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Innowacyjna 
wstęga

W prawdziwie innowacyj-
ny sposób otworzył w sobo-
tę swe podwoje dla nowych 
fi rm kolejny gmach Gdań-
skiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego. Konferencja 
„GPNT – dziś i jutro”, wręcze-
nie certyfi katów nowo par-
kującym fi rmom oraz uroczy-
sty koncert Capelli Gedanen-
sis i światowej sławy skrzypka 
Konstantego Andrzeja Kulki to 
tylko niektóre z atrakcji jakich 
świadkami byli tego dnia za-
proszeni goście. Symbolicz-
nego przecięcia laserowych 
wstęg dokonał mini helikop-
ter, który wystartował na sy-
gnał prof. Jerzego Buzka. Nowy budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego robi niesamowite wrażenie

ślub i wesele
zamów reklamę - tel. 791 764 155

dodatek
do Expressów

początek listopada
sprawdź
naszą ofertę

Kilka dni temu w Gdańsku 
podpisano dwie umowy na 
zaprojektowanie i wykona-
nie robót budowlanych dla 
zadań pn.: „Rewitalizacja i 
modernizacja Kościerskiego 
korytarza kolejowego – od-
cinka   Kościerzyna-Gdynia” 

oraz „Rewitalizacja i moder-
nizacja Helskiego korytarza 
kolejowego – linii  kolejowej 
Reda-Hel”.
Pierwsze zadanie dotyczy 
modernizacji ponad 60-ki-
lometrowego odcinka linii 
kolejowej z Kościerzyny do 
Gdyni, którego wartość wy-
nosi 104,3 mln zł brutto.
Po zakończeniu prac linia ma 

pozwalać pociągom na uzy-
skanie prędkości maksymal-
nej od 100 do 120 km/h na 
odcinku Kościerzyna-Gdańsk 
Osowa i do 100 km/h na od-
cinku Gdańsk Osowa-Gdynia. 
Przełoży się to na skrócenie 
czasu jazdy pociągów o ok. 
20-30 minut.
Rewitalizacja przyczyni się 
zarówno do poprawy dostęp-

ności mieszkańców do ryn-
ków pracy i edukacji, jak 
również poprawy dostępno-
ści do obszarów unikatowych 
pod względem naturalnych 
zasobów przyrodniczych 
oraz atrakcyjnych turystycz-
nie i inwestycyjnie (Szwajca-
ria Kaszubska, Bory Tuchol-
skie).
Drugi kontrakt - o wartości 

Miliony na remont linii kolejowych
INWESTYCJE | Włoska spółka zmodernizuje dla PKP PLK odcinki dwóch linii kole-
jowych na Pomorzu. Wartość inwestycji wynosi ponad 220 mln zł brutto. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

114,8 mln zł brutto - dotyczy 
modernizacji ok. 60-kilome-
trowej linii kolejowej nr 213 
Reda-Hel. Celem projektu jest 
uzyskanie prędkości do 100 
km/h (a na odcinku Puck – 
Władysławowo do 90km/h), a 
także skrócenie czasu jazdy po-
ciągów o ok. 15 – 25 minut.
Obydwa kontrakty będą reali-
zowane w systemie „projektuj i 
buduj”. Prace potrwają 27 mie-
sięcy, wykonuje je włoska fi r-
ma Salcef Costruzioni Edili E 
Ferroviarie.
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„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie stwier-
dzenie jest powszechne w środowisku dziennikarskim. Co 
oznacza? Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie dowiesz się, 
czy i w Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściński, Tomasz 
Lis czy Justyna Pochanke. Doskonałą okazją jest gazeta 
EXPRESS  GDAŃSK SOPOT, która ukazuje się co tydzień 
w Gdańsku i Sopocie. Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz 
więcej niż inni, jesteś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie 
obok ludzkich spraw  - przyjdź do nas. 
Dzięki mediom można wiele zmienić, a my – z Twoją po-
mocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś 
artykułów – nie szkodzi. Doświadczony dziennikarz służy 
pomocą w zakresie warsztatu. Może okaże się, że dzienni-
karstwo jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publiko-
wałeś – tym lepiej. 
Zapraszamy do współpracy, wyślij nam swoje teksty na ad-
res: p.ruszewski@expressy.pl. Najciekawsze opublikujemy 
na łamach Expressu Gdańsk Sopot.

Zostań dziennikarzem

Piłka już w grze
PROMOCJA | Choć do EURO 2012 jeszcze trochę czasu, spirala futbo-
lowej manii już się rozkręca. W Nowym Ratuszu w Gdańsku odbyła się 
promocja Kalendarza Gdańskiego 2012.

Właściwie była to promo-
cja dwóch wersji kalendarza: 
czerwonej – która jest hołdem 
złożonym wybitnym gdań-
skim sportowcom, mającym 

wyniki liczące się w skali eu-
ropejskiej i światowej, oraz 
zielona: ukazująca historię 
mistrzostw Europy w piłce 
nożnej – od pierwszych mi-
strzostw – Francja 1960, Hisz-
pania 1964 do ostatnich (przed 
EURO 20120), czyli Austria/

Hiszpania 2008. Wydawcą ka-
lendarza jest Fundacja Gdań-
ska – kierowana przez Cezare-
go Windorbskiego. Większym 
wzięciem cieszyła się wersja 
czerwona, ponieważ w pro-
mocji uczestniczyły osoby wy-
mienione w kalendarzu. Każ-

demu z miesięcy patronuje 
gwiazda sportu. Poczynając od 
stycznia - Zygmunt Chychła - 
„Twardy Kaszub”, Złota Dama 
– Elzbieta Duńska – Krzesiń-
ska, Kazimierz Zimny – Dzię-
kujemy, dwaj herosi kwietnio-
wi: „Bombardier z Wybrzeża 

-Aleksy Antkiewicz i „Tygrys” 
- Dariusz Michalczewski, Syl-
wia Gruchała – Floret i Uroda, 
to oczywiste patronka maja, Ro-
man Korynt – Legenda Gdań-
skiej Piłki zapowiada czerwiec, 
gorący lipiec Andrzej Grubba, 
sierpień należy do koszykarzy: 
Dregiera, Młynarczyka i Jurkie-
wicza, Blanikiem w Złoto ska-
cze na wysokim koniu Leszek 
Blanik, Idol nad idole najbar-
dziej męskiego ze sportów, czy-
li Zenon Plech zapowiada paź-
dziernik, przez listopad (mimo 
złej pogody) wiosłują Grze-
gorz Śledziewski i Adam Korol, 
przez cały grudzień bawią się 
piłka ręczną Daniel Waszkie-
wicz i Bogdan Wenta.
Ale to nie koniec gdańskich 
dam i herosów sportu. Było ich 
przecież dużo więcej. Informa-
cje o innych też znajdziemy na 
kartach kalendarza. Są wspo-
mniani także ci, którzy (znak 
współczesnych czasów) debiu-
towali u nas, a potem robili ka-
rierę poza krajem i zdarzało im 
się walczyć z przedstawicielami 
Polski.
Na promocję kalendarzy zapro-
szono bohaterów gdańskiego 
sportu. Spora ich grupa przy-
była. Za supergwiazdę była 
lekkoatletka wszech czasów, 
słynna szczególnie ze skoku w 
dal, „Złota Ela”, czyli Elżbieta 
Duńska Krzesińska. Towarzy-
szył jej mąż (wciąż ten sam od 
1955 roku), jednocześnie trener 
i opiekun w trudnych chwilach. 
Prezydent Paweł Adamowicz 
przypomniał historię jej życia i 
kariery. Początek nie jest wzor-
cem dla młodzieży. Wysoka, 
smukła i zgrabna Ela „migała” 
się od lekcji w.f do tego stopnia, 
że nauczyciel postraszył ją  oce-
ną niedostateczną na świadec-
twie. Kazał „zdawać”. 
- Na ile? - zainteresowała się 

krnąbrna uczennica. 
- Postawię ci nawet 5, jeśli sko-
czysz poza tę linię – zakpił so-
bie pedagog i narysował na pia-
sku linię prawie dwa razy tak 
odległą, jak ta, którą osiągały 
przeciętne uczennice.
No to skoczyła. Pedagog zbara-
niał. Talent.
Od tego czasu jej nauka odby-
wała się równolegle z treninga-
mi lekkoatletycznymi. Po matu-
rze zaczęła studia na Akademii 
Medycznej w Gdańsku i jej 
trenerem został Andrzej Krze-
siński. Jej wielki debiut miał 
miejsce podczas Olimpiady w 
Helsinkach w 1952 roku. 18-lat-
ka z warkoczem zaprzepaści-
ła miejsce na podium właśnie 
przez niego. Pierwszy odcisnął  
się na piasku skoczni, wpra-
wiając komisję sędziowską w 
dylemat: czy wynik liczyć od 
końca warkocza? Ostatecznie 
grono to uznało, że warkocz (a 
ślad liczył z 60 cm), jest częścią 
ciała. W ten sposób zamiast na 
drugim, Elę sklasyfi kowano na 
12 miejscu. 
W 1955 roku wyszła za mąż i na 
Olimpiadzie w Melbourne star-
towała już jako Krzesińska. To 
był sukces na miarę epoki - re-
kord świata i złoty medal – je-
dyny dla Polski. 
W 1962 roku zdobyła Srebrny 
Medal w Mistrzostwach Europy 
w Belgradzie. To był jej ostatni 
występ. W 1964 wykryto u niej 
chorobę serca. 
Od tego czasu zajmowała się 
pracą trenerską, a nawet wróciła 
do zawodu stomatologa, zdoby-
tego niegdyś na Gdańskiej Aka-
demii Medycznej. 
Pani Elżbieta jeszcze w 1989 
roku wystartowała w Mistrzo-
stwach Świata Lekkoatletów 
Weteranów. Skokiem o długo-
ści 6 metrów zdobyła Złoty Me-
dal. Miała wtedy 55 lat. 

