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wydanie specjalne

Było przede wszystkim 
dużo zabaw ruchowych, 
ale też kolorowanie świą-
tecznych obrazków, ukła-
danie puzzli, gra w bierki, 
wspólne śpiewanie kolęd. 
Wolontariusze zapewni-
li również poczęstunek 
w postaci licznych łakoci 
i owoców. Punktem kulmi-
nacyjnym była oczywiście 
wizyta św. Mikołaja, który 
odnalazł maluchy dzięki 
ich głośnemu śpiewaniu 
kolęd. Dzieci były zachwy-

cone i niemal wszystkie 
naraz chciały usiąść Miko-
łajowi na kolanach. Każde 
z nich dostało od świętego 
zagadkę, którą musiało 
odgadnąć, żeby otrzymać 
paczkę z prezentami. 

- Było bardzo wesoło, 
panowała świąteczna at-
mosfera, a dzieci wracały 
do domu całe rozpromie-
nione – cieszy się Ewelina 
Dragosz ze Stowarzyszenia 
KrewAktywni.

Dorota Korbut

KrewAktywne Mikołajki
Zabawę mikołajkową dla 30 
dzieci, będących pod opieką 
rodzin zastępczych z Gdańska, 
zorganizowali w Szkole 
Podstawowej nr 27 członkowie 
Stowarzyszenia KrewAktywni.

Było bardzo wesoło, panowała 
prawdziwie świąteczna atmosfera
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We wtorki i czwartki (do 
18 grudnia) działał specjalny 
telefon do świętego Mikołaja. 
Dzieci przebywające w Cen-
trum Riviera miały okazję za-
dzwonić do Świętego Mikoła-
ja i poprosić go o wymarzony 
prezent. Dziecko, aby otrzy-
mać żeton uprawniający do 
wykonania telefonu z budki 
do Św. Mikołaja, musiało się 
wykazać, a elfy wyznaczały 
zadania taneczne, wokalne i 
ruchowe. Żetony można było 
zdobywać także w weekendy, 
na podstawie specjalnej karty 
zadań, dostępnej bezpłatnie 
w punkcie informacyjnym 
Centrum Riviera. Każda roz-
mowa ze św. Mikołajem była 
premiowana niespodzianką.

- W naszym centrum w tym 

Bombkowy grudzień 
w Centrum Riviera!
Elfy, śnieżynki, renifery wraz z Mikołajem przez cały grudzień są w Centrum 
Riviera. Specjalne prezenty czekają na dzieci! 

kołaj oczekuje spotkań z dzieć-
mi w swoim Domu Świętego 
Mikołaja, a co 2 godziny, wraz ze 
swoim orszakiem, przemierza w 
saniach korytarze Centrum Ri-
viera, wręczając prezenty i wcho-
dząc w interakcję z klientami. 
Śnieżynki rozdają na pasażach 
świeżo upieczone świąteczne 
pierniczki, a elfy - przeprowa-
dzają animacje z dziećmi. Do 
dyspozycji jest również gwardia 
świątecznych pomocników, któ-
ra pomaga nosić zakupy, wska-
zuje najkrótszą drogę do danego 
sklepu, informuje  o licznych 
promocjach przygotowanych 
przez najemców. 

Magia świąt w grudniowe 
weekendy w Centrum Riviera w 
Gdyni - szczegóły na www.cen-
trumriviera.pl

szczególnym okresie przedświą-
tecznym marzenia się spełniają! 
– mówi Marek Ciszewski, dy-
rektor Centrum Riviera. - Nie 
tylko dzieci czeka moc atrakcji, 
ale także dla rodziców mamy 
przygotowane niespodzianki. 

W grudniowe weekendy Mi-

Prezes NFZ 
u Pracodawców Pomorza

W spotkaniu uczestniczyła 
Hanna Zych–Cisoń, wice-
marszałek woj. pomorskiego. 
Spodziewano się, że prezes 
NFZ  będzie  mówił  o przy-
miarce do nowego rozdania 
finansów NFZ od stycznia 
2015, więc frekwencja była 
imponująca. Dobrą wia-
domością jest, że sytuacja 
finansowa NFZ jest stabil-
na, ale niestety zakłada się 
podobny poziom wpływów, 
co w ostatnich latach (obec-

nie to 2,5 mld zł rocznie). 
Przydział na poszczególne 
województwa odbędzie we-
dług przyjętego algorytmu. 
Odstępstw od tej zasady nie 
przewiduje się, choć niektóre 
województwa bardzo o nie 
zabiegały.

Ponieważ pieniędzy więcej 
nie będzie, a niektóre świad-
czenia otrzymają priorytet, 
muszą więc nastąpić nie-
zbędne zmiany w podziale 
środków na poszczególne 

świadczenia. Przede wszyst-
kim w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Obecnie dzia-
ła ona na zasadzie wyboru 
przez potencjalnego pacjenta 
lekarza i przychodni. Podsta-
wowa stawka za zapisanego 
wynosi 96 zł rocznie, wyższe 
kwoty przewidziane są dla 
dzieci, seniorów i dla leczą-
cych się z powodu niektó-
rych schorzeń przewlekłych. 
Niestety ta najwyższa stawka 
– 288 zł rocznie (obecnie np. 
dla cukrzyków i cierpiących 
na choroby układu krążenia, 
wypłacana pod warunkiem, 
że pacjent pojawia się choć 
kilka razy rocznie w przy-
chodni), ma zniknąć. NFZ 
nie będzie płacił za osoby nie-
ubezpieczone i przebywające 
za granicą, które często nie 
zgłaszają tego faktu. W sumie 
to 3 mln osób, wydatek NFZ 
w wysokości 262 mln zł rocz-
nie. Anna Kłos
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Odbyło się ono w wielkiej sali koncertowej 
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Pre-
zydent przypomniał jak w ostatnich latach 
miasto zmieniło się na lepsze:

- Kiedy porównamy Gdańsk z roku 1990 
z Gdańskiem z roku 2014, gołym okiem wi-
dać, że to jest zupełnie inne miasto. Dobrze 
wykonaliśmy robotę, nie zmarnowaliśmy 
tych 25 lat. Gdańsk jest jak rozpędzona loko-
motywa, a nawet można powiedzieć pendo-
lino. Lokomotywa, która dzięki umiejętnie 
pozyskiwanym środkom finansowym, dzię-
ki wytężonej pracy nas wszystkich, konse-
kwentnie, nie oglądając się na przeciwności 
losu, prze do przodu, do stacji docelowej, 
którą jest lepsze życie Gdańszczan.

