pierwszej drużynie żółto-czarnych.

sowy w wykonaniu Schulza był 
szczególnie mecz z zespołem ze 
stolicy, w którym zapisał na swo-
im koncie 11 asów serwisowych. 
- Obserwowałem występy Da-
miana w Siedlcach i bardzo do-
ceniam jego umiejętności. Ma 
świetne warunki � zyczne, wyso-
ko skacze i jest przy tym świetnie 
skoordynowany. Dysponuje też 
niesamowitym serwisem. Wie-
rzę w niego i jestem przekonany, 
że może się jeszcze mocno rozwi-
nąć – ocenił atakującego Andrea 
Anastasi, trener LOTOSU Tre� a. 
Umowa Schulza z gdańskim 
klubem obowiązywać będzie 

jeszcze przez trzy lata. W naj-
bliższym sezonie 24-latek 
będzie jednym z dwóch no-
wych atakujących w pierw-
szym zespole żółto-czarnych.
- Cieszę się, że dostanę szansę 
gry w PlusLidze i to w barwach 
LOTOSU Tre� a, które zawsze 
chciałem reprezentować. Sta-
le chcę podnosić swój poziom 
sportowy i wiem, że w Gdańsku 
będę mógł się rozwinąć. Dam z 
siebie wszystko i jestem przeko-
nany, że nie zawiodę oczekiwań 
zarządu, trenera i kibiców – po-
wiedział Schulz.
(r)

Andrea Anastasi 
trenerem LOTOSU 
Trefla Gdańsk
SIATKÓWKA | Były 
szkoleniowiec reprezentacji Polski 
w najbliższym sezonie poprowadzi 
gdańskich siatkarzy. Włoch 

jest pierwszym zagranicznym 
szkoleniowcem LOTOSU Trefla.

- Jesteśmy zaszczyceni, że tak znakomity trener zdecydował się po-
prowadzić zespół LOTOSU Tre� a. Pokazuje to, że nasz klub idzie 
w dobrym kierunku i potra� my zachęcić do pracy w Gdańsku za-
wodników i szkoleniowców ze światowego topu. Po ostatnim se-
zonie wspólnie z zarządem postanowiliśmy postawić na doświad-
czonego szkoleniowca, który pomoże nam w przebudowie zespołu 
i dalszym rozwoju klubu. Zadaniem dla nowego trenera jest przede 
wszystkim poprawa wyniku, jakości gry i rozwój naszej utalento-
wanej młodzieży. Jestem przekonany, ze w tym sezonie zrobimy 
krok do przodu, który pozwoli nam zbliżyć się do czołówki PlusLigi 
– powiedział Kazimierz Wierzbicki, właściciel gdańskiego klubu. 
Anastasi będzie dziewiątym trenerem gdańskiego zespołu w jego 
historii i pierwszym pochodzącym z zagranicy. Jest też jedynym 
spośród szkoleniowców obecnie prowadzących drużyny PlusLi-
gi, który ma za sobą samodzielną pracę z reprezentacją Polski.
- Oferta z LOTOSU Tre� a miała dwa elementy, które mnie do niej 
przekonały. Po pierwsze - zawsze w życiu lubiłem podejmować 
wyzwania i właśnie tak podchodzę do pracy w Gdańsku. Poprzed-
ni sezon drużyna zakończyła dopiero na dziesiątym miejscu i 
musimy bezwzględnie poprawić ten wynik. Mam za zadanie prze-
budowanie zespołu, odbudowanie jego wiarygodności i historii. 
Drugim argumentem za podpisaniem kontraktu w Gdańsku jest 
potencjał tego miejsca. Sam bardzo dobrze czuję się w tym mieście 
i jest tu wszystko, czego potrzeba do rozwoju siatkówki – piękna 
hala, ludzie z pasją i zaangażowani sponsorzy. Jedyne, czego bra-
kuje, to wyniki, ale wierzę, że wspólnie uda nam się to zmienić – 
powiedział Andrea Anastasi.
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Od jakiego czasu rozwija się 
Twoja pasja związana z Kettle-
bell i Giriewoj Sport?