Anna Kłos
redakcja@expressy.pl

Pamiątkowe zdjęcie gwiazd i herosów gdańskiego sportu przybyłych na uroczystość oraz jej organizatorów 
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Dyżur reportera

Wiesz o czymś ciekawym, kontrowersyjnym, bulwersu-
jącym? Nasz reporter czeka na sygnały od Czytelników 
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16 pod nr tel. 
606 112 745. Zadzwoń, a zajmiemy się Twoją sprawą! 
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2 lata
trwa kadencja Młodzieżowej Rady 
Miasta Gdańska, która niedawno roz-
poczęła działalność

KONKURS | Masz własny 
pomysł na doświadczenie 
chemiczne dla dzieci? Wystar-
czy spisać scenariusz, wysłać 
do Centrum Hewelianum, a w 
nowym konkursie „Przepis na 
chemię” można wygrać nawet 
1 tys. zł. Termin zgłaszania 
prac upływa 28 października.
W konkursie udział może 
wziąć każdy, kto ma pomysł 
na scenariusz doświadcze-
nia chemicznego. Konkurs 
odbywa się w dwóch kate-
goriach wyznaczonych ze 
względu na wiek dzieci, dla 
których przeznaczone będzie 
doświadczenia: 6 - 9 lat (ka-
tegoria I), 9 - 12 lat (kategoria 
II). Jury oceni między innymi 
walory edukacyjne, pomysło-
wość, dostosowanie do danej 
kategorii oraz efektowność 
i bezpieczeństwo doświad-
czenia. Prace można wysyłać 
drogą listową (na adres Park 
Kulturowy Fortyfi kacji Miej-
skich „Twierdza Gdańsk”, ul 
Gradowa 6, 80-802 Gdańsk z 
dopiskiem „Konkurs Przepis 
na chemię”) lub elektroniczną 
(na adres przepisnachemie@
hewelianum.pl). 
Szczegóły - na stronie www.
hewelianum.pl.                (raf)

Przepis 
na chemię

Gdańskie ZOO oblegane 
przez zwiedzających
REKREACJA | Gdański ogród zoologiczny cieszy 
się coraz większą popularnością, jest jednym z 
najczęściej odwiedzanych w Polsce. 

W tym roku do końca września 
odwiedziło go już ponad 420 
tys. gości, czyli o 35 tys. więcej, 
niż w całym roku ubiegłym. Tak 
wysoki wynik plasuje gdańskie 
ZOO w trójce najchętniej od-
wiedzanych ogrodów zoologicz-
nych w kraju.
Stale wzrastająca frekwen-
cja świadczy o tym, że gdański 
ogród jest przez gdańszczan i 
turystów uznawany za atrakcję, 
którą warto i wręcz powinno się 
uwzględnić w planach turystycz-
nych i rekreacyjnych.
- Kończymy sezon, ale jedno-
cześnie obiecujemy, że w przy-
szłym roku gości powitają ko-
lejne atrakcje i niespodzianki 
– zapowiada Michał Targowski, 
dyrektor placówki. - Nasze gib-
bony będą miały większy i ład-
niejszy domek. Zostaną oddane 
do użytku dwie nowe woliery 
dla ptaków i jedna dla sów. Zmo-
dernizowany będzie wybieg dla 
fl amingów. Pojawi się też nowy 
gatunek – ale to niespodzianka.
Z pieniędzy, które ZOO zarobi-
ło podczas tegorocznego sezo-
nu, zakupiony zostanie również 
nowy sprzęt techniczny.      (raf)

Gdański ogród 
zoologiczny jest 
coraz chętniej od-
wiedzany przez tu-
rystów
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Podczas panelowych prezen-
tacji i dyskusji przedstawio-
no m. in. wyniki badań oraz 
kwestie dotyczące społeczne-
go poparcia na rzecz budowy 
elektrowni jądrowej w Pol-
sce. Uczestnicy konferencji 
podnieśli postulat ustanowie-
nia ministerstwa energetyki w 
kompetencjach którego zna-
lazłoby się m. in. wydawanie 
koncesji na wydobycie gazu 
łupkowego.
Bardzo ciekawie rozwinęła się  
dyskusja podczas panelu po-
święconego zapewnieniu po-
czucia bezpieczeństwa osób 
niewidomych i słabo widzą-
cych. Zaprezentowano wiele 
ciekawych pomysłów mogą-
cych zapewnić większą swo-
bodę osobom z dysfunkcjami 
wzroku. Rozmawiano m. in.  
o stworzeniu planów do nauki 
orientacji przestrzennej i stan-
daryzacja parametrów dźwię-
kowych sygnalizacji świetl-
nej.
Nie mnie ciekawy był panel 
prowadzony przez Piotra La-
sotę z Zarządu Polpharma 
S.A., którego uczestnicy mo-
gli zapoznać się z najnowszy-
mi osiągnięciami laboratoriów 
badawczych fi rmy:  implan-
tem dna oka lub ślimaka ucha, 
super innowacyjnymi kompu-

terami diagnozującymi i inny-
mi nowinki biotechnologicz-
nymi. Polpharma S.A. to jedna 
z nowych fi rm w GPN-T, któ-
ra postanowiła zaparkować na 
terenie GPNT swoje laborato-
ria badawcze. 
Przed negaty wnymi skutka-
mi korupcji przestrzegał na-
tomiast uczestników innego 
panelu sam szef Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego - Pa-
weł Wojtunik.
– Korupcja niszczy innowacyj-
ność, zaburza równość szans i 
konkurencyjności przedsię-
biorstw – uświadamiał Wojta-
niuk. - Konsekwentne dążenie 
do zwalczania korupcji po-
zwala ograniczyć straty fi nan-
sowe i wizerunkowe.
Punktualnie o godz. 14. prof. 
Jerzy Buzek wraz z prezes 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przemysłu - Bożeną Lubliń-
ską – Kasprzak, marszałkiem 
Senatu RP - Bogdanem Bo-
rusewiczem oraz pomorskim 
wicemarszałkiem – Ryszar-
dem Świlskim za pomocą spe-
cjalnego przycisku uruchomili 
mini helikopter, który podczas 
niespełna półminutowego lotu 
przeciął symboliczne koloro-
we wstęgi chroniące wejście 
do nowo oddanego budyn-
ku III. W tym samym czasie 
członkowie Capelli Gedanen-
sis odśpiewali, wraz z dzieć-
mi uczęszczającymi do par-

kowego przedszkola, „Odę 
do radości”. Goście mieli też 
okazję wysłuchać mieszkają-
cego w USA profesora Hila-
rego Koprowskiego – patrona 
Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, który po-
dziękował za stworzenie tego 
wspaniałego miejsca i zapew-
nił, że na początku przyszłe-
go roku postara się odwiedzić 
Gdańsk osobiście.
Po przyjęciu w poczet PARK-
owych rezydentów kolejnych 
innowacyjnych fi rm, które 
postanowiły zaparkować tu 
swoje biznesy wszyscy prze-
szli do hali, w której odbył 
się wspaniały koncert Capelli 
Gedanensis z udziałem wir-
tuoza skrzypiec - Konstante-
go Andrzeja Kulki. Następnie 
podczas bankietu uczestnicy 
sobotnich uroczystości prowa-
dzili kuluarowe rozmowy.
Nie można pominąć faktu, 
że od 3 października w GPN
-T działa Krajowe Centrum 
RTG Służby Celnej gdzie na 
kilkunastu monitorach przy 
których wysoko wykwalifi -
kowani funkcjonariusze anali-
zują obraz z zainstalowanych 
na przejściach granicznych w 
całym kraju urządzeń rentge-
nowskich, prześwietlających 
przekraczające granice tiry. 
Jest to możliwe dzięki zainsta-
lowanemu ogólnokrajowemu 
systemowi łączności

Wstęgę przeciął... 
helikopter
Uroczysty dzień w gdańskim parku rozpoczęła konferencja „GPNT – dziś i jutro”. Podzielono ją na kil-
ka paneli, których tematy skupiły się wokół energetyki, bezpieczeństwa i biotechnologii. 

GPNT w liczbach:
117.000.000 zł - wynosi całkowita wartość projektu dot. rozbudowy GPN-T III etap
  80.575.000 zł - GPN-T otrzymało z Unii Europejskiej na rozbudowę III etapu
         43.500 m² - powierzchni biurowo – laboratoryjno – technologicznej 
           4. 294 - osób odwiedziło EduPark w 2010 r.
               157 - zorganizowanych konferencji 
                 66 - fi rm powstało w wyniku realizacji projektów realizowanych przez GPN-T
                 48 - partnerstw z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
                 46 - fi rm korzysta z usług wirtualnego biura 
                 33 - fi rm obecnie bazuje na innowacyjnych pomysłach w GPN-T
                 30 - fi rm zaparkuje w nowo otwartych budynkach III etapu GPN-T
                   2 - uruchomione stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie GPN-T
                   1 - funkcjonujący Inkubator Technologiczny
                   1 - nowoczesna serwerownia – DATA CENTRE
                   1 - funkcjonujące EDU Przedszkole - oddział przedszkolny wraz z zerówką

Certyfi katy dla nowo parkujących w GPNT fi rm

Ode do radości odśpiewała Capella Gedanensis z dziećmi z EDU-Przedszkola

Innowacyjne przecięcie wstęgi przez helikopter

Andrzej Gojke
a.gojke@expressy.pl
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Jednoczenie się samorządów 
jest w naszym województwie 
ruchem oddolnym, co świad-
czy o istnieniu potrzeby scala-
nia się. Na jego czele chcą sta-
nąć włodarze największych i 
najsilniejszych ekonomicznie 
miast. Problemem i specyfi ką 
naszego regionu jest, że jest ich 
dwóch: prezydent Gdańska Pa-
weł Adamowicz i Gdyni – Woj-

ciech Szczurek. 
Na razie zespół skupiony wo-
kół prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza wygrywa wyścig. 
Stowarzyszenie Gdański Ob-
szar Metropolitarny uzyskało 
formalną rejestrację w KRS-ie. 
GOM jest też silniejszy ilościo-
wo i organizacyjnie. Deklarację 
o jego powołaniu podpisało na 
I Walnym Zgromadzeniu 29 sa-
morządowców.  Od tego czasu 
dołączyły nowe gminy: Wejhe-
rowo, Przodkowo, Somonino i 

koplejne zadeklarowały chęć 
przystąpienia do stowarzysze-
nia.
Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni, zorganizował natomiast 
Metropolitarne Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów 
NORDA. Liczy ono 15 człon-
ków i obejmuje samorządy na 
północ od Gdyni. 
Marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk poczuł się zobowią-
zany do uporządkowania sytu-
acji i reanimował po dwuletnim 

letargu Radę Metropolitarną 
Zatoki Gdańskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli obaj konkurują-
cy z sobą liderzy – pewnie aby 
wiedzieć, co knuje druga stro-
na. Prof. Iwona Sagan z Uniw. 
Gdańskiego - przewodniczą-
ca zespołu ekspertów – prze-
konywała, że choć konkuren-
cja niesie ze sobą korzyści dla 
mieszkańców, w pracach nad 
integracją obszaru metropolitar-
nego trzeba mówić wspólnym 
głosem. Podobnie przekonywał 

Zbigniew Canowiecki o metropolii
POMORZE | Kto będzie twarzą metropolii? I jakiej – pomorskiej, gdańskiej, 
zatoki gdańskiej, gdańsko-gdyńskiej, trójmiejskiej? 