Prezydent podkreślił, że ten postęp, szcze-
gólnie infrastrukturalny, nie byłby możliwy 
bez szerokiego dopływu funduszy unijnych. 
Niemniej:

- Mylą się ci, którzy uważają, że wystarczy 
podstawić garnek, a manna sama spadnie 
z nieba. Gdyby tak było, Gdańsk pewnie był-
by na szarym końcu, a jest numerem jeden 
w Polsce wśród dużych miast w kategorii po-

zyskanych funduszy na mieszkańca. Głów-
nym celem na najbliższe cztery lata jest po-
lepszenie codziennego życia mieszkańców, 
ich warunków zamieszkania, mobilności 
i odpoczynku.

W przedwigilijnym spotkaniu obywatel-
skim wzięły udział różne grupy mieszkań-
ców Gdańska: kombatanci, aktywni gdań-
scy seniorzy, samorządowcy, radni miasta, 
dzielnic, przedstawiciele związków wyzna-
niowych, świata kultury, mediów, edukacji, 
organizacji pozarządowych, służb munduro-
wych, biznesu.

Były podsumowania, łamanie się opłat-
kiem, wspólne kolędowanie. Kolejka do 
prezydenta Adamowicza była tak długa, że 
to łamanie się opłatkiem indywidualnie za-
jęło mu prawie godzinę. Harcerze przekazali 
Prezydentowi Betlejemskie Światło Pokoju. 
Podczas spotkania prowadzona była zbiórka 
na rzecz Fundacji dr Clown, a piękną opra-
wę muzyczną spotkania, wzbogaconą o kli-
matyczne kolędy i pastorałki, przygotował 
zespół Brathanki. 

Anna Kłos

Przedwigilijny 
wieczór gdańszczan

AKtywNi w MiEśCiE

Była to także okazja do 
wręczenia wyróżnień 
i nagród w konkursie 
„Aktywni w mieście”. 

Konkurs skierowany 
był do wolontariuszy, 
osób korzystających 
z ich pomocy, 
przedsiębiorstw, 
które realizują 
program wolontariatu 
pracowniczego, 
organizacji 
pozarządowych, oraz 
instytucji publicznych 
współpracujących 
z wolontariuszami 
i wspierających 
ruch wolontariacki 
w Gdańsku.

tegorocznymi 
laureatami zostali: 

• wolontariusz/ka roku 
- Grażyna Stanielewicz, 
Radek Janicki 

• organizacja lub 
instytucja przyjazna 
wolontariuszowi - Klub 
Seniora „Motława” 

• koordynatorka 
wolontariuszy - Alicja 
Straszyńska 

• wolontariat 
w biznesie - Jeppesen 
Poland 

• szkolna aktywność 
wolontariacka - ZSO nr 
2 w Gdańsku 

• wyróżnienie - Iwona 
Kopernik

Już po raz dziewiąty Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, zaprosił 
gdańszczan na Doroczne Przewigilijne Spotkanie Obywatelskie. Thomas Ottosen, Co-Fo-

under and Partner Open-
flow poinformował, że 
firma wybrała Gdańsk na 
lokalizację swego biura 
ze względu na „najlepsze 
warunki dla firm z bran-
ży IT” oraz „doskonale 
skomunikowane połą-
czenia lotnicze z Danią”. 
Rzeczywiście. Z Lotniska 
im. Lecha Wałęsy można 
w 3 godziny, a nawet 
w godzinę dolecieć do 
Kopenhagi. 

- U nas ludzie też mie-
wają tyle czasu na dojazd 
do pracy, tyle że nie sa-
molotem. Ale miesięczny 
z Kopenhagi by za dużo 
kosztował – zażartował 
sobie podczas konfe-
rencji prasowej Wiesław 
Bielawski, wiceprezydent 
Gdańska.

Coś jest na rzeczy, bo 
skoro nowo założona 
w Parku firma ma na razie 
korzystać w dużej mierze 
ze specjalistów zatrud-
nionych w duńskiej „mat-
ce”, częste podróże będą 
normą. Obecnie w Gdań-
sku firma zatrudnia mniej 

niż 10 osób, w najbliż-
szych kilku latach planuje 
stworzyć ok. 50 miejsc 
pracy 

Sztandarowym produk-
tem MOVO jest platforma 
Openflow, która jest 
wykorzystywana m. in. 
przez sektor publiczny 
do usprawnienia za-
rządzania procesami 
biznesowymi i admini-
stracyjnymi. Z platformy 
tej korzystają m. in. urząd 
miasta w Kopenhadze, 
supermarkety i fundusze. 

Wejście spółki MOVO do 
Gdańska wspierała Gdań-
ska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego, działa-
jącą w ramach inicjatywy 
Invest in Pomerania.

Inicjatywę tę tworzą: 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
miasta: Gdańsk, Gdynia, 
Słupsk i Sopot, Pomorska 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna, Słupska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna, 
InvestGDA oraz Agencja 
Rozwoju Pomorza, która 
koordynuje działania 
inicjatywy. Anna Kłos

MOVO w Parku 
na 3 Lipy
innowacyjna duńska spółka informa-
tyczna MOVO ogłosiła otwarcie swego 
oddziału w Gdańskim Parku Naukowo-
technologicznym przy ulicy 3 Lipy. 