- Ciężko odpowiedzieć na to 
pytanie z racji, iż początkowo nie 
wiązałam z tym sportem swojej 
przyszłości. Nie był ważny dla 
mnie czas, po prostu uprawiałam 
ten sport dla przyjemności, co też 
w dalszym ciągu robię. Szacunko-
wo około pół roku jestem z nim 
związana, może trochę dłużej.

Trudno było na początku 
opanować technikę?

- Myślę, że techniki można się 
uczyć całe życie. Ciężko było mi 
opanować wszystkie podstawy 
Giriewoj Sport na samym począt-
ku. Dostawałam wiele cennych 
wskazówek i nie łatwo było o nich 
wszystkich pamiętać w jednym 
momencie. Nawet teraz będąc już 
zawodnikiem uczę się jej od naj-
lepszych. Na szczęście mam świet-
nego trenera, który mi to ułatwia.

Czemu właśnie Kettlebell a nie 
np. taniec?

- Sport odważnikowy to aktyw-
ność, która naprawdę potra�  dać w 
kość. Chyba jestem masochistką, 

bo uwielbiam ten ból towarzyszą-
cy podczas treningu i tuz po nim 
(uśmiech).

Czy oprócz bycia zawodniczką 
działasz też inaczej w związku 
z tym sportem?

- Tak. Jak już wiadomo Kettle-
bell jest treningiem cardio, zatem 
swoją wytrzymałość i  VO2 max 
zwiększam poprzez treningi ta-
neczne oraz boks. Im większy 
pobór tlenu, tym lepsze wyniki 
można osiągnąć. Gdybym mogła 
to z odważnikami ćwiczyłabym 
codziennie ale niestety trener mi 
zabrania (uśmiech)

Kto jest Twoim trenerem?
- Najlepszy z najlepszych – Lech 

Leon Kledzik

Komu byś poleciła ten rodzaj 
aktywności?

- Wszystkim tym, którzy uwiel-
biają ostry wycisk!

Czego życzyć przed zawodami 
Mistrzyni Gdańska?

- Poprawienia swoich wyników 
sportowych i zajęcia pierwszego 
miejsca.

ZAWODY | W nadchodzący week-
end na miłośników sportów wy-
trzymałościowych czeka nie lada 
gratka. W niedzielę 15 czerwca od-
będą się otwarte Mistrzostwa Polski 
Kettlebell BOLT. 

Samo Kettlebell, czy bliźniacze 
Giriewoj Sport są dyscyplinami 
udanie konkurującymi z Cross� -
tem, choć uparci znajdą też tutaj po-
dobieństwa. Warto jednak przyjść i 
przekonać się na własne oczy, że 
zmaganie się z ogromnymi kula-
mi, a w szczególności forma BOLT 
(możliwość wielokrotnej zmiany 
rąk) jest bardzo widowiskowa. Je-
żeli dołożymy do tego odwiedziny 
i start świeżo upieczonego wicemi-
strza świata Giriewoj Sport, którym 
jest Aleksej Dornhof, to zapowia-
dają nam się wspaniałe zawody.
- Ćwiczenia z odważnikami ku-
listymi znane są we wschodniej 
Europie od kilkuset lat, nie mniej 
jednak od kilku lat notuje się 
znaczny wzrost popularności tego 
sportu. Warto dodać, że ta forma 
aktywności jest obowiązkowym 
elementem szkoleń w białoru-
skiej, ukraińskiej i rosyjskiej po-
licji, straży oraz wojsku – opisuje 

Mistrzostwa Polski Kettlebell w GdańskuZ Kamilą Kierznikiewicz 
rozmawia Łuaksz Krzemiński

Na zdjęciu 
Kamila 

Kierznikie-
wicz oraz 

Lech Leon 
Kledzik
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Podobnie jak rok temu atrakcji nie zabraknie. Głównym punktem 
jest oczywiście turniej, w którym rywalizują najlepsze amatorskie 
zespoły z Pomorza. 