marszałek Mieczysław Struk. 
Główni liderzy nie wyglądali na 
przekonanych, choć obaj dekla-
rowali chęć współdziałania.
Diagnozę stawia natomiast pre-
zes Pracodawców Pomorza dr 
Zbigniew Canowiecki, który we 
współpracy z prof. Iwoną Sa-
gan zdążył już nawet napisać i 
wydać książkę „Między inte-
gracją a konkurencją - Gdań-
sko-Gdyński Obszar Metropo-
litarny”, w której znajdziemy 
próbę zdiagnozowania sytuacji 
wynikającej z podwójnego li-
derowania. Autor analizuje ją z 
punktu widzenia polityki i psy-
chologii. Oto jak widzi liderów:
-” ...Prezydenci Gdańska i Gdy-
ni stoją na skrajnych pozycjach 
w swych wizjach budowania 
wspólnego obszaru metropo-
litarnego. Prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz od początku 
lat dziewięćdziesiątych konse-
kwentnie dążył do utworzenia 
obszaru metropolitarnego. Jego 
działania w kierunku zawiązania 
wspólnoty metropolitarnej mia-
ły zawsze zdecydowanie regio-
nalny wymiar. Stąd w podejmo-
wanych przezeń inicjatywach 
uczestniczyły władze regionalne 
[…] Prezydent Gdańska stał na 
stanowisku zwolenników silne-
go zarządu metropolitarnego i 
zbudowania jednostki określo-
nego szczebla podziału teryto-
rialnego kraju.
„...Prezydent Gdyni jako jeden 
z najsilniejszych liderów bez-

partyjnych w Polsce reprezen-
tuje odmienny typ przywód-
cy lokalnego. Utożsamia się w 
swej praktyce władzy głównie 
z miastem, któremu przewodzi. 
Koncentruje się przede wszyst-
kim na liderowaniu społecz-
ności gdyńskiej. Zawiązywane 
przez niego sojusze lub związ-
ki komunalne z sąsiadującymi 
z Gdynią gminami mają głów-
nie charakter lokalny w swych 
zasięgach oddziaływania, służą 
rozwiązywaniu wspólnych pro-
blemów funkcjonalnych w stre-
fi e bezpośredniego zaplecza te-
rytorialnego Gdyni. ...jego styl 
liderowania można określić jako 
znacznie bliższy formule prag-
matyka i sprawnego administra-
tora niż przywódczego wizjo-
nera.” Jakie jest podsumowanie 
rozważań dr Canowieckiego o 
integracji i konkurencji w kon-
tekście metropolii - nie zdradzi-
my. Można je znaleźć w oma-
wianej książce.
Na marginesie - faktyczne two-
rzenie metropolii jest w Polsce 
póki co niemożliwe z powo-
du braku odpowiedniej ustawy 
sejmowej. Już raz byliśmy jej 
blisko, kiedy wojewodą po-
morskim był Piotr Karczewski. 
Nawet zdążył załatwić w War-
szawie decyzję o przeprowadze-
niu na Pomorzu pilotażowego 
programu Metropolii Trójmiej-
skiej (równolegle ze śląską). Po-
tem projekt zarzucono w związ-
ku ze zmianą władzy.  

Anna Kłos
redakcja@expressy.pl

Oni wzięli udział w powołaniu GOM
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DROGI | Zakończył się na-
bór wniosków o dofi nanso-
wanie projektów w ramach 
Narodowego Programy Prze-
budowy Dróg Lokalnych. 
Do Wydziału Zarządzania 
Funduszami Europejskimi 
wpłynęło 56 wniosków na 
łączną kwotę dotacji ponad 
37 mln zł. 
Nabór prowadzony był przez 
prawie miesiąc. W tym cza-
sie przedstawiciele samo-
rządów złożyli 22 wnioski 
dotyczące dróg powiatowych 
(łączna długość dróg zgło-
szonych do modernizacji to 
53,5 km) na łączną kwo-
tę ok. 16,5 mln zł. Złożono 
również 34 wnioski dotyczą-
ce dróg gminnych (odcinek 
dróg do modernizacji to 27 
km) na łączną kwotę ponad 
20,5 mln zł. 
Środki przeznaczone na re-
alizację programu w 2012 
roku dla Województwa Po-
morskiego to 10 mln 878 tys. 
zł, z czego połowa ma trafi ć 
do budżetów powiatów, a 
połowa do budżetu gmin. 
Specjalna komisja dokona 
oceny formalnej wniosków, 
a następnie wyda ocenę me-
rytoryczną, na podstawie 
której sporządzona zostanie 
wstępna lista rankingowa 
wniosków. Ta lista, dotyczą-
ca dróg powiatowych oraz 
gminnych, zostanie opubli-
kowana na stronie interne-
towej Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
31 października bieżącego 
roku. Wówczas dowiemy 
się, które projekty mają szan-
sę uzyskać dofi nansowanie, 
a co za tym idzie – doczekać 
się realizacji.                 (raf)

„Schetynówki” 
- koniec naboru

Planowana inwestycja Przed-
siębiorstwa Eksploatacji Ru-
rociągów Naftowych (PERN) 
„Przyjaźń” w bazę przeładun-
kową w Porcie Gdańskim od 
początku miała swoich prze-
ciwników. Okazuje się, że są 
wśród nich również pracow-
nicy bazy magazynowej Ope-
ratora Logistycznego Paliw 
Płynnych w Dębogórzu.
Pracownicy bazy nie kry-
ją obaw, że wraz z oddaniem 
nowej bazy w Gdańsku ich 
obiekt straci rację bytu, a oni 
sami stracą pracę. 
PERN Przyjaźń zapewnia jed-
nak, że nic takiego nie nastą-
pi. 
- Te obawy są całkowicie bez-
podstawne - powiedział porta-
lowi wnp.pl prezes PERN-u 
Robert Soszyński. - Nowo-
czesny terminal magazyno-
wo-przeładunkowy projek-
towany w Gdańsku będzie 
spełniał zupełnie inne funk-

cje niż baza w Dębogórzu, 
co więcej obydwie placówki 
będą się uzupełniały dzięki 
czemu zwiększy się optyma-
lizacja posiadanych w ramach 
Grupy Kapitałowej aktywów 
(OLPP, PERN, Naftoport), a 
co za tym idzie powinno po-
zytywnie wpłynąć na kondy-
cję ekonomiczną bazy w Dę-
bogórzu.
Według niego projekt bazy w 
Porcie Gdańskim spowoduje 
rozszerzenie wachlarza usług 
logistycznych świadczonych 
w ramach Grupy PERN, po-
zwoli na zdobycie doświad-
czenia w obszarze między-
narodowej logistyki morskiej 
oraz pozyskanie niezbędnego 
know - how w tym zakresie 
dzięki doświadczeniom mię-
dzynarodowego partnera Oil-
tanking.
Co w takim razie z nieodległą 
bazą OLPP? 
- Baza w Dębogórzu uzyskuje 

w ten sposób duże możliwo-
ści magazynowe, które może 
przeznaczyć na magazynowa-
nie zapasów obowiązkowych. 
Zatem OLPP w najbliższych 
latach nie będzie zmuszone 
inwestować w powiększanie 
pojemności składowej pod za-
pasy paliw – argumentuje Ro-
bert Soszyński.
Krytycy takiego rozwiązania 
argumentują jednak, że baza 
w Dębogórzu i tak funkcjonu-
je w zasadzie tylko jako maga-
zyn rezerw obowiązkowych. 
Wcześniej budowa bazy w 
Gdańsku spotkała się ze sprze-
ciwem ze strony Grupy Lotos, 
która traktowała inwestycję 
PERN jako zagrożenie swojej 
inwestycji w rozbudowę mocy 
produkcyjnych. Lotos uzasad-
niał to możliwością wprowa-
dzania przez bazę na polski 
rynek dużych ilości paliwa z 
zagranicy.                         (raf) 
        (źródło: wnp.pl)

Konkurencja dla paliwowej 
bazy magazynowej?
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Gdyni jako jeden
ajsilniejszych liderów bez-
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W wydarzeniu, które zbiegło 
z 1. urodzinami hotelu nad 
Motławą, wzięło udział bli-
sko dwustu zaproszonych go-
ści ze świata biznesu, polityki 
oraz celebryci z Iwoną Gu-
zowską, Dariuszem Tigerem 
Michalczewskim, Markiem 
Kamińskim oraz Krzysztofem 
Skibą.
Swą współpracę z Janem i 
Filipem Wójcikiewiczami – 
właścicielami Hiltona, Marek 
Kondrat rozpoczął przed po-
nad rokiem, kiedy to wybitny 
polski aktor, ale także właści-
ciel ogólnopolskiej sieci skle-
pów Winarium, wyselekcjo-
nował dla hotelu wyjątkową 
kolekcję win. Okazało się, że 
panowie mają wspólną pasję 
poszukiwania nowych sma-
ków i łączenia ich z najlep-
szymi winami. Pasja zaowo-
cowała wspólnym projektem, 
którego efektem jest przewod-
nik kulinarny po bardzo obie-
cującym tytułem „Odkrywa-
nie smaków”.

Marka Kondrata 
odkrywanie smaków
Premiera pierwszej książki kulinarnej autorstwa Marka Kondrata, napisanej 
wspólnie z Adamem Woźniakiem i Pawłem Wątorem, odbyła się w ubiegłym 
tygodniu w gdańskim Hiltonie, w którym współautorzy są szefami kuchni.

Książka jest zapisem wielu 
wspólnych sesji  i dziesiątków 
winno - kulinarnych ekspery-
mentów w poszukiwaniu i łą-
czeniu smaków. Sesje te były 
podstawą do stworzenia zapisu 
dań i dobranych do nich win. 
Zamysłem autorów jest to, by 
książka nie była typowym prze-
wodnikiem kulinarnym, ale 
również, a może przede wszyst-
kim, inspirowała czytelników 
do tworzenia swoich własnych, 
niepowtarzalnych, autorskich 
kompozycji. 
- W swej książce chcemy po-
wiedzieć jej czytelnikom, że tak 
można – mówi Marek Kondrat, 

szybko dodając – nie koniecznie 
trzeba, ale można. Przedstawi-
liśmy kilkadziesiąt propozycji, 
choć mogłoby być ich znacz-
nie więcej. To bardzo miła za-
bawa smakami, dobierając do 
jedzenia wina, nie wydając zbyt 
dużych pieniędzy, a w jakimś 
sensie to jedzenie celebrując.
Urodzinowy wieczór był pełen 
atrakcji. Zaprezentowano jesien-
ne menu hotelowej restauracji, 
w którym znalazło się wiele pro-
pozycji wprost ze stron „Odkry-
wania smaków”. Współautorzy 
kuchni zaprezentowali sposoby 
przyrządzania kilku potraw „na 
żywo”.                          (ANGO)

(od góry) Dariusz Michalczewski 
z żoną Barbarą na tarasie Hiltona

(po prawej) Marek Kondrat z Ada-
mem Woźniakiem i Pawłem Wątorem 
podpisują „Odkrywanie smaków”

Jak ważne to były wybory 
- na najniższym szczeblu 
samorządności dla małych 
ojczyzn, jakimi są dzielni-
ce Gdańska - dla lokalnych 
społeczników, wskazują 
inicjatywy podejmowane 
przez radnych osiedlo-
wych.
W Oliwie mieszkańcom od 
dłuższego czasu doskwie-
rał problem uciążliwego 
pisku tramwajów przejeż-
dżających na ostrym łuku 
w okolicy ulic Obrońców 
Westerplatte oraz Wita 
Stwosza. Mieszkańcy sami 
próbowali interwenio-
wać w Zarządzie Dróg i 
Zieleni, jednak jak zawsze 
brakowało pieniędzy na 
usunięcie problemu. W ra-
mach profi laktyki zalecono 
motorniczym ogranicze-
nie prędkości pojazdu do 
15 km/h. Uciążliwego 

hałasu to jednak nie zli-
kwidowało. Brakowało 
40 tys. na smarownice, 
które wyciszają dźwięk. 
Problem udało się rozwią-
zać dopiero dzięki nowej 
radzie dzielnicy. Mariusz 
Andrzejczak – jeden z 
piętnastu nowo wybranych 
radnych podjął się media-
cji z ZDiZ i w Oliwie od 
kilku tygodni już nie sły-
chać męczącego pisku.
Rada dzielnicy Oliwa an-
gażuje się też w drobne 
sprawy, które mogą przy-
nieść ulgę mieszkańcom. 
Jednym z ostatnich przy-
kładów ewaluowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
była wspólna inicjatywa 
radnych oraz mieszkań-
ców sprzątania najbardziej 
zaśmieconych zakątków 
Lasów Oliwskich. 