Prezydent Adamowicz 
wzniósł wysoko Betlejemskie 

Światło Pokoju
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Był to wyjątkowy wieczór 
z cyklu „Sport w Biznesie. 
Podczas spotkania moż-
na było się dowiedzieć, jak 
skupiać się na własnych 
celach i wizji, by odnieść 
upragniony sukces, poznać 
10 sposobów na rozwój siły 
psychicznej i emocjonalnej, 
by wzmacniać odporność na 
presję, trudności i zmiany 
oraz poznać, jak mistrzow-
skie sposoby trenowania 
umysłu oraz ciała (pozytyw-
ne myślenie, wizualizacja, 
techniki oddechowe, medy-
tacja) decydują o wejściu na 
szczyt.

Prelegenci to doświadczeni 
eksperci w swoich dziedzi-
nach, którzy otwarcie i traf-
nie przedstawili temat spo-
tkania. W spotkaniu udział 

wzięły członkinie klubu 
Lady Business Club oraz ich 
goście,  przedsiębiorcze pa-
nie, prowadzące własne fir-
my, uczestniczki Programu 
Personal Branding „Bądź 
widzialną Marką” Akademii 
Marki z Klasą oraz kobiety 
biznesu zainteresowane bu-
dowaniem silnej marki.

Wieczór Biznesowy z Lady 
Business Club to niepowta-
rzalna okazja do budowania 
szczerych relacji, jak rów-
nież okazja do spędzenia 
czasu w gronie wybranych 
osób, prowadzących własny 
biznes. To dawka praktycz-
nej wiedzy z zakresu promo-
cji firmy, budowania marki, 
wizerunku oraz budowania 
własnej przewagi ma rynku.

DK

Wieczór biznesowy z Lady Business Club

w spotkaniu 
udział wzięły 

członkinie 
klubu Lady 

Business Club 
oraz ich goście

Nad tym, czy w biznesie i w sporcie 
celem jest sukces, zastanawiały się 
uczestniczki spotkania w  Villi Antonina 
w Sopocie. 
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Amerykański zespół Swans określany jest przez 
krytyków jako „legenda alternatywnego rocka” 
a jego fani często używają przymiotnika „kulto-
wy”. Tego ostatniego określenia używano także 
w przypadku słynnego albumu „Children of 
God” z 1987 roku.  
Zespół, który gra z przerwami od 1982 roku 
nieustannie eksperymentował muzycznie i szu-

kał własnego brzmienia. Na początku swojej 
działalności amerykańska grupa poruszała się 
w stylistyce no wave, industrial i noise, później 
w muzyce grupy pojawiły się rozwiązania typowe 
do post-rocka i ambientu. Charakterystyczne dla 
grupy są także ciężkie brzmienia, hipnotyczne 
i często depresyjne utwory. I właśnie taką stronę 
swojej muzyki zespół zaproponował w Gdańsku. 
Koncert rozpoczął bowiem prawie 50 minutowy 
utwór „Frankie M”, który rozpoczął się dźwię-
kami gongu. Wraz z pojawianiem się na scenie 
kolejnych muzyków kompozycja stała się coraz 
bardziej skomplikowana i potem płynnie zamie-
niła się w kolejny utwór. Podczas gdańskiego 
koncertu zaprezentowano ciężką stronę muzyki 
grupy - głównie były to materiały z nowych płyt, 
pojawiło się także kilka niewydanych jeszcze 
kompozycji. Na hipnotyczne utwory fani grupy 
reagowali żywiołowo pod sceną, wielu koncer-
towiczów kołysało się do muzyki grupy z za-
mkniętymi oczami. Były także osoby, dla których 
muzyka była po prostu przytłaczająca i które 
opuściły gdański klub jeszcze przed zakończe-
niem koncertu. Właśnie w ten sposób udało się 
im opuścić najbardziej atrakcyjną część wydarze-
nia, bo na zakończeniu koncertu grupa pokazała 
120 procent  możliwości. 
(GB)

Grupa Swans zagrała w Gdańsku 
Prawie trzygodzinny, hipnotyzujący i brawurowy koncert zagrała 
w Gdańsku grupa Swans. Zespół wystąpił w klubie B90. 
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Na terenie Pomorskiego Parku 
Naukowo technologicznego 
w Gdyni, odbyło się spotkanie 
„Motywacja - pierwszy krok do 
sukcesu”, zorganizowane przez 
firmę PERSONiA, pod patronatem 
Expressu Biznesu. 

Głównym punktem było szkolenie 
motywacyjne, przeprowadzone 
przez eksperta w zakresie auto-
motywacji, Martę Woźny-Tomczak, 
dyrektora firmy. Szkolenie popro-
wadzono w sposób interaktywny, 
angażujący uczestników wydarze-
nia. Wystąpienie zawierało trochę 
teorii, jednakże bazowało głównie 
na doświadczeniach z życia zawo-
dowego i osobistego, interaktywnej 
rozmowie z uczestnikami, niestan-
dardowych ćwiczeniach oraz cieka-
wostkach z dziedziny psychologii.

Podczas przerwy kawowej wraz 
ze słodkim poczęstunkiem, przygo-
towanym przez partnera – DESE-
ROWNIA, uczestnicy mogli wziąć 
udział w sesji networkingowej, 
będącej szansą na zdobycie nowych 
kontaktów biznesowych i poznanie 
interesujących ludzi. 

Spotkanie zostało zwieńczone wy-
stępem wokalnym gościa specjal-
nego – Anity Łazuta. Towarzyszyła 
temu kameralna atmosfera, która 
wprowadziła wszystkich w inspi-
rujący nastrój. Ponadto, w trakcie 
wydarzenia rozlosowano liczne 
nagrody, ufundowane przez partne-
rów. Cały wieczór motywacyjny zo-
stał poprowadzony przez Jarosława 
Waśkiewicza, redaktora naczelnego 
portalu biznesnafali.pl. 