- Znów gościć będziemy zespoły ze Szczecina, Słupska, Gdańska, 
Wejherowa czy Kartuz. Łącznie zagra osiem zespołów – mówi Grze-
gorz Niciński, jeden z organizatorów turnieju. - Wkrótce będziemy 
znać pełną listę uczestników. W tej chwili trwają jeszcze rozgrywki 
w poszczególnych ligach. 

Podobnie jest w Nadmorskiej Lidze 6 . Jako gospodarze do rywali-
zacji wystawi dwie drużyny: Mistrza NL6, czyli zwycięzcę zmagań w 
Ekstraklasie oraz zespół, który wygra Puchar NL6.

Oprócz samego turnieju przybyli goście będą mogli liczyć na moc 
atrakcji. W trakcie przerwy pomiędzy fazą grupową a pucharową 
odbędzie się mecz charytatywny z udziałem zawodników Arki Gdy-
nia, Pogoni Szczecin i Legii Warszawa! Aby zagrać w jednej ekipie 
ze piłkarzami Ekstraklasy i I Ligi należy zakupić specjalną koszulkę 
(100 zł.), która będzie jednocześnie pamiątką z II edycji NPL. 

Przez cały czas trwania turnieju prowadzona będzie także loteria 
piłkarskich gadżetów.

- O wszystkich atrakcja informować będziemy na bieżąco na naszej 
stronie internetowej – mówi Niciński. - Pieniądze zebrane podczas 
turnieju przekażemy na rzecz gdyńskiego Hospicjum dla dzieci. Za-
praszamy więc 29 czerwca od godziny 12.00 na Nasz Obiekt przy 
ulicy Zamenhofa 17. (LuK)

Najlepsi amatorscy piłkarze
PIŁKA NOŻNA | Wielkimi krokami zbliża się II edycja Nadmorskiego Pucharu Lata. 29 czerwca – niedziela 

– NADMORSKI PUCHAR LATA
- Gdynia, Obiekt Sportowy Checz, ul.Zamenhofa 17

- godz.11.00 – odprawa techniczna kapitanów drużyn – przydział 
szatni, losowanie grup, informacje o tym jak poruszać się po naszym 
obiekcie
- godz. 12.00 – pierwsze mecze grupowe turnieju ( na dwóch bo-
iskach jednocześnie)
- godz.16.00   – przerwa w turnieju po fazie grupowej, posiłek dla 
zespołów, wręczenie nagród za sezon wiosna 2014 w Nadmorskiej 
Lidze 6,
- godz.  16.30– Mecz Charytatywny z udziałem zawodników Arki 
Gdynia, Pogoni Szczecin i Legi Warszawa
- godz. 17.00 – faza pucharowa turnieju, dwa mecze pół� nałowe , 
mecz o 3 miejsce i � nał
- godz.  – o� cjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród, podsu-
mowanie
 
ATRAKCJE NA OBIEKCIE :
- Dla wszystkich zawodników możliwość skorzystania z darmowej 
odnowy biologicznej
- Mecz Charytatywny – udział biorą zawodnicy Arki Gdynia, Pogoni 
Szczecin, Legi Warszawa oraz wszystkie osoby, które wykupią za 
100zł. Specjalną okolicznościową koszulkę!
- Przez caly dzień prowadzona będzie loteria, w której można wy-
losować wiele gadżetów piłkarskich m.in. koszulki piłkarskie, piłki z 
autografami i wiele innych.
 