(Old)

Rada dzielnicy 
bliższa mieszkańcom

INICJATYWA | Od niedawna mieszkań-
cy większości gdańskich dzielnic mają 
swoje rady, również Oliwa. 

Sprzątanie – wspólna akcja rady dzielnicy i mieszkańców
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Zbadaj płuca!

Dziś, w piątek mieszkańcy Trójmiasta mogą sko-
rzystać z bezpłatnych badań płuc. Badanie spiro-
metryczne wykonywane są za darmo w wybranych 
przychodniach w Gdańsku, Sopocie i Gdyni z okazji 
dzisiejszego Ogólnopolskiego Dnia Spirometrii.

ZDROWIE I URODA
DODATEK TEMATYCZNY

W Gdańsku od dziś udzie-
lane są bezpłatne porady w 
zakresie kompleksowej hi-
gieny jamy ustnej. Akcja jest 
kontynuacją ogólnopolskiej 
kampanii Dni Konsultacji 
Stomatologicznych. Mery-
toryczny patronat nad kam-
panią objęło Polskie Towa-
rzystwo Stomatologiczne, 
zaś organizatorem akcji jest 
marka Sensodyne ProSzkli-
wo. 

Badanie – i co dalej?
W ramach akcji można od-
wiedzić mobilny gabinet 
dentystyczny, gdzie lekarz 
stomatolog za darmo zba-
da stan zdrowia jamy ustnej 
oraz udzieli porad w zakre-
sie ich problemu. Pacjenci, u 
których lekarz zauważy nie-
pokojące objawy, będą kie-
rowani na dalsze konsultacje 
stomatologiczne w ich mie-
ście. Jednocześnie na terenie 
sklepu Selgros Cash & Carry 
będzie można skorzystać z 
bezpłatnych porad dotyczą-
cych kompleksowej higieny 
jamy ustnej. Dzięki punk-
tom konsultacyjnym, każda 

Zbadaj o swoje zęby za darmo
AKCJA | Od dziś, 14 października, aż do niedzieli będzie można skorzystać 
z bezpłatnych badań stomatologicznych. Mobilny gabinet będzie dostępny 
dla wszystkich chętnych w hali Selgros Cash & Carry w Gdańsku.

zainteresowana osoba otrzyma 
nie tylko radę, ale również ma-
teriały edukacyjne dotyczące 
problemu. Tym razem organi-
zatorzy chcą zwrócić uwagę 
na problem kwasowej erozji 
szkliwa. 

Choroby dziąseł i zębów 
to problem społeczny
Trwająca od czerwca br. I edy-
cja kampanii „Dni Konsultacji 
Stomatologicznych”, w ramach 
której Polacy mogli korzystać z 
bezpłatnych porad lekarzy sto-
matologów, odwiedziła 10 pol-
skich miast. 
W tym czasie do gabinetów za-
witało ponad 3 tys. osób. Naj-
częstszymi problemami, z jaki-
mi spotykali się lekarze, były 
zarówno choroby dziąseł i nad-
wrażliwość zębów, jak również 
kwasowa erozja szkliwa - pro-
blem dotykający nie tylko mi-
łośników kwaśnych smaków. 
W odpowiedzi na tę coraz czę-
ściej spotykaną dolegliwość or-
ganizatorzy postanowili konty-
nuować akcję.

Kwasowa erozja szkliwa
Kwasowa erozja szkliwa pole-
ga na utracie twardości szkliwa 
pod wpływem działania kwa-
sów, znajdujących się w co-
dziennej diecie. Jeżeli proces 
ten nie zostanie w porę zaha-
mowany, może doprowadzić 
do nieodwracalnych uszko-
dzeń. Do erozji dochodzi, gdy 
zawarte w pożywieniu kwasy 
zmiękczają powierzchnię zę-

bów, osłabiając i wypłukując 
szkliwo. Co ciekawe, pokar-
my i napoje stanowiące pod-
stawę tzw. zdrowej diety, takie 
jak: soki owocowe (pomarań-
czowy, grejfrutowy, jabłkowy, 
porzeczkowy), surowe owoce i 
warzywa, dressingi do sałatek, 
tabletki do ssania z witaminą C, 
napoje gazowane, wino, mogą 
w szczególności przyczyniać 
się do powstawania uszkodzeń 
szkliwa. 

Jak rozpoznać problem?
Kwasową erozję szkliwa roz-
poznajemy po tym, że szkliwo 
staje się przezroczyste, a na zę-
bach pojawiają się przebarwie-
nia. Ryzyko wystąpienia erozji 
szkliwa zwiększa się nocą, gdy 
zmniejsza się ilość produkowa-
nej śliny. Dodatkowo nawyki 
żywieniowe i tzw. zdrowe die-
ty zawierające owoce i warzy-
wa zwiększają ryzyko wystą-
pienia erozji. Coraz częściej 
mówi się, że kwasowa erozja 
szkliwa to problem powszech-
ny, z którym mamy do czynie-
nia od najmłodszych lat. 

Kiedy i gdzie na badania?
Bezpłatne przeglądy i konsul-
tacje stomatologiczne odbędą 
się od piątku 14 do niedzieli 
16 października w hali Selgros 
C&C, przy ul. Wodnika 79 w 
Gdańsku. Badania przeprowa-
dzane będą w piątek w godzi-
nach 16 – 20, w sobotę między 
10 a 17 oraz w niedzielę w go-
dzinach 10 – 17.Z bezpłatnych badań można skorzystać do niedzieli
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Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Rak szyjki macicy, związany 
przyczynowo z zakażeniem 
rakotwórczymi typami wi-
rusa HPV, jest drugim wśród 
kobiet nowotworem – po 
raku piersi – pod względem 
częstości występowania na 
świecie. 
Co roku w Polsce rozpoznaje 
się około 4 tys. przypadków 
raka szyjki macicy, niestety 
jednocześnie ponad 1,9 tys. 
kobiet rocznie umiera z tego 
powodu. Tymczasem rak 
szyjki macicy jest chorobą, 
której można skutecznie za-
pobiegać.
Wirus HPV jest bardzo po-
wszechny i łatwo się roz-
przestrzenia. Większość 
kobiet przynajmniej raz w 
życiu może ulec zakażeniu, 
na ogół zakażenie cofa się 
samoistnie. Niestety przeby-
cie zakażenia wirusem HPV 
nie daje odporności, która 
chroniłaby przed kolejnym 
zakażeniem. Ryzyko zakaże-
nia utrzymuje się przez cały 
okres aktywności seksualnej, 
dlatego tak ważna jest dłu-

Październik miesiącem walki z rakiem
PROFILAKTYKA | Statystycznie każdego dnia z powodu raka szyjki macicy umie-
ra aż 5 Polek. A wcale nie musi tak być - walka z rakiem szyjki macicy to przede 
wszystkim profi laktyka: ważna jest edukacja, wczesna i długotrwała ochrona oraz 
regularne wykonywanie badań kontrolnych.

Fo
t. 

St
oc

kP
ho

to

gotrwała ochrona. Najskutecz-
niejszą metodą profi laktyczną, 
chroniącą przed zakażeniem 
rakotwórczymi typami wirusa 
HPV są szczepienia ochronne 
przeciw temu wirusowi, przy 
czym najlepszy efekt osiąga 
się szczepiąc, zanim dojdzie 
do pierwszego kontaktu z wi-
rusem. 
Specjaliści są zgodni, że naj-
lepiej wykonać szczepienie 
dziewczynek i młodych kobiet 
w wieku między 11 a 18 rokiem 
życia, choć szczepić można już 
nawet 9-10 letnie dziewczynki. 
Badania potwierdzają, że szcze-
pienie w młodym wieku pozwa-
la uzyskać najwyższe poziomy 
przeciwciał ochronnych. 
Szczepienia przeciwko rakowi 
szyjki macicy w młodym wieku 
wraz z regularnymi badaniami 
cytologicznymi w późniejszym 
wieku to najskuteczniejsze me-
tody zapobiegania temu groź-
nemu nowotworowi. 
Od kilku lat coraz więcej samo-
rządów decyduje się na reali-
zowanie lokalnych programów 
profi laktycznych, dotyczących 
zapobiegania rakowi szyjkowi 
macicy, z użyciem szczepień, 
co stanowi istotne uzupełnienie 
centralnej polityki państwa.