Kolejne wydarzenie z cyklu zapla-
nowano na wiosnę.  DK

Motywacja 
– pierwszy krok do sukcesu

fot. mat. pras. 
Głównym punktem było 

szkolenie motywacyjne
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W miejscach publicznych, 
m.in. na słupach, w urzę-
dach, przychodniach, szko-
łach, przedszkolach oraz 
bibliotekach pojawią się 
plakaty oraz ulotki promu-
jące rodzicielstwo zastępcze. 
Również w sopockich ko-
ściołach podczas niedziel-
nych nabożeństw, księża 
będą informowali parafian 
o kampanii i zachęcali do 
zapoznania się z ideą rodzi-
cielstwa zastępczego. 

W rodzinie zastępczej 
dzieci, pozbawione opieki 
rodziny biologicznej, mają 
szansę na prawidłowy roz-
wój, bezpieczne dzieciń-
stwo i wychowywanie się 
w ciepłej rodzinnej atmos-
ferze. Do rodziny zastępczej 
dzieci trafiają na określony 
czas, potrzebny rodzicom 
naturalnym na rozwiąza-
nie swoich problemów (np. 
podjęcia terapii uzależnień, 
znalezienia pracy, polep-
szenia warunków mieszka-
niowych itd.). Rodzina za-
stępcza jest również szansą 
na nowy dom dla dzieci, 
które mają małe szanse na 
adopcję, np. nie mają ure-
gulowanej sytuacji prawnej 
(a takich jest wiele), dla 

dzieci chorych i niepełno-
sprawnych. 

Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, opieka nad dziećmi 
opuszczonymi i zaniedba-
nymi wymaga otwartego 
serca, zaangażowania i wiel-
kiej cierpliwości, ale przy-
nosi satysfakcję i ogromną 
radość. - Cieszymy się kiedy 
widzimy pozytywne zmia-
ny w zachowaniu dziecka, 
jesteśmy wzruszeni kiedy 
dostajemy własnoręcznie 
wykonaną przez dzieci kar-
tę z podziękowaniami i sło-
wami: kocham ciocię i wuj-
ka-mówi Pani Anna, która 
w raz z mężem jest rodziną 
zastępczą od 7 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie już 
od 10 lat organizuje kam-
panię Podaruj dziecku serce 
– zostań rodziną zastępczą! 
Poszukujemy osób, które 
chciałyby stworzyć rodzinę 
zastępczą i zachęcamy do 
podjęcia tej ważnej  misji 
- mówi Urszula Szymań-
ska, kierownik Działu Pie-
czy Zastępczej sopockiego 
MOPS-u. Rodziny zastęp-
cze mogą liczyć na wiele 
form pomocy ze strony 
Ośrodka. Wsparcia udzie-

lają m.in. pracownicy so-
cjalni, pedagodzy, psycho-
lodzy i prawnicy. Rodzice 
zastępczy ponadto mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach oraz grupach 
wsparcia oraz otrzymać 
dofinansowanie do wypo-
czynku dzieci czy remon-
tu mieszkania. Dla rodzin 
zastępczych przewidziana 
jest ustawowa comiesięcz-
na pomoc pieniężna na po-
krycie kosztów utrzymania 
każdego dziecka, a rodziny 
zastępcze zawodowe otrzy-
mują ponadto comiesięczne 
wynagrodzenie na podsta-
wie umowy z MOPS-em.

- Dla naszych rodzin orga-
nizujemy również spotkania 
integracyjne, np. z okazji 
świąt czy Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego – doda-
je Urszula Szymańska. Jak 
podkreślają rodzice zastęp-
czy, te spotkania oraz liczne 
szkolenia są dla nich bardzo 
ważne, dają możliwość wy-
miany doświadczeń, nawią-
zania bliższych znajomości 
i porozmawiania na ważne 
dla rodziców tematy. 

Aby zostać rodzicem za-
stępczym należy spełnić 
kilka warunków, m.in. 

Podaruj dziecku serce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną 
zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z różnych 
powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 10 
lat organizuje kampanię Podaruj dziecku serce – zostań 
rodziną zastępczą!

posiadać stałe miejsce za-
mieszkania w Polsce oraz 
odpowiednie warunki miesz-
kaniowe i stałe źródło utrzy-
mania a także przedstawić 
zaświadczenie lekarskie 
o dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym odpowied-
nią opiekę nad dzieckiem. 
I oczywiście najważniejsza 
się motywacja – podkreśla 
Urszula Szymańska. Dlatego 
kandydaci na rodziców za-
stępczych przechodzą testy 
psychologiczne, przeprowa-
dzany jest wywiad środowi-
skowy oraz specjalistyczne 
szkolenie. Każda rodzina za-
stępcza znajduje się pod nad-
zorem i opieką koordynatora 
pieczy zastępczej, który służy 
rodzinie wsparciem i jeśli 
jest taka potrzeba organizuje 
specjalistyczną pomoc, np. 
psychologa.

Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, 
na dom... Podaruj dziecku 
serce – zostań rodziną zastęp-
czą. Osoby, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą 
mogą zgłosić się do Działu 
Pieczy Zastępczej sopockie-
go MOPS-u, al. Niepodległo-
ści 759 a, tel. 58 555-10-22, 
dpz@mopssopot.pl

wielkim finałem w warszawskiej Operze Kameralnej 
zakończyły się polskie eliminacje w ramach Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenek Anny German. 

Artystka ta jest symbolem internacjonalizmu. Jej trudne 
dzieje życia łączą przede wszystkim dwa sąsiadujące od 
wieków narody – polski i rosyjski, choć ona sama śpiewała 
aż w 7 językach. Pozwalał jej na to genialny słuch i może 
holenderskie, mennonickie wychowanie, które otrzymała 
od matki wraz z nauką języka staromennonickiego. 

Najpierw w Gdańsku, w Rosyjskim Centrum Nauki 
i Kultury, odbyły się regionalne eliminacje. Potem miały 
miejsce w Teatrze Letnim w Ciechocinku przesłuchania 
35 półfinalistów wybranych w eliminacjach regionalnych. 
Jury wyłoniło spośród nich 10 finalistów, którzy wzięli 
udział, wraz z 10-tką finalistów rosyjskich, w zgrupowaniu 
a potem w koncercie finałowym w Warszawie. W przyszłym 
roku finał międzynarodowy odbędzie się w Moskwie.