Organizatorzy zapewniają:
- nagrody
- gościnę dla uczestników
- przyjazną atmosferę
- swoje stoisko wystawi � rma FIZJO-WORLD zajmująca się rehabilita-
cją i opieką medyczną nie tylko wyczynowych sportowców. W trakcie 
trwania turnieju pracownicy FIZJO-WORLD służyć będą zawodnikom 
doraźną pomocą 
- pojawią się hostessy promujące napoje energetyczne i izotoniczne 
 
Turniej ma także cel charytatywny!
Pieniądze zebrane podczas turnieju zasilą konto Fundacji „NIGDY 
NIE ZOSTANIESZ SAM” Rafała Murawskiego, która zbiera w tym roku 
fundusze dla gdyńskiego Hospicjum Dziecięcego.
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prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Kettlebell i Fitness, Lech Kledzik.
- W najbliższą niedzielę na pode-
stach będzie można stanąć oko 
w oko z 60 zawodnikami, którzy 
będą przerzucać tony nad swoje 
głowy. Konkurować będą oni w 
7 kategoriach wagowych i 4 kon-
kurencjach (rwanie jednorącz, 
długi cykl jednorącz, podrzut 
oburącz i półrwanie oburącz). 

W ruch pójdą odważniki od 8 
do 32 kg - wymienia Kledzik.
Zawody rozpoczną się o godzinie 
13:30 w mateczniku polskiego 
sportu odważnikowego, gdań-
skim klubie Fitness Leon na ul. 
Kartuskiej 422a. Po zawodach 
organizatorzy przewidzieli mały 
poczęstunek dla kibiców i zawod-
ników, z którymi będzie można 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.

- Zapraszam każdego pasjonata 
wszelkiego sportu, bo nie codzien-
nie można oglądać coś takiego. 
Fakt, iż zawodników można nie-
mal dotknąć, że niemalże czuje 
się ich ból, słyszy oddech, czasami 
widzi krew spływającą po dłoniach 
między palcami powoduje, że jest 
to naprawdę mocne i niezapo-
mniane przeżycie – zapewnia Pre-
zes i organizator, Lech Kledzik.
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W finale turnieju wzięły udział 
32 drużyny (16 chłopięcych i 16 
dziewczęcych) reprezentowane 
przez najlepszych zawodników 
każdego z województw. O Mi-
strzostwo Polski, po trwających 
3 dni rozgrywkach finałowych, 
młodzi koszykarze walczyli 8 
czerwca na parkiecie głównym 
trójmiejskiej Ergo Areny. Walce 
o podium towarzyszyła zacięta 
rywalizacji w duchu fair play, 
której przypatrywał się m.in 
Adam Wójcik, jeden z najbar-
dziej utytułowanych polskich 
koszykarzy i ambasador pro-
gramu ENERGA Basket Cup. 
- ENERGA Basket Cup jest fan-
tastycznym turniejem, który pro-
muje koszykówkę na najwyższym 
poziomie i pomaga dzieciom 
zaistnieć w tym sporcie. Mecze 
finałowe były bardzo zacięte, 
jednak najważniejsze jest to, że 
koszykarska młodzież walczy do 
końca, nabierając doświadczenia 
i ucząc się współpracy w zespole, 
istotnej w sporcie i codziennym 
życiu. Wzrastająca z roku na rok 
liczba zawodników biorących 
udział w tych zawodach tylko 
potwierdza, że koszykówka ma w 
Polsce wielu fanów i dzieci garną 
się do jej uprawiania, jako świet-
nego sposobu na aktywne spędze-
nie wolnego czasu - podsumował 
tegoroczny finał Adam Wójcik. 
Jeden punkt przesądził o zwy-
cięstwie reprezentacji Bia-

Koszykarki z Kartuz o krok 
od tytułu w ENERGA Basket Cup

KOSZYKÓWKA | Jeszcze w czwartej kwarcie zaowniczki  SP nr 5 w Karuzach 
prowadziły z zespołem z Biłaegostoku jednym punktem. Końcwóka należała 
jednak do dziewcząt z Podlasia.