(raf)

Badania profi laktyczne są najważniejsze w zapobieganiu cho-
robie nowotworowej

Badania potwierdzają, że szcze-
pienie w młodym wieku pozwa-
la uzyskać najwyższe poziomy 
przeciwciał ochronnych

Szczepienia przeciw grypie

Mieszkańcy Gdańska, powyżej 70 roku życia, w 
ramach programu profi laktycznego fi nansowane-
go przez Urząd Miasta Gdańska, mogą skorzystać 
z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie w 
przychodni BaltiMed. 
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Tego dnia na lipskim Au-
gustusplatz można było zo-
baczyć transmisję na żywo 
z Filharmonii Bałtyckiej 
zaś wydarzenia z Lipska 
transmitowane były w 
gdańskiej Filharmonii.
Lichtfest organizowane 
jest od kilku lat – zawsze 
w rocznicę manifestacji, 
która miała miejsce na 
Augustusplatz w Lipsku 9 
października 1989 r. i uwa-
żana jest za jeden z impul-
sów, które doprowadziły 
do upadku muru berliń-
skiego. Przed dwudziestu 
laty w Lipsku 70 tys. de-
monstrantów przemaszero-
wało przez centrum miasta 
wznosząc hasła: „naród to 
my” i „bez przemocy”.
W tym roku po raz pierw-
szy Święto Światła odbyło 
się w dwóch krajach rów-
nolegle i połączyło ze sobą 
dwa wydarzenia kultural-
ne. Celem imprezy było 
przybliżenie mieszkańcom 
Niemiec wkładu Polski w 
walce o demokrację.
W niedzielny wieczór 
widzowie zebrani w gdań-
skiej fi lharmonii i przed 

telebimem na gmachu 
opery w centrum Lipska 
mogli wspólnie wysłuchać 
koncertu, podczas którego 
zaprezentowano dzieła 
kompozytorów polskich i 
niemieckich - Krzysztofa 
Pendereckiego, Henry-
ka Mikołaja Góreckiego, 
Jana Sebastiana Bacha i 
Jana Brahmsa. Gdańską 
orkiestrą dyrygował Jür-
gen Wolf zaś jako solistki 
wystąpiły Iwona Hossa z 
Polski i Nicole Pieper z 
Niemiec.
Przed koncertem widzo-
wie wysłuchali przemó-
wienia przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka, który pod-
kreślił, że historia sprzed 
ponad 20 lat połączyła losy 
Gdańska i Lipska. 
Do wspólnej historii obu 
miast nawiązał również 
prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który przypo-
mniał, że lipskie manifesta-
cje odbyły się zaledwie kil-
ka miesięcy po tym, jak w 
Polsce odbyły się pierwsze 
demokratyczne wybory.

(RAF)

Gdańskie Święto Światła
ROCZNICA | Święto światła to multimedialna im-
preza, która w miniona niedzielę odbyła się jed-
nocześnie w Gdańsku i w Lipsku.

Znakomity wynik Trój-
miasta (pierwsze miejsce 
w rankingu zajął Kraków, 
a drugie Warszawa) to re-
zultat 6-letniej działalności 
Gdańsk Convention Bure-
au, dzięki czemu powstała 
spójna, skoordynowana 
oferta konferencyjna. Nie 
sposób także pominąć 
czterech produktów tury-
styki biznesowej opartych 
na miejscowych atrak-
cjach turystycznych, czyli: 
Amber&Relax (bursz-
tyn), Castle&Adventures 
(średniowieczne zamki – 
biznesmeni jeżdżą na wy-
cieczki do Malborka czy 
Gniewu), Sea&Emotion 
(Morze Bałtyckie), Soli-
darity&Freedom (Solidar-
ność). Wiosną 2012 roku 
zostanie oddane natomiast 
do użytku Amber Expo, 
czyli nowa, większa i bar-
dziej nowoczesna siedziba 
Międzynarodowych Tar-
gów Gdańskich.
Gdańsk Convention Bure-
au (GCB) zostało powoła-

ne w 2005 roku jako miej-
skie biuro kongresów. Jest 
częścią Gdańskiej Organi-
zacji Turystycznej – sto-
warzyszenia, które zrzesza 
ponad 110 członków. Mia-
sto Gdańsk jest strategicz-
nym Partnerem. Na mocy 
porozumienia z Polską 
Regionalną Organiza-
cją Turystyczną (PROT) 
GCB jest odpowiedzial-
ne za promocję turystyki 
biznesowej. Głównym za-
daniem Gdańsk Conven-
tion Bureau jest promocja 
Gdańska i Regionu, jako 
destynacji konferencyjnej 
oraz pomoc organizato-
rom podczas planowania 
wydarzeń biznesowych w 
naszym regionie. Obecnie, 
jednym z najważniejszych 
projektów realizowanych 
przez Gdańsk Conven-
tion Bureau jest kampa-
nia promocyjna „Promo-
cja turystyki biznesowej 
jako markowego produktu 
Gdańska i Pomorza”. 

(RAF) 

Trójmiasto przyjazne biznesowi
SUKCES | Trójmiasto zajęło trzecie miejsce w 
rankingu polskich miast pod względem ilości 
eventów biznesowych. 

Projekt powstał przy współpra-
cy z Fundacją Centrum Praw 
Kobiet w Gdańsku, a jego re-
alizacja jest możliwa dzięki 
przyznaniu dofi nansowania 
przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Gdańsku (poprzez dzia-
łanie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfi nanso-

wanego przez Unię Europej-
ską).
W ramach projektu zapla-
nowano liczne działania. W 
pierwszej kolejności każda z 
uczestniczek otrzyma wspar-
cie w postaci cyklu szkoleń 
interpersonalno-aktywizują-
cych. Równolegle prowadzone 

będzie doradztwo zawodowe 
– pierwszy jego etap ma do-
prowadzić do przygotowania 
Indywidualnych Planów Dzia-
łań. Dla każdej uczestniczki 
przewidziano stypendia fi nan-
sowe za uczestnictwo w szko-
leniach, materiały szkolenio-
we oraz wyżywienie podczas 

szkoleń. Szkolenie potwier-
dzone będzie zaświadczeniem.
Następnym krokiem będzie 
udział w szkoleniu zawodo-
wym pn. „Pracownik admi-
nistracyjno-biurowy”. Rów-
nolegle prowadzone będzie 
doradztwo zawodowe – celem 
drugiego etapu będzie wspar-

Szkoła dla aktywnych kobiet
PRACA | „Szkoła aktywnych kobiet” to nazwa projektu, który od niedawna realizowany jest przez 
Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Ideą projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet zamiesz-
kujących województwo pomorskie pozostających bez zatrudnienia. 

cie uczestniczek w procesie 
poszukiwania pracy, pomoc w 
przygotowywaniu dokumen-
tów aplikacyjnych i przygoto-
waniu do rozmów kwalifi kacyj-
nych. Uczestniczki otrzymają 
stypendia fi nansowe za uczest-
nictwo w szkoleniu, materiały 
szkoleniowe, podręczniki oraz 
wyżywienie podczas szkolenia. 
Udział w szkoleniu poświad-
czony będzie dyplomem.
Kolejnym i ostatnim etapem bę-
dzie udział w płatnych stażach 
zawodowych. Uczestniczki 
będą mogły w praktyce zastoso-
wać nabyte podczas wcześniej-
szego wsparcia umiejętności. 
Uczestniczki za udział w stażu 

otrzymają wynagrodzenie. Każ-
da uczestniczka będzie miała 
zapewnioną indywidualną opie-
kę ze strony pracodawcy. Po 
zakończeniu stażu pracodawca 
wystawi zaświadczenie o jego 
odbyciu.
W ramach projektu przewidzia-
no dwie edycje. Rekrutacja do 
pierwszej edycji już się rozpo-
częła i potrwa do 4 listopada. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Szczegółowe informacje od-
nośnie do projektu, programu 
szkoleń, terminów rekrutacji 
i wymaganych dokumentów 
można znaleźć na stornie inter-
netowej projektu www.kobiety.
gwsh.gda.pl.
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam działkę ogrodniczą Gdynia ul. 
płk. Dąbka 500 m2, altana woda prąd, 
tel. 517 330 166

Somonino, dom,zab. gosp.do remontu 
+działka budowl.-rol.2500 m2, woda, 
prąd, kanaliza. Atrakcyjna cena! Tel. 661 
512 563, 726 744 824

Sprzedam 3-pok.53 m2,3p. budynek 
ocieplony,OC, Gdańsk Wrzeszcz 285 
tys. tel.725 412 195

Pilnie sprzedam działkę budowlaną 
709 m2, wszystkie media na działce w 
Przodkowie, piwnica stan surowy, cena 
95 tys tel. 505 215 420 połowa bliźniaka

Gdynia Obłuże pawilon 24m2 przeno-
śny na działkę, budowę z wyposaże-
niem, sanit, wc, rolety antywlamaniowe, 
tel. 660 897 823

Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 
Gdynia Leszczynki stan bdb, alarm, 
ochrona, na każdą działalność, cena: 16 
tys. zł, tel. 663 388 914

Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, 43,5 m2 w Wejherowie 
oś.1000 lecia, tel.  608 619 599

Sprzedam działkę ogrodnicza w Wejhe-
rowie przy ul. Sucharskiego, 485 m2, 
domek murowany podpiwniczony, tel. 
513 014 781

Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 
Gdynia Leszczynki, stan bdb, alarm, 
ochrona, na każda działalność, cena: 16 
tys. zł, tel. 663 388 914

Rumia Janowo 45 m, wys. parter budy-
nek 2 p., wszystko nowe pełna własność, 
240 tys z garażem 17m z długim podjaz-
dem, garaż 25 tys, tel: 506 972 999

Somonino, dom, zab. gosp. do remontu 
+ działka budowl. - rol. 2500 m2, woda, 
prąd, kanaliza, atrakcyjna cena! Tel. 661 
512 563, 726 744 824

Sprzedam mieszkanie 67 m2, po kapital-
nym remoncie, III piętro, oś. Przyjaźni 
3/18, Wejherowo, wolne od zaraz, tel: 
668 255 165

Sprzedam mieszkanie 54 m2, w Wejhe-
rowie, ul. Harcerska, parter, 4 pokoje, 
tel: 502 319 938

Sprzedam miejsce postojowe w hali 
garażowej, Gdynia – Witomino, tel: 511 
745 863

Somonino k/Kartuz, dom do remontu, 
zab. gospod. plus działka budowl.- rol. 
2500 m2, uzbrojona: woda, prąd, 
kanaliza., 260 tys zł, tel: 58 684 11 87, 
661 512 563

Sprzedam mieszkanie Gdynia – Witomi-
no, 26 m2, własność, 146 tys zł, 
tel: 796 851 297

Dom w surowym stanie, atrakcyjna 
lokalizacja w Wejherowie, tel: 608 
083 608

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

Wejherowo, komunalne 76 m, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, 
centrum, bardzo dobra lokalizacja, po 
remoncie, zamienię na 2 mniejsze, tel: 
510 118 155

Sprzedam zadbaną działkę 300 m2, bez 
altany, w Gdyni na Obłużu (rod.im.reja), 
tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenia warsztatowe i biurowe, 
stacje paliw, bar, hotel w Żukowie przy 
głównej trasie na Kościerzynę, tel. 514 
538 458

Wynajmę garaż i miejsca parkingowe 
Wejherowo ul. Spacerowa 12, tel. 501 
084 005

Hala produkcyjna z zapleczem oraz 
małym mieszkaniem o łącznej pow 450 
m2. plac składowy 1000 m2 przy trasie 
Wejherowo Lębork, tel. 608 083 608

Wynajmę lokal o powierzchni 60 m2  
na biura w centrum Wejherowa, tel. 58 
350 53 58