I miejsce zajęły (ex aequo) - Małgorzata Nakonieczna za 
przebój, który swego czasu rozpoczął wielką karierę Anny 

German „Tańczące Eurydyki” oraz Olesia Jefremowa za 
piosenkę „Echa miłości”, II miejsce: Kaja Mianowana, która 
wykonała piosenkę „A kiedy wszystko zgaśnie”, III miejsce 
(ex aequo): Krystyna Doroszenko i Jewgienij Serdzin.

Nagrody specjalne: Polina Kanina za najlepiej wykonaną 
piosenkę w języku polskim przez finalistkę z Rosji - „Deszcz 
w szybie”, oraz Katarzyna Szpilka za piosenkę w języku 
rosyjskim wykonaną przez finalistę z Polski - „Gari, gari maja 
zwiezda”.

Polscy finaliści, którzy w przyszłym roku wezmą udział 
w wielkim międzynarodowym finale w Moskwie to: 
Klaudia Borczyk, Marta Budrynowicz, Kamil Czeszel, Kaja 
Mianowana, Małgorzata Nakonieczna, Agnieszka Podubny, 
Katarzyna Szpilka, Angela Wawrzyk i Wiktoria Wizner. 

Główną organizatorką i dyrektorem Festiwalu była Aldo-
na Michalak. Przewodniczącym jury w Gdańsku był prof. 
Akademii Muzycznej Andrzej Frajndt. Eliminacje odby-
wały się pod patronatem Pawła Adamowicza, prezydenta 
Gdańska. 

Anna Kłos

Festiwal Piosenek Anny German





Zawsze damą być... 
Taką receptę na życie kobiety przez całe życie 
realizowała Mieczysława Piasecka z Gdańska Oliwy. 

Prawdziwa dama nie 
jest feministką. Nie ma 
ku temu motywacji. Lubi 
mieć dom i rodzinę, mimo 

niedogodności i wyrze-
czeń, które temu towa-
rzyszą. Nie walczy z męż-
czyznami, bo oni traktują 

ją z szacunkiem i nigdy 
nie czuje się dyskrymi-
nowana. Jest życzliwa dla 
ludzi, więc nigdy nie ma 
koło niej pustki. Można 
się było o tym przekonać 
podczas wspomnianego 
wernisażu. Sala koncer-
towa w Pałacu Opatów 
była pełna, a panie z ob-
sługi dostawiały ławki z 
sal wystawowych, bo za-
brakło krzeseł. 

Malarstwo pani Pia-
seckiej jest kolorowe i 
pogodne, jak ona sama. 
Maluje pejzaże (Klif 
Orłowski i widoki z ka-
szubskiej wsi Kamień), 
martwe natury, kwiaty 
(bardzo chętnie), portre-
ty i ludzkie sylwetki na 
tle krajobrazu. Nie da się 
zaszufladkować jej jed-
nak jako tradycjonalistki. 
Maluje też akty kobiece, 
nie stroni od malarstwa 
abstrakcyjnego. Bo praw-
dziwa dama czuje urodę 
świata.
Anna Kłos











13www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Zajmie ono 600 metrów linii brzegowej, od istniejącego już na-
brzeża DCT do pirsu rudowego. Rozpoczęcie prac budowlanych 
nastąpi po uprawomocnieniu się tej decyzji, czyli w styczniu 2015 
roku. 
- Planujemy, że nowe nabrzeże będzie gotowe do przyjęcia pierw-
szego statku kontenerowego do końca 2016 r. - mówi Maciek 
Kwiatkowski, prezes zarządu DCT Gdańsk. - Inwestycja wraz z re-
finansowaniem istniejącego zadłużenia będzie miała wartość 290 
milionów Euro. W listopadzie br. konsorcjum banków podpisało 
umowę kredytową. Pod koniec września poznaliśmy wyłonionego 
na drodze przetargu generalnego wykonawcę, którym został NV 
BESIX SA.DCT.
Jest to polski oddział (mający siedzibę w Warszawie) belgijskiej 
grupy BESIX, która realizuje tego typu inwestycje infrastruktural-
ne w Europie, Afryce (północnej i centralnej), na Bliskim Wscho-
dzie, w Środkowej Azji i w Australii. 
- DCT Gdańsk od momentu swojego powstania w 2007 r. rozwija 
się w tempie, jakiego nie przewidział żaden z inwestorów - cieszy 
się wojewoda R. Stachurski. Oferta terminalu odpowiada na za-
potrzebowanie armatorów kontenerowych szukających bardziej 

ekonomicznych sposobów dotarcia do rynku Europy Środkowo-
Wschodniej. Gdańsk, przyjmując jedne z największych statków 
świata dostarczających towary importowane z Dalekiego Wscho-

du i zabierających polskie towary eksportowe do Chin, Korei 
czy Wietnamu, stał się istotnym portem na kontenerowej mapie 
świata. Po oddaniu drugiego nabrzeża, DCT Gdańsk podwoi swo-
je możliwości przeładunkowe osiągając tym samym zdolność na 

poziomie 3 mln TEU rocznie w I fazie inwestycji. To parametry, 
jakich do tej pory nie miał i nie ma żaden z polskich terminali.
Głównym kontrahentem gdańskiego terminalu jest Maersk Line. 
W przyszłym roku poszerzy swą światową ekspansję, gdyż bę-
dzie obsługiwał dodatkowo dziewięć terminali morskich na linii 
wschód – zachód, ponieważ w połowie stycznia wejdzie w życie 
jego porozumienie z armatorem MSC w sprawie utworzenia soju-
szu 2M. Obie spółki żeglugowe ogłosiły szczegóły harmonogramu 
zawinięć przy wspólnie realizowanych usługach transportowych. 
W przypadku Maersk Line liczba terminali, do których będą za-
wijały statki sojuszu, zwiększy się z 69 do 78. Łącznie sojusz 2M na 
liniach wschód - zachód będzie oferował 23 serwisów tygodniowo, 
w porównaniu do 18 obecnych. Na kierunku Daleki Wschód – 
Europa będzie 11 serwisów tygodniowo, w tym sześć do portów 
Europy Zachodniej (wliczając DCT Gdańsk), a pięć – do portów 
Morza Śródziemnego i Czarnego, a na połączeniach transatlantyc-
kich liczba stałych serwisów podwoi się do sześciu.
Dorota Raben, prezes Portu Gdańsk już zastanawia się jak spra-
wić, aby któreś z połączeń transatlantyckich docierało też do DCT. 
Anna Kłos

DCT zbuduje 
nowe nabrzeże
Rozwija się DCT Gdańsk. Największy pod względem 
przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim 
otrzymał od Ryszarda Stachurskiego, wojewody 
pomorskiego, pozwolenie na budowę drugiego nabrzeża. 