łegostoku wśród dziewcząt 
W finałowym spotkaniu między 
drużynami z SP nr 47 z Białegosto-
ku, a SP nr 5 w Kartuzach emocji 
nie brakowało już od początku 
rywalizacji. W pierwszych dwóch 

kwartach kilka punktów przewagi 
uzyskał zespół kartuski. Po prze-
rwie jednak bardzo zmobilizowane 
zawodniczki z Białegostoku roz-
poczęły odrabianie strat. Punkt po 
punkcie przewaga Kartuz malała i 

już pod koniec trzeciej kwarty oba 
zespoły zrównały się punktami. 
Ostatnia część finału była walką 
o każdy punkt. Na kilkanaście se-
kund przed końcem to reprezenta-
cja SP nr 5 w Kartuzach prowadziła 
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19:18 i miała piłkę w grze. Najlepsza 
drużyna Pomorza nie wykorzy-
stała jednak swojej szansy i szybką 
kontrę przeprowadził zespół z Bia-
łegostoku. Turniej zakończył się 
wynikiem 20:19 dla zawodniczek z 
Podlasia. Mistrzostwo Polski dziew-
cząt i puchar ENERGA Basket 
Cup pojedzie zatem do SP nr 47 
z Białegostoku. Najlepszą zawod-
niczką finału wybrano Aleksandrę 
Prokopiuk ze zwycięskiej drużyny. 
- Jesteśmy w koszykarskim nie-
bie! – podsumowała krótko po 
meczu Katarzyna Wensław, tre-
nerka białostockich zawodniczek. 
W drugim finałowym spotkaniu 
o złoto, czyli Mistrzostwo Polski 
wśród chłopców, walczyli ze sobą 
obrońcy tytułu z SP nr 7 z Sopotu 
oraz wrocławski zespół z SP nr 67. 
Początkowo, niesieni dopingiem 
miejscowej publiczności, lekką 
przewagę zdobyli zawodnicy z So-
potu. Nieliczni, ale bardzo dobrze 
zorganizowani wrocławscy kibice, 
potrafili jednak zmobilizować za-
wodników z Dolnego Śląska, którzy 
szybko zdołali odrobić straty. Wy-
nik po pierwszych dwóch kwartach 
(28:24 dla Sopotu) dawał szansę na 
zwycięstwo obu teamom. Po prze-
rwie szybko okazało się, że zawod-
nicy z województwa dolnośląskiego, 
którym przewodził wybrany MVP 
spotkania Tomasz Madejski, za-

chowali więcej sił na drugą połowę 
meczu. Dzięki skutecznym kontr-
atakom i kilku udanym akcjom w 
trzeciej kwarcie zdobyli bezpieczne 
prowadzenie (37:29). W ostatniej 
części meczu reprezentacja SP nr 67 
z Wrocławia powiększyła przewagę 
i wynikiem 52:33 odebrała tytuł so-
pocianom, zwycięzcom zeszłorocz-
nego turnieju. Tym samym puchar 
ENERGA Basket Cup po raz kolej-
ny trafił do stolicy Dolnego Śląska. 
- Wróciliśmy na szczyt po rocznej 
przerwie. Graliśmy bardzo dobrze i 
równo przez cały turniej ENERGA 
Basket Cup. Czuliśmy się bardzo sil-
ni, szczególnie w meczu finałowym. 
Mniej więcej od połowy spotkania 
znaleźliśmy sposób na przeciwni-
ków i od tego momentu kontrolo-
waliśmy przebieg meczu. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z całego tur-
nieju i przede wszystkim ostatecz-
nego wyniku. Odzyskaliśmy tytuł 
Mistrza Polski i na pewno zrobimy 
wszystko, żeby pozostał we Wrocła-
wiu jak najdłużej – relacjonował po 
spotkaniu finałowym Mariusz Ma-
zur, trener SP nr 67 we Wrocławiu 
Wraz z tytułem Mistrza Polski w 
młodzieżowej koszykówce obie 
zwycięskie drużyny wywalczyły 
udział w Adam Wójcik Akade-
mia ENERGA Basket Camp, 11-
dniowym obozie koszykarskim, 
który pod koniec lipca br. zostanie 
zorganizowany na obiektach AWF 
w Białej Podlaskiej. Poprowadzi 
go ambasador całego programu – 
Adam Wójcik. Drużyny biorące 
udział w finale ENERGA Basket 
Cup zdobyły nie tylko medale, ale 
i wartościowe nagrody dla swoich 
szkół - reprezentacje z Białegostoku 
oraz Wrocławia wygrały dla swoich 
podstawówek ufundowany przez 
Grupę ENERGA sprzęt sportowy 
o wartości 10 tys. złotych. Druży-
ny z Kartuz oraz Sopotu otrzymały 
nagrody w wysokości 7 tys. złotych, 
zaś zespoły z warszawskiej SP nr 
344 oraz SP z Rogoźna - czeki na 5 
tysięcy złotych.