Odnajmę pokój w Wejherowie 
tel: 608 025 391

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Korepetycje z matematyki - uzupełnia-
nie i poszerzanie wiadomości, przygo-
towanie do matury, możliwy dojazd do 
ucznia, tel. 781 940 506

VW Passat B3, B4, Opel Omega, wenty-
latory, silniki wycieraczek, przekaźniki, 
komputery, przepływomierze, okazja od 
10 zł, Wejherowo, tel: 668 493 986

Sprzedam Kia Ceed; 1,4; 109 KM, 
hatchback, metalik beż, 39 000 km, 
benzyna, ABS, ESP, 8 poduszek, klima, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie 
kierownicy, komputer, gwarancja do 
05.2014, tel: 694 713 381

Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski metalik, 
SD, WK, CZ, RK, WT, zadbany, cena 
2.500 zł, tel: 886 597 049

KUPIĘ

Wypadek? Problem z wyplata 
odszkodowania? Zadzwoń tel.792 039 
090 Bezpłatne konsultacje. Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań

INNE

EDUKACJA

Korepetycje z j. polskiego – każdy 
poziom, tel. 696 169 727

Matematyka i fi zyka, skuteczna pomoc 
w uzyskaniu dobrych ocen w szkole. 
rozwijanie zdolności, samodzielności, 
przygotowanie do matury. Tel: 58 623 
30 45

Matematyka doświadczony nauczyciel, 
Reda, tel. 508 359 628

Korepetycje z fi zyki i chemii w tym 
uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY
TELEFONY

INNE

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Zaopiekuję się starszą osobą w zamian 
za pokój na terenie Wejherowa, 
tel. kontaktowy: 532 239 502

Szukam pracy od zaraz jako pracownik 
budowlany tel. 695 462 819

Uczciwa 30 letnia dziewczyna szuka 
pracy jako niania, pomoc domowa lub 
sprzątaczka Sierakowice - Kartuzy 
tel. 694 236 680

Emerytka, lat 62, bez nałogów, zaopie-
kuje się dzieckiem, może być niemowle, 
lub starsza osobą, 515 654 688

Kolportaż gazet, reklam-ówek, Wejhero-
wo-Reda-Rumia, 515 654 688

Szukam pracy od zaraz, 
tel. 695 462 819

Szukam pracy jako pomocnik murarza z 

Żukowa i okolic, tel. 691 625 547

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się dzieckiem 
u siebie w domu, w wieku powyżej 3 lat 
(Os. Kaszubskie-Wejherowo), doświad-
czenie, tel: 692 575 818 

USŁUGI
Całkowite przeróbki odzieży skórzanej, 
futer, kożuchów, szycie odzieży skórza-
nej na miarę, suknie, spodnie, kurtki, 
płaszcze, Reda, tel. 608 838 162

Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne 
oraz hipoteczne z dużą skutecznością 
oferuje PFU Partner tel. 507 019 306 
zgłoszenia również sms

Kupno, sprzedaż, wynajem domów, 
mieszkań, działek oferuje pośrednictwo, 
tel. 507 019 306. Gwarantujemy wysoka 
skuteczność, zgłoszenia również sms

Expresowa  naprawa protez zębowych, 
tel. 515 190 394

Montaż i naprawa kuchni, piekarników 
- gazowych, elektrycznych- płyt cera-
micznych, indukcji. Tel.606 464 504

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

Mistrz uzdrowiciel bioenergoterapeuta 
zaprasza na terapie choroby i bóle 
rożnego pochodzenia również choroby 
nowotworowe i inne umów się na 
spotkanie, tel: 510 118 155

Kupno, sprzedaż, wynajem domów, 
mieszkań, działek oferuje pośrednictwo, 
tel. 507 019 306, gwarantujemy wysoką 
skuteczność

Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne 
oraz hipoteczne z dużą skutecznością 
oferuje PFU Partner, tel. 507 019 306

Twój prywatny trener,
 tel: 531 755 555

Przeprowadzki kompleksowe, 
domów, mieszkań, fi rm i biur, usługi 
transportowe, bagażowe, Rumia, Reda, 
Wejherowo, tel: 509 256 121

Profesjonalne strony internetowe, szyb-
kie terminy realizacji, niskie ceny – 299 
zł/ strona www, tel: 504 256 658

Remonty, wykończenia, 100% zado-
wolonych klientów. Sprawdź sam! Tel: 
790 490 605

Tworzenie stron www na zamówienie, 
szybko, profesjonalnie, tanio, tel: 504 
265 658

TOWARZYSKIE
Ja 60/165/62 kg ładna spokojna 
gdynianka Ty – wysoki, kulturalny bez 
zobowiązań, chcę zamienić samotność 
na szczęśliwe życie we dwoje, tel. 692 
091 773

Wolny 53 L. 178 cm 76 kg, poznam 
interesującą panią nr. Tel. 664 961 124

Samotny w związku zapozna kobietę 
z Kartuz i okolic w wieku 50, tel: 669 
054 507

Skromny kawaler lat 41, szczupły, 
abstynent z ruchomościami i nierucho-
mościami, pozna do stałego związku 
inteligentną panią o podobnych zaletach, 
tel: 514 780 981

Facet po 30tce, wolny, szczupły, 175, 
niepalący, z własnym lokum, pozna 
panią celem miłego spędzenie czasu, 
Gdynia, tel: 798 539 486

Wesoła, drobna wdowa pozna zmotory-
zowanego pana o podobnych cechach. 
Kultura osobista ponad wszystko tel. 
517 324 144

ZWIERZĘTA
Gołębnik składany 2,5 m x 2,5 m, wys. 
2,2 wraz z gołębiami pocztowymi, ok. 
50 szt, sprzedam, tel: 514 033 519

Yoreczki - śliczne szczeniaki po Rodo-
wodowych rodzicach, naprawdę piękne i 
godne polecenia, zadzwoń 504 091 178

Tanio sprzedam akwarium profi lowane 
216 l z wyposażeniem i rybkami. Odbiór 
własny, Gdańsk, tel. 507 544 622

RÓŻNE
Oddam tanio kanapę dwuosobową, fote-
le, stoliki, żelazko, szafę dwudrzwiową 
– gratis oraz szafkę, małą, łazienkową z 
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Ogłoszenie tygodnia 
Sprzedam suknie ślubną roz. 38-40 cena 250 zł, 

tel. 508 274 302

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA 

(DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

79986 9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT 72240 2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, 

SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna 

długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.

www.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceboo

Aby

dług

lustrami, tel: 58 672 26 93

Sprzedam szafę 3 drzwiową, drzwi 
rozsuwane z lustrami, szer. 2,70; wys. 
2,10; cena: 600 zł, tel: 58 624 38 78

Sprzedam sokowirówkę Ariete Tutii 
Frutti 425, nowa, cena: 185 zł, tel: 694 
574 322

Sprzedam zegar kominkowy, marmur, 
cena: 1700 zł, tel: 58 672 69 40

Sprzedam zestaw mebli młodzieżo-
wych, z pólkami, biurko z nadstawką, z 
szufl adami i dwiema półkami, cena: 350 
zł, stan idealny, tel: 58 624 38 78

Pojemniki plastikowe 1000 L w koszu 
metalowym na palecie – 250 zł, możli-
wy transport, Gdynia, tel: 503 631 333

Poroże jelenia, 11 odnóg, sprzedam, tel. 
601 620 946

Beczki plastikowe – 220 L, mrozood-
porne, 40 zł, Gdynia, tel. 503 631 333

Stół bilardowy Classic 9/3, włoski dębo-

wy + kije + bile+trójkąt + wieszak, cena 
do negocjacji, tel: 794 600 380

Zmywarka gastronomiczna do naczyń, 
nowa, włoska, typ Due Acsq z podwój-
nym koszem o wym. 400 x 400 mm + 
zmiękczacz do wody + atest, tel. 660 
023 132

Drzwi do łazienki białe typ Londyn, 
wymiar 60 cm oraz osuszacz do łazienki 
230 V, tzw. 3 w 1, wentylator + żarniki + 
oświetlenie, import, cena razem: 325 zł, 
tel: 510 903 905

Sprzedam biurko narożne i krzesło 
obrotowe stan bdb. tel. 663 804 987

Do wynajęcia pomieszczenia na warsz-
tat samochodowy lub inną działalność. 
Piec gazowy c.o. sprzedam, tel. 695 
813 159

Komplet wypoczynkowy i dwa fotele ze 
skóry, kolor kremowy, stan idealny, cena 
2600 zł, tel 509 409 365

Rower wyścigowy (szosowy) KROS, 
osprzęt SHIMANO z roku 2010. Cena 

1600 zł, tel. 509 409 365

Sprzedam kotły co polskie fi rmy Fuwi 
na ekogroszek, nowe leżaki magazy-
nowe 9 do 30 kw, cena od 2000 zł, tel. 
886 678 920

Sprzedam suknie ślubną roz. 38-40 cena 
250 zł, tel. 508 274 302

Kupię każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Sprzedam kufl e i pokale do piwa rożne 
zbierane. Cena do uzgodnienia. Tel. 513 
014 781

Sprzedam wyposażenie sklepu - regały, 
lady, wagi - niedrogo, wieczorem, tel. 
603 288 689

Komplet wyp. Nowy ze skóry jasny 
brąz,kanapa ze stelażem z materacem + 
2 fotele, 4500 zł, tel. 604 915 138

Plecak harcerski z lat 60 – tych, drelich 
+ skóra, stan bdb. 80 zł, tel. 604 915 138

Czasopisma, katalogi, książki samocho-
dów z lat 80 i 90-tych, całość 150zł, tel. 
604 915 138

Kredens z nadstawką – antyk - oraz 
piec gazowy CO. nowy 3.5m. sprzedam 
pilnie, tel. 695 813 159

Sprzedam fotelik samochodowy 0-18 kg 
i 9-20 kg tel. 606 974 563

Sprzedam krzesełko do karmienia, 
wanienkę, podgrzewacz, laktator, 
materacyk, ubranka nowe i używane dla 
dziewczynki od 0-2 lat, tel. 606 974 563

Sprzedam Meblościankę, kol kalwados, 
mało używana, dł. 2,60; wys. 196, tel. 
606 974 563

Kupię każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Audiobooki, czasopisma, książki, różne 
karty tel. i inne, Gdańsk, SMS 791-150-
096, gadu gadu 621-21-20

Wykrywacz metali White’s Prizm 3, 

cena: 750 zł, tel: 508 058 708

Sprzedam suknie ślubną rozmiar 42, 
cena 300 zł, tel. 785 692 500

Komplet wypoczynkowy i dwa fotele 
ze skóry, kolor kremowy, stan idealny, 
cena: 2600 zł, tel. 509 409 365

Rower wyścigowy (szosowy) KROS, 
osprzęt SHIMANO z roku 2010, cena 
1600 zł, tel. 509 409 365

Sprzedam ławę ciemny orzech w kształ-
cie owal zwężany jednostronnie, z półką 
na dole, cena: 80 zł, 
tel: 505 896 681