Uroczystość podpisania umowy. Dokument trzymają: Dorota Raben, 
prezes Portu Gdańsk i Maciek Kwiatkowski, prezes DCT
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SPRZEDAM

DZiAłKę w Kartuzach zabu-
dowaną, zagospodarowaną, 
media, sprzedam pilnie, tel. 
695 813 159

SPRZEDAM ziemie 25000 
m2 w Łówczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji, kontakt 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 47 
m, osiedle Kaszubskie, cena 
160 tys., Wejherowo, tel. 514 
689 930

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

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
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, 521 m2, 465 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

DO WYNAJĘCIA

tANiE noclegi dla pracowni-
ków, firm Bolszewo, tel. 781 
426 010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

wEjhEROwO komunalne, 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze, za dopłatą może 
być inna okolica, tel. 510 
118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM 4 opony 
zimowe z felgami stalowymi 
155/70/13, cena 290 zł, tel. 
510 501 955

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM aparat cyfrowy 

- Fuji Film 14 megapix z ła-
dowarkami, tel. 730 499 146, 
cena 120 zł, Wejherowo

SPRZEDAM Tv Samsung 37, 
stan dobry, 400 zł, Gdynia, 
tel. 888 787 322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

wiDEOFiLMOwANiE: 
śluby, wesela, rocznice, tel. 
505 908 307

USłUGi elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

TOWARZYSKIE

POZNAM sponsorkę w 
zamian dogodzę, mam 25 
lat, tel. 696 454 028

ExtRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna panów 
sponsorów, tel. 514 670 725, 
Sopot

SiNGEL 33 l., modelowy 
typ urody, szukam 1 pani 
30-52 l., zadbanej, samotnej 
sponsorki, schadzki, Gdańsk, 
tel. 728 185 466 sven

ChłOPAK bez nałogów, lat 
41, pozna miłą panią spod 
znaku lwa, stały związek, tel. 
514 906 666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz bez-
workowy Philips Power Pro 
Company, antyalergiczny, 
1800 W, tel. 58 672 69 75

PiANiNO sprzedam, tel. 781 
426 010

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66

SPRZEDAM silnik 4.5 kw, 
dwubiegowy, plus włącznik, 
trójkąt gwiazda, cena 450 zł, 
tel. 601 638 877

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

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Dorota Korbut, Rafał 

Korbut, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Handke

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expressgdynski.pl
www.expressgdynski.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2083-9421
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Beata Stanałowska, 
b.stanalowska@expressy.pl,

tel. 791 764 155
reklama@expressy.pl

DRUK Drukarnia Gdańsk PolskaPress
NAKŁAD 15 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

REDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SPRZEDAM ławkę do 
ćwiczeń marki THORN, mało 
używaną, razem z osprzę-
tem, tel. 601 638 877

POtRZEBNA opieka na noc 
do starszej osoby, tel kont. 
784 581 269

SPRZEDAM drewno komin-
kowe do CO i gałęziówkę, 
transport do 20 km gratis, 
tel. 606 522 604

SPRZEDAM kozaczki 
zimowe ocieplane, za kostki, 
beżowe, cena 20, 504 565 
577

SPRZEDAM skrzydło 
drzwiowe pokojowe prawe 
kolor wenge 50-, tel. 886 
190 434

POMOC, mam 5-oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art. szkolne, Z góry 
dziękuje, tel. 788 245 594

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - 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 pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, 
tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUPię militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZłOtA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

metropolia.info
Bądź na bieżąco!



Torunianie przybyli do gdańsko-sopockiej Ergo Areny jako dru-
żyna, która nie zdołała wywieźć kompletu punktów z parkie-
tu przeciwnika w tegorocznej Tauron Basket Lidze, a w kolejce 
poprzedzającej spotkanie ulegli u siebie King Wilkom Morskim 
Szczecin. Były to przesłanki działające na korzyść sopocian 
i zwiększające ich szanse w bezpośredniej rywalizacji, jednak na-
leży pamiętać, że również oni sami przez dłuższy czas zmagali 
się z nieustabilizowaną formą, w szczególności widoczną w poje-
dynkach domowych. Wystarczy przypomnieć minimalnie prze-
grane spotkania ze Śląskiem Wrocław czy niżej notowanym Je-
ziorem Tarnobrzeg. Do tego doszła porażka w derbowym starciu 
z Asseco Gdynia, a z drugiej strony triumfy odniesione między 
innymi we Włocławku, Słupsku czy przed własną publicznością 
przeciwko wicemistrzowi Polski z ubiegłego sezonu - Stelmetowi 
Zielona Góra. 