Jesteś Słowaczką, ale nie mia-
łaś nigdy wcześniej styczności 
z ligą polską. 

- Tak, faktycznie gdyby się nad 
tym zastanowić to trochę dziw-
ne, że mają w zasadzie „obok” 
ligę na takim wysokim poziomie, 
mnie wywiało gdzieś w świat. Za 
to przeciwko polskim drużynom 
grałam w swojej karierze dwu-
krotnie – raz jako zawodniczka 
Urałoczki Jekaterynburg przeciw-
ko BKS Aluprofowi Bielsko-Biała, 
a drugi przeciwko Muszyniance 
jako zawodniczka Azeryolu Baku. 
Podczas obu tych meczów byłam 
naprawdę pod wrażeniem tech-
nicznego poziomu zespołów, a 
także atmosfery, jaką tworzą kibi-
ce w halach. 

Właśnie to ciebie przekonało, 
aby w nowym sezonie zamie-
nić Baku na Sopot?

- Słyszałam wiele dobrych rzeczy 
o tym klubie, o jego profesjonali-
zmie i poziomie sportowym w mi-
nionych sezonach. Dlatego bardzo 
się ucieszyłam, kiedy mój agent 
powiedział mi, że ATOM, a szcze-
gólnie sam trener Micelli są mną 

zainteresowani. To młody klub 
na arenie europejskiej, ale ma już 
na swoim koncie sporo sukcesów 
i ja ze swojej strony chcę pomóc 
drużynie, aby do klubowej historii 
dołożyć kolejne trofea.

A twoje ambicje jako zawod-
niczki? Z jakim nastawieniem 
przychodzisz do zespołu?

- Chcę być zawodniczką, na któ-
rej będzie można polegać w każdej 
sytuacji i każdym meczu, nawet 
tym najtrudniejszym. Jak wspo-
mniałam przed chwilą, trener za-
ufał mi dając szansę gry w ATO-
Mie i teraz chcę mu pokazać, że 
miał rację i spłacić ten kredyt za-
ufania. Sukcesy sportowe też są dla 
mnie bardzo ważnym elementem. 
Wiem, że są tu fantastyczni kibice i 
mam nadzieję, że będą oni z nami 
zawsze w trakcie sezonu, a my jed-
nocześnie damy im ten powód, 
aby przychodzili i nas wspierali.

Przyjazd do Polski to trochę 
powrót w rodzinne strony. 
Cieszysz się, że będziesz bliżej 
swojego domu, Słowacji?

- Tak, cieszę się bardzo, że tu 

wracam. Mam nadzieję, ze teraz 
w trakcie sezonu moja rodzina bę-
dzie mogła do mnie przyjeżdżać 
i kibicować podczas naszych me-
czów. To zawsze miłe, kiedy gra się 
w rodzinnych stronach, a Słowa-
cja jest bardzo podobna do Polski, 
dlatego na pewno będę się tu czuła 
jak w domu.  

Ale przybędziesz nad morze 
dość późno – tak jak Charlot-
te Leys wystąpisz bowiem na 
tegorocznych Mistrzostwach 
Świata we Włoszech.

- Tak, to dość zwariowany czas. 
Teraz gramy z dziewczynami z 
reprezentacji Azerbejdżanu w Li-
dze Europejskiej do połowy lipca. 
Wtedy znajdę czas na krótkie wa-
kacje. Muszę się także dogadać z 
trenerem Micellim co do mojego 
przyjazdu do Sopotu, bo na pew-
no nie rozpocznę przygotowań 
z większością zespołu. W tym 
samym czasie będziemy bowiem 
szlifować formę do wspomnia-
nych MŚ, które rozegramy w koń-
cówce września. 