Fotel do komputera + stolik trzystopnio-
wy do komputera na kółkach + kanapo-
fotel dwuosobowy sprzedam, fotel 150, 
stolik 150, kanapa 200, 
tel: 694 898 783

Namiot handlowy rozciągany, 2/4, bocz-
ne ściany, dopinane i 3 stoły składane, 
cena: 800 zł, tel: 502 056 307

Sprzedam składany lekki rower gimna-

styczny, cena: 250 zł, tel: 58 623 85 50

Gazowy podgrzewacz wody TERMA 
elektroniczny stan b.d. sprzedam 
tel: 880 215 385

Sprzedam płyty winylowe, 12 szt., duże, 
min. Oz Billy Idol Papa Dance Dm i 
inne oraz 6 małych różnych, cena do 
uzgodnienia, tel: 503 325 202

We wszystko czego potrzebujesz do 
pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci 
zaopatrzysz się u nas. Bogata oferta, 
dobre ceny, tel: 502 711 506 

Rusztowania warszawskie sprzedam, 
wynajmę. Wejherowo - Gościcino, tel: 
668 493 986

Sprzedam duży steper z kolumnami, 130 
zł, tel: 502 351 988

Kupię wideo - możliwość nagrywania 
tel. 516 217 957

Sprzedam drzewo opałowe, świerk, buk, 
pocięte tel. 600 676 350
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Puchar Czterech narodów 

Od 13 do 16 października na Narodowym Stadionie Rugby zo-
baczymy cztery młodzieżowe reprezentacje, które zmierzą się w 
Cross Border Nations. Oprócz reprezentacji Polski wystąpią jesz-
cze narodowe drużyny Litwy, Szwajcarii i Szwecji. W turnieju za-
grają zawodnicy do 17 roku życia. 

SPORTOWY
REGION

Finał nie dla Olimpii

Zespół unihokeja Energi Olimpia Osowa 
nie awansował do fi nału Pucharu Europy. 
O braku awansu zadecydowała porażka z 
norweskim Holmlia SK 2:5, choć postawa 
zespołu była więcej niż poprawna. 

Trefl  po dwóch kolejkach jest 
już liderem tabeli. Na taki re-
zultat złożyły się zwycięstwa 
nad AZS Politechniką War-
szawską i w 2 kolejce nad 
ŁKS Łódź. W Atals Arenie 
sopocianie zwyciężyli 87:65 
a szczególnie we znaki dał 
się zawodnikom gospodarzy 
Łukasz Wiśniewski, który 
zdobył 17 punktów. Zwycię-
stwo na ŁKS jest niezwykle 
cenne, ponieważ na inau-
gurację zawodnicy z miasta 
włókniarzy pokonali Anwil 
Włocławek, czym sprawili 
jedną z największych niespo-
dzianek początku sezonu. Po 
tym spotkaniu oświadczenie 
wydali trener Anwilu Emir 
Mutrapić i kapitan Łukasz 
Majewski.
- Pragniemy przeprosić kibi-
ców, Sponsorów i Zarząd za 
porażkę w meczu inaugura-
cyjnym w Łodzi – czytamy 
w oświadczeniu zamieszczo-
nym na stronie internetowej 
Anwilu. – Obiecujemy, że w 
meczu z Trefl em pokażemy 
inna twarz zespołu.
Sopocian czeka prawdziwy 
test. Podrażniony słabym po-
czątkiem sezonu Anwil bę-
dzie we własnej hali dążył do 
odniesienia zwycięstwa i to 
jak najbardziej efektownego. 
Takie opinie potwierdza Filip 
Dylewicz.

Będzie to można uznać za re-
wanż, za spotkanie w ramach 
Enea Cup, w którym to górą 
była ekipa z Pomorza wygry-
wając 3:0, jednak należy pa-
miętać, że był to mecz sparin-
gowy, a trenerzy sprawdzali 
dyspozycję zawodniczek i tak 
naprawdę o aktualnej przewa-
dze któregoś z tych zespołów 
przekonamy się w niedzielę o 
godzinie 18.00. Spotkanie bę-
dzie transmitowane na kanale 
Polsat Sport. 
Lecz to nie koniec zapowia-
danych emocji. Zaledwie trzy 
dni po wyżej wspomnianym 
meczu PlusLiga Kobiet za-
gości w hali ERGO Arena. 19 
października o godzinie 19.00 
zaplanowano mecz, w którym 
to siatkarki Atomu Trefl a So-

pot będą we własnej hali go-
ścić będą zespół PTPS Piła, 
który w pierwszej kolejce po 
fantastycznym meczu poko-
nał mistrza Polski Bank BPS 
Muszynianka Fakro Muszy-
na. Tak więc śmiało możemy 
oczekiwać prawdziwego siat-
karskiego święta oraz wielu 
emocji. Warto też stawić się 
godzinę wcześniej, bowiem na 
godz. 18 zaplanowano ofi cjal-
na prezentacje drużyny. Orga-
nizatorzy również specjalnie z 
tej okazji przygotowali dla ki-
biców prezent – na ten dzień 
bilety normalne będą w cenie 
ulgowych: 10 PLN. Sprzedaż 
biletów rozpoczyna się od 14 
października.
Po pierwsze ligowe punkty 
siatkarki Atomu Trefl a So-

pot udały się do Białegosto-
ku, gdzie rywalizowały z 
miejscowym AZS -em. Każ-
dy inny wynik jak wygrana 
za 3 punkty Sopocianek był-
by niespodzianką, do której 
i tak nie doszło. Atomówki 
prowadzone przez włoskie-
go szkoleniowca Alessandro 
Chiappiniego zwyciężyły, 
lecz tylko w pierwszym se-

Atomowe uderzenie
SIATKÓWKA | Kibiców siatkarek z Sopotu czekają w najbliższym czasie 
nie lada emocje, ponieważ już w niedzielę 16 października w Muszynie 
dojdzie do spotkania Atomu Trefl a Sopot z Muszynianką Fakro Muszyną 
–dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu. 

cie mogły spokojnie kontrolo-
wać przebieg gry. W kolejnych 
dwóch setach, które również 
padły łupem Sopocianek zwy-
cięstwa nie przyszły już tak ła-
two. Siatkarki z Pomorza po za-
ciętych końcówkach wygrały 
obie te odsłony przewagą tylko 
dwóch punktów. Atom Trefl  So-
pot – AZS Białystok 3:0 (25:15, 
26:24, 27:25).
- Chciałbym pogratulować 
przeciwnikowi postawy w tym 
meczu. Dobrze zaczęliśmy spo-
tkanie i wydawało się, że dalej 
pójdzie nam łatwo, ale zaczęli-
śmy „cierpieć” w przyjęciu. To 
efekt tego, że trochę za mało 
rozegraliśmy meczów w okre-
sie przygotowawczym. Jednak, 
ogólnie, jestem zadowolony z 
tego, co dziś zobaczyłem – mó-
wił po meczu Chiappini.

Dominik Pankowski, luK

19 października o godzinie 
19.00 zaplanowano mecz, w 
którym to siatkarki Atomu Tre-
fl a Sopot będą we własnej hali 
gościć będą zespół PTPS Piła

Na sportowych arenach

Ponownie z Czarnymi

Rugbiści Ogniwa Sopot w najbliższą sobotę o godzi-
nie 15.00 tym razem na wyjeździe ponownie zmierzą 
się z Czarnymi Pruszcz Gdański. Będzie to mecz na 
szczycie, ponieważ sopocianie zajmują pierwsze miej-
sce w tabeli z przewagą trzech punktów nad swym naj-
bliższym rywalem. Przypomnijmy, że przed dwoma 
tygodniami mecz tych zespołów zakończył się zwy-
cięstwem Ogniwa. Mecz miał dwa oblicza, w których 
inicjatywa był po każdej ze stron. Ostateczni to jednak 
sopocianie zwyciężyli 21:14. Rewanż zapowiada się 
więc pasjonująco.  

Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 

Szóstka Sopockich zawodników wystąpiła w Małym 
Memoriale Janusza Kusocińskiego (nieofi cjalne Mi-
strzostwa Polski młodzików), który odbył się 01-02 
października w Kielcach. Najlepszy wynik i złoty me-
dal w sześcioboju wywalczył Michał Galikowski uzy-
skując wynik 3712pkt. Czwarte miejsca zajęli Marlena 
Kreft w czwórboju 2240 pkt. i Mateusz Wiśniewski w 
dysku 51,11 m. Piąte miejsce na 100m i 300m zajęła 
Izabela Duczmal z wynikami :12.51 s 41.60 s. Siód-
me Miejsce w chodzie na 5000m  z czasem 26:33:83 
zajął Kacper Kosecki, a ósme w skoku wzwyż z wyni-
kiem 179cm zajął Bartosz Bednarz. Wszyscy zawodni-
cy poprawiali lub zbliżali się do swoich rekordów ży-
ciowych. Trenerom i zawodnikom składamy gratulacje 
i życzymy dalszych sukcesów.

-Mamy walczyć o każdą 
piłkę i punkt. Ciężko li-
czyć na wygrane ze Skrą 
czy Kędzierzynem i Reso-
vią, ale jest grupa drużyn 
zbliżona poziomem do nas 
- ocenia Adam Okuniew-
ski, wiceprezes klubu. 
Na pewno do grupy 
zbliżonej poziomem do 
Lotosu nie można zali-
czyć następnych rywali, 
którymi będą siatkarze Ja-
strzębskiego Węgla. Już w 
poniedziałek 17 listopada 
do Gdańska powraca siat-
kówka w najlepszym wy-
daniu, albowiem o godzi-
nie 19.00 rozpocznie się 
mecz kończący 4 kolejki 
PlusLigi. Niestety ponow-
nie faworyta trzeba upa-
trywać w ekipie przyjezd-
nych. Jastrzębianie, którzy 
to z powodzeniem walczą 
w rozgrywkach Klubo-
wych Mistrzostw Świata 
zdają się byś murowanym 
faworytem. Jeżeli dodamy 
do tego, że drużyna pro-
wadzona przez Lorenzo 
Bernardiego w zeszłym 
sezonie była czwartym 
zespołem ubiegłorocznej 
Ligi Mistrzów i posiada w 
swoim składzie takich za-
wodników jak Łasko czy 
Kubiak, to nić dziwnego, 
że i o kolejne punkty czy 

sety łatwo naszym siatka-
rzom z nad morza nie bę-
dzie. Trzeba liczyć, że do 
bardzo dobrego poziomu 
gry czołowych zawod-
ników Lotosu, jakimi są 
bez wątpienia Oivanen 
i Łomacz dołączą inni i 
w końcu uda się znaleźć 
pierwsze punkty w lidze.
Terminarz dla beniamin-
ka z Gdańska jest nie-
ubłagany. W pierwszych 
spotkaniach musza oni 
mierzyć się z zespołami z 
najwyższej półki, które w 
zeszłym sezonie zdobyły 
między innymi tytuł mi-
strza i wicemistrza kraju. 
Problem w tym, że sama 
walka i chęć nie wystar-
czy. 
Potrzebne są punkty, a o 
te łatwo nie będzie. Już 
pierwsze spotkania po-
kazały, że wygrać może 
każdy z każdym, a poziom 
ligi się stale wyrównuje. 
Zespół Trefl a został bar-
dzo mocno przebudowany 
i wzmocniony w porów-
naniu z zeszłym sezonem, 
ale to, czy okaże się to 
udaną inwestycja dowie-
my się dopiero zapewne w 
trakcie rundy play-off, w 
której to będą decydowały 
się losy drużyn.