Różne oblicza meczu

Wraz z pierwszym podrzutem piłki zawodnicy Miliji Bogicevi-
cia pewniej radzili sobie niż miejscowi i szybko zaznaczyli swoją 
przewagę. Dziesięciopunktowa strata zmusiła zawodników Tre-
fla do porzucenia dotychczasowej asekuracyjnej gry i znalezie-
nia skuteczniejszych dróg do kosza Twardych Pierników. Druga 
kwarta wykrystalizowała dwóch liderów ekipy znad morza - Sa-
runasa Vasiliauskasa oraz Michała Michalaka i to właśnie w grze 
tej dwójki należy upatrywać zasług w zniwelowaniu przewagi to-
ruńskiej drużyny do sześciu punktów. Dłuższa przerwa po I po-
łowie pozwoliła trenerowi Maskoliunasowi na trafne diagnozy 
co do przeciętnej gry i odpowiednie zmobilizowanie żółto-czar-
nych. Efekt był piorunujący, ponieważ trzecia odsłona została 
wygrana różnicą 20 punktów. Do coraz lepszej gry w obronie, 
widocznej już w drugiej kwarcie, doszła zdecydowana poprawa 
w efektywności zagrań po stronie Trefla. Poziom, jaki osiągnęli 
w tym momencie koszykarze z Sopotu, pozwalał sądzić, że dopi-
sanie dwóch „oczek” do ligowej tabeli jest na wyciągnięcie ręki. 
W kończącej kwarcie nadal dominowali zawodnicy nadmorskie-
go klubu, a gdy losy pojedynku były już rozstrzygnięte, swoją 
szansę dostali rezerwowi. Warto dodać, że poza kadrą meczową 
znalazł się Marcin Stefański, kapitan zespołu. 31-latek nabawił się 
kontuzji kostki i podczas niedzielnej konfrontacji wyraźnie uty-
kał, mogąc wspierać kolegów tylko duchowo. 
- Wobec nieobecności w kadrze „Stefana” i Sławka Sikory, mam 
jedenastu chłopaków i swoją szansę dostał Grzegorz Kulka, któ-

ry w takich meczach zbiera doświadczenie. Myślałem, że będzie 
jeszcze bardziej wykorzystany, ale trzeba przyznać, że starał się 
i dawał z siebie, to co mógł na obecną chwilę - stwierdził szko-
leniowiec Trefla Sopot, który nie szczędził też ciepłych słów dla 
Eimantasa Bendziusa. - Ma u nas teraz wolną rękę w oddawaniu 
rzutów. Był taki plan, żeby rozszerzyć boisko i dać mu możliwość 
gry jeden na jeden. Różnie to wyglądało, ale nie jest tak, że tyl-
ko rzut Bendziusa jest istotny. Doceniam też agresywność wo-
bec obrońców i dzięki temu wpadło do kosza kilka trójek - dodał 
Maskoliunas. Niewątpliwie bardzo jasnym punktem okazał się 
Michał Michalak, zdobywca 26 punktów. 
- W drugiej połowie trener uczulił nas na jeszcze większą popra-
wę gry obronnej, a atak sam przyszedł dzięki temu. Dobrze radzi-
liśmy sobie rzutowo i dzięki dużej ilości celnych trójek mogliśmy 

zbudować przewagę nad rywala-
mi - przyznał gracz grający z nu-
merem „23”. Piętnaście udanych 
rzutów na dwadzieścia siedem 
wykonanych zza linii 6 metrów 
i 75 centymetrów dało miejsco-
wym skuteczność 55,3%. Polski 
Cukier Toruń odnotował tylko 
sześć trafień na dwadzieścia trzy 
i rzeczywiście ten aspekt okazał 
się bardzo ważny, o ile nie naj-
ważniejszy w batalii przeciw ko-
szykarzom z grodu Kopernika.

Pójdą za ciosem?

Już w piątek 19 grudnia dojdzie 
do kolejnego meczu z udziałem 
Trefla Sopot. Tym razem żółto-
czarnym przyjdzie zagrać w Ra-
domiu z tamtejszą Rosą, która 
od początku sezonu sprawia 
dobre wrażenie, czego potwier-
dzeniem jest czwarta pozycja 
w ligowej tabeli. 
- Mecz z Polskim Cukrem to taki 
pozytywny akcent we własnej 
hali przed świętami - powiedział 
Michalak. On i jego koledzy do 
gry na swoim parkiecie powrócą 

29 grudnia. Wówczas w pomorskich derbach rywalem będzie 
Polpharma Starogard Gdański. 

Trefl Sopot - Polski Cukier Toruń 97:82 (20:30, 25:21, 29:9, 
23:22)

Trefl: Michalak 26, Vasiliauskas 21, Leończyk 16, Bendzius 14, 
Lydeka 9, Kemp 6, Dutkiewicz 5, Dzierżak, Kulka, Włodarczyk.

Polski Cukier: Denison 20, Corbett 14, Sulima 12, Zyskowski 
10, Franklin 8, Comagic 6, Sroka 5, Jankowski 3, Nowakowski 2, 
Radwański 2.
Krzysztof Handke

Przekonujące zwycięstwo 
koszykarskiego Trefla
Od początku sezonu podopieczni Dariusa Maskoliunasa przeplatali lepsze mecze ze słabszymi. Niewykluczone, że efektownym 
zwycięstwem nad Polski Cukrem Toruń rozpoczną marsz w górę tabeli.
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Sarunas Vasiliauskas 
(nr 12) udanie kreował grę 

i zdobył 21 punktów



O ile można było spodziewać się nowej jakości 
w gdańskiej siatkówce w związku z zakontrakto-
waniem renomowanego szkoleniowca, to chyba 
mało kto spodziewał takiego milowego kro-
ku naprzód. Dotychczas czołowa czwórka ligi 
(PGE Skra, Asseco Resovia, Jastrzębski Węgiel 
i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) wydawała się her-
metycznie zamknięta i niedostępna dla pozosta-
łych drużyn. Powszechnie uważa się jednak, że 
w trwających rozgrywkach Lotos Trefl Gdańsk 
jest najlepszą egzemplifikacją przełamania ba-
riery skutecznej walki z uznanymi mocarzami 
w lidze mistrzów świata. Dowodem na to są 
zwycięstwa nad rzeszowianami i jastrzębiana-
mi, urwanie punktu w wyjazdowym spotkaniu 
przeciwko Skrze i dwukrotne pokonanie ZA-
KSY. To właśnie na Opolszczyźnie w minio-
ną sobotę gdańszczanom udało się wywalczyć 
komplet „oczek”, pokonując podopiecznym Se-
bastiana Świderskiego 3:1. 
- Zawodnicy z Gdańska pokazali, że są bardzo 
mocni psychicznie, potrafią grać, tworzą bardzo 
fajną drużynę, o czym przekonały się najmoc-
niejsze drużyny w PlusLidze. Zespoły z czołów-
ki pogubiły punkty w starciach z Lotosem, nam 
też to się zdarzyło i musimy szukać punktów 
gdzieś indziej - powiedział na łamach portalu 
plusliga.pl były reprezentant Polski, a obecnie 
szkoleniowiec kędzierzynian. 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
36 - tyle punktów zdobył Lotos Trefl 
w piętnastu meczach PlusLigi