Właśnie, jesteś Słowaczką, 

ale nie grasz dla Słowacji. Jak 
to się stało, że na arenie mię-
dzynarodowej reprezentujesz 
właśnie Azerbejdżan?

- Po moim pierwszym sezonie 
spędzonym w Baku dostałam pro-
pozycję od AVF, aby reprezento-
wać ich kraj w rozgrywkach repre-
zentacyjnych i przyjęłam tę ofertę. 
Mimo że naprawdę kocham Sło-
wację, gra dla Azerbejdżanu po-
maga mi dużo, dużo bardziej jeśli 
chodzi o poziom światowy. 

Co postrzegasz jako swój do-
tychczasowy największy suk-
ces w karierze?

- Zdecydowanie wywalczenie 
Pucharu Challenge w 2011 roku z 
Azerrailem Baku.

Sprostanie wyzwaniom w 
Baku nie było łatwe, ale i w 
ATOMie przyjdzie tobie wal-
czyć o miejsce w składzie z 
bardzo mocnymi rywalkami. 
Obawiasz się tej rywalizacji?

- To, że jest grono dobrych przyj-
mujących mnie osobiście bardzo 
cieszy, bo ta rywalizacja może 
nam tak naprawdę tylko pomóc. 

MATIASOVSKA: Chcę byc zawodniczką, na której można polegać
WYWIAD | W ten weekend można było zobaczyć, jak na boisku radzi sobie nowa zawodniczka ATOMu Trefla Sopot, Jana Matiasovska. Urodzona na Słowacji siatkar-
ka była najlepszą punktującą reprezentacji Azerbejdżanu w obu starciach z Bułgarią, ale komplet punktów tego dwumeczu Ligi Europejskiej pozostał w Sofii.

minalna pozycja, czy należysz 
do siatkarek uniwersalnych?

- Przyznaję, że faktycznie cały czas 
staram się mocno pracować nad 
moim przyjęciem i obroną, ale to 
właśnie pozycja przyjmującej jest 
tą, która mi odpowiada w przeci-
wieństwie do bycia zawodniczką 
uniwersalną. To daje mi dużo wię-
cej frajdy. Rozegrałam tylko jeden 
sezon w swojej karierze jako zawod-
niczka uniwersalna, a i tak cały czas 
nagabywałam trenera, żeby wysta-
wiał mnie na pozycji przyjmującej. 
(śmiech)

Mówisz o słabych stronach, ale 
tych dobrych przy tak imponu-
jącym wzroście jest z pewnością 
dużo więcej.

- Mój wzrost daje mi ten atut, że 
dosięgam piłek na całkiem niezłej 
wysokości. Za swoje mocne strony 
uważam więc silny i szybki atak, jak 
również oczywiście blok.

Kibice z niecierpliwością czeka-
ją na twoje występy w ATOMie 
Treflu, ale czy jest jakiś klub, o 
którym marzysz jako zawod-
niczka?

- Nie chodzi tu o nazwę klubu, to 
nie ma znaczenia. Znaczenie ma 
osoba trenera, doskonała organi-
zacja, profesjonalne podejście i – 
może najważniejsze – entuzjastycz-
ni kibice. A to wszystko na tę chwilę 
znalazłam właśnie w Sopocie.

Wszystkie walczymy o ten sam cel 
i będziemy się starały jak najlepiej o 
to, by pomóc drużynie w jego osią-
gnięciu. 

Jeśli chodzi o warunki fizyczne 
to jesteś zdecydowanie najwyż-
szą z siatkarek nie tylko na przy-
jęciu, ale w ogóle w drużynie. 
Dwa metry to bardzo nietypowy 
wzrost jak na zawodniczkę, któ-
ra ma odpowiadać za jak najlep-
sze przyjęcie piłki. To twoja no-
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