Sezon trwa w najlepsze i w przypadku żółto-
czarnych trudno użyć słowa „przypadek”, bo-
wiem ich gra wygląda na poukładaną i oprócz 
niespodzianki w postaci listopadowej porażki 
na własnym parkiecie przeciwko Cuprum Lu-
bin prezentują się na miarę najśmielszych ocze-
kiwań swoich fanów, więc nie sposób podnosić 
tematu jakichkolwiek wahań formy. Obiektyw-
nie rzecz biorąc, niewątpliwym atutem jest to, 

że nadmorska ekipa może skupić się tylko na 
rozgrywkach ligowych i w późniejszej części 
na rywalizacji w Pucharze Polski. Pozostałe 
drużyny z topu muszą dzielić uwagę na zma-
gania krajowe, które same w sobie są niezwykle 
wymagające, i puchary europejskie, więc zwa-
żywszy na te okoliczności można przewidywać 
niezwykle interesujące kolejne serie gier, jak 
również późniejszą fazę play-off. Jako przedse-
zonowy cel ustalono znalezienie się w czołowej 
ósemce, ale już teraz widać, że z osiągnięciem 
tego pułapu nie będzie większych problemów. 
Dlatego też w mediach coraz częściej mówi się 
o aspiracjach siatkarzy Lotosu Trefla do wal-
ki o medale mistrzostw Polski, co nie jest tak 
odległą perspektywą jak mogłoby się jeszcze 
niedawno wydawać, patrząc na zaangażowanie 
i wolę walki prezentowaną przez zawodników 
z Ergo Areny. 
- Stosunek chłopaków do gry oraz obowiązków 
jest bardzo pozytywny, co mnie bardzo zadowa-
la, nigdy się nie poddają i to chyba nasz najwięk-
szy atut - stwierdził przed kilkoma tygodniami 
w rozmowie z Expressami Andrea Anastasi.

Odznaczenia efektem ciężkiej pracy

W Teatrze Szekspirowskim miała miejsce XII 
Gdańska Gala Sportu. Obfitowała ona w wiele 
wyróżnień dla Lotosu Trefla Gdańsk. Miano nu-
meru jeden co do zasług sportowych przyznano 
Mateuszowi Mice, który w tym roku był waż-
nym ogniwem złotej kadry siatkarzy, a od po-
czątku października jest motorem napędowym 
żółto-czarnych. To nie jedyny akcent Lotosu 
Trefla w gronie najlepszych sportowców mia-
sta - na 10. miejscu znalazł się kapitan zespołu 
Bartosz Gawryszewski. Osobowość roku przy-
padła Andrei Anastasiemu, który niewątpliwie 
tchnął nowego ducha w nadmorską siatkówkę 
i dotychczasowymi wynikami wespół ze swoimi 
podopiecznymi zwiększył zainteresowanie tą 
dyscypliną sportu. Nagrodę dla objawienia roku 

Fenomen odmienionego 
Lotosu Trefla Gdańsk
13 zwycięstw i tylko 2 porażki - takim bilansem 
legitymują się żółto-czarni, którzy zajmują aktualnie 
trzecią lokatę w tabeli PlusLigi.

otrzymał 24-letni atakujący Damian Schulz, na-
tomiast nadzieją roku okrzyknięto 21-letniego 
przyjmującego Sławomira Stolca. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że powyższe dowody uznania są 
następstwem wytężonej pracy i postępów, jakie 
poczynił w ostatnim czasie w wielu aspektach 
gdański klub.

Zmiany w kalendarzu gier

Żółto-czarni mieli rozegrać jeszcze trzy mecze 
przed zakończeniem bieżącego roku. Wobec 
przełożenia dwóch pojedynków, ostatnim te-
gorocznym będzie piątkowe starcie z Cerradem 
Czarnymi Radom (początek 19:00, Ergo Are-
na). Lotos Trefl Gdańsk i BBTS Bielsko-Biała 
doszły do porozumienia w sprawie przesunię-
cia terminu spotkania 1/8 finału Pucharu Pol-
ski z 23 grudnia na 14 stycznia. Niebawem do 

wiadomości opinii publicznej zostanie podana 
arena zmagań w tym dniu. Wobec powyższego 
zmianie ulegnie też data meczu w ćwierćfinale 
tych rozgrywek. Zwycięzca z pary Lotos Trefl - 
BBTS zagra z Transferem Bydgoszcz lub AZS-
em Częstochowa (niezmiennie datą pojedynku 
jest 23 grudnia) nie 7 stycznia (pierwotnie pla-
nowany termin), a na pewno po 14. dniu tego 
miesiąca. Czasu na odrobienie zaległości bę-
dzie jednak sporo, ponieważ turniej Final Four 
zostanie zorganizowany w kwietniu 2015 roku. 
Co ciekawe, do skutku w pierwotnym terminie 
nie dojdzie też konfrontacja w Kielcach po-
między miejscowym Effectorem a podopiecz-
nymi Andrei Anastasiego. Niewykluczone, że 
23 grudnia, po rozegraniu spotkania kielczan 
w 1/8 finału PP, będą konkretniejsze dane w tej 
kwestii.
Krzysztof Handke

Andrea Anastasi stworzył prawdziwy team spirit w Gdańsku
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