Dominik Pankowski

Klasyk we Włocławku
KOSZYKÓWKA | Gdy okazało się, że w pierwszej fazie rozgrywek nie zagra 
Asseco Prokom Gdynia, to właśnie spotkanie Trefl a Sopot z Anwilem Włocła-
wek wyrasta na klasyk rundy zasadniczej.

- Jestem pewien, że włocławia-
nie będą się chcieli zaprezen-
tować z jak najlepszej strony 
– mówi koszykarz Trefl a. – 
Spodziewam się wyrównanego 
meczu, który rozstrzygnie się 
w końcówce.
Przypomnijmy, że zanim nastą-
piło rozdzielenie Prokomu Tre-
fl a na dwa kluby, to właśnie po-
jedynki drużyny z Trójmiasta z 

Anwilem Włocławek stanowi-
ły największe klasyki polskiej 
ligi koszykówki. Tym razem 
emocji również nie powinno 
zabraknąć. Początek sobotnie-
go meczu o godzinie 16.00.

ŁKS Łódź – Trefl  Sopot 65:87 
(22:22, 10:20, 22:22, 11:23)

ŁKS: Mallett 26, Holmes 

13, Archibeque 10, Dłuski 4, 
Szczepaniak 3, Salamonik 2, 
Kalinowski 2, Trepka 2, Suli-
ma 1, Binkowski 0, Bartosze-
wicz 0, Kenig 0;

Trefl : Wiśniewski 17, Horne 
16, Turek 14, Dylewicz 12, 
Koszarek 12, Waczyński 10, 
Stefański 4, Stalicki 2, Burgess 
0, Szymkiewicz 0.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl
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Znaleźć 
pierwsze punkty

SIATKÓWKA | Po dwóch kolejkach u siatka-
rzy Lotosu Trefl a Gdańsk w dorobku punk-
towym widnieje zero. Niewiele lepiej wy-
gląda rubryka ze zdobytymi setami, któ-
rych to na koncie zawodników z Gdańska 
widać tylko skromną jedynkę. 
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Tyle pochwał ile usłysze-
li organizatorzy Mistrzostw 
Europy podczas zakończo-
nej wczoraj wizyty sze-
fa UEFA jeszcze nigdy nie 
usłyszeli.
- Jestem pewien, że turniej 
przebiegnie sprawnie. Ni-
gdy w to nie wątpiłem – mó-
wił Michael Platini. – Były 
wprawdzie wątpliwości, co 
do Ukrainy, ale o Polskę by-
łem zawsze spokojny.
Prezydent jeszcze raz wyja-
śnił, że nie było możliwości 
odebrania Polsce i Ukrainie 
EURO 2012.
- Zastanawialiśmy się przez 
pewien czas, czy nie roze-
grać na Ukrainie mistrzostw 
tylko w dwóch miastach, ale 
ostatecznie wszystko odbę-
dzie się planowo – zakoń-
czył Platini.

W warsztatach wezmą 
udział przedstawiciele 
specjalistycznych grup ra-
townictwa wysokościowe-
go z całej Polski, a także 
GOPR-u, wojska, policji i 
innych instytucji, zajmu-
jących się ratownictwem 
wysokościowym. Swoje 
umiejętności szlifować 
będzie m.in. Specjalistycz-
na Grupa Ratownictwa 
Wysokościowego Komen-
dy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdyni, 
w której w skład jednostki 
wchodzi 20 ratowników. 
Ich celem jest wypraco-
wanie wspólnych proce-
dur działania dla różnych 
służb na EURO 2012. 
Ćwiczenia w terenie odbę-

dą się w sobotę w godzi-
nach od 8 do 19. Wśród 
zadań pojawią się m.in. 
wyciąganie poszkodowa-
nego z ciasnej przestrzeni 
i opuszczanie go po linie, 
ewakuacja ludzi z odciętej 
kondygnacji wysokiego 
budynku czy ratowanie 
osoby, która spadła ze 
skarpy klifu. Uczestnicy 
warsztatów działać będą 
na Stadionie Miejskim, 
w budynku Morskiego 
Instytutu Rybackiego, a 
także na wieży widokowej 
w Kolibkach, która będzie 
niedostępna dla zwiedza-
jących. W piątek i niedzie-
lę odbędą się prezentacje 
specjalistycznego sprzętu.

(dd)

Ćwiczenia przed Euro 2012
WARSZTATY | Ściąganie człowieka z masztu 
oświetleniowego Stadionu Miejskiego czy pi-
larza uwięzionego na drzewie w Kolibkach – 
takie zadania czekają uczestników warszta-
tów ratownictwa wysokościowego, które od 
14 do 16 października odbędą się w Gdyni. 

Gdańsk jest już gotowy!
EURO 2012 | Po raz kolejny PGE Arenę i Gdańsk wizytował Michael Plati-
ni, szef UEFA. Nie krył swojego zadowolenia ze stanu przygotowań do naj-
ważniejsze piłkarskiej imprezy w Europie.

Prezydent UEFA odwiedził nie 
tylko stadion w Gdańsku, choć 
ten był głównym punktem jego 
wizyty, ale także mimo wolnie 
musiał przejechać przez remon-
towane centrum miasta. Jak za-
pewnili gościa włodarze miasta 
na EURO wszystko będzie go-
towe a Gdańsk jest gotowy na 
przyjęcie piłkarzy i kibiców z 
całej Europy. 
Zapadła już także decyzja, iż 
od maja będzie można Szyb-
ką Koleją Miejską podjechać 
pod sam stadion. To niezwykle 
usprawni transport i przemiesz-
czanie się sympatyków podczas 
Mistrzostw. 
Jak już wcześniej informowali-
śmy pewne jest także pobyt w 
Gdańsku w czasie mistrzostw 
reprezentacji Niemiec i to bez 
znaczenia, w jakiej grupie i 
gdzie zagrają nasi zachodni są-
siedzi. Na swoją bazę wybrali 
Dwór Oliwski a trenować będą 
na obiektach Lechii Gdańsk 
przy ulicy Traugutta.

Ł. Krzemiński

Prezydent UEFA odwiedził nie tylko stadion w Gdańsku, choć 
ten był głównym punktem jego wizyty, ale także mimo wolnie 
musiał przejechać przez remontowane centrum miasta

Klub Sportowy Olivia, bo o 
nim mowa, treningi prowadzi 
na murawie bardziej przypo-
minającej pole uprawne ziem-
niaków niż zielony trawnik. 
Pomimo przeciwności losu 
piłkarze z Oliwy grają bardzo 
dobrze, a wychowankowie 
powoływani są regularnie do 
reprezentacji narodowej.
Za sprawą piłkarskiej repre-
zentacji Niemiec głośno zro-
biło się o boisku przy ulicy 
Kościerskiej, które użytkują 

na co dzień młodzi piłkarze 
Olivii. Trzecia drużyna świata 
podczas Euro 2012 rezydować 
będzie w Dworze Oliwskim. 
Jeden z faworytów nadcho-
dzących mistrzostw Europy w 
Polsce i na Ukrainie poszuki-
wał obiektu treningowego w 
pobliżu hotelu. Wybór padł 
na położone w pobliżu boisko 
przy ulicy Kościerskiej. Nie-
doinwestowany obiekt miał 
zostać zmodernizowany i 
unowocześniony dzięki środ-
kom fi nansowym z niemiec-
kiej federacji. Z zapowiedzi 
nic jednak nie wyszło i mło-

dzi piłkarze KS Olivia nadal 
będą realizować swoją pasję 
na zniszczonej murawie…
Wydawać by się mogło, że 
oliwski klub jest jednym z 
nielicznych, który może się 
cieszyć z własnego boiska. 
Obiekt z bogatą historią, pięk-
nie położony w leśnej otulinie 
Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego ma jednak nie-
uregulowaną sprawę własno-
ści. Reprezentanci KS Olivia 
co trzy lata podpisują umowę 
użyczenia z Ogrodem Zoolo-
gicznym jako stroną z ramie-
nia miasta Gdańska. Niefor-

tunna umowa zamyka jednak 
jego użytkownikom drogę do 
działań inwestycyjnych. Brak 
funduszy zewnętrznych na 
modernizację obiektu powo-
li, aczkolwiek systematycznie 
osłabia społeczny zapał pasjo-
natów i dewastuje zrewitali-
zowany obiekt. 
Historia boiska w Oliwie roz-
poczęła się na początku XX 
wieku. Miejscowa młodzież 
katolicka znalazła przepiękne 
miejsce w Dolinie Radości u 
podnóża wzgórza Pachołek 
pod teren rekreacyjny. Wybu-
dowano boisko wraz z zaple-

czem, które służyło mieszkań-
com oraz klubom piłkarskim 
do końca lat 80-tych. Kilka lat 
później obiekt zaorano i prze-
kwalifi kowano na pole upraw-
ne dla pobliskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Swoje lata 
świetności obiekt przeży-
wał na przełomie lat 60-tych 
i 70-tych. W każdy weekend 
przy Kościerskiej zbierały 
się tłumy widzów, by podzi-
wiać swoich idoli z klubów tj. 
Włókniarz, Wiktoria, Motła-
wa, Chemik, czy MRKS. Po-
mysł na reaktywację legendar-
nego obiektu powstał w 2003 

Kiedy nastąpi 
rozwiązanie problemu?
INFRASTRUKTURA | Jeden z najlepiej szkolących piłkarski narybek klubów na Pomorzu od po-
czątku swojego powstania boryka się z problemem własnego obiektu.

roku. Decyzją prezydenta mia-
sta Gdańska przy nieocenionej 
pomocy śp. Marszałka Płażyń-
skiego, teren przy Kościerskiej 
przypadł w udziale Klubowi 
Sportowemu Olivia. Dwa lata 
później przy wydatnej pomocy 
mieszkańców, rodziców trenu-
jącej młodzieży, trójmiejskich 
fi rm oraz gminy obiekt ponow-
nie uzyskał status „boiska pił-
karskiego”. Śmiała wizja i po-
święcenie członków KS Olivia 
skończyło się sukcesem i uro-
czystym otwarciem boiska dla 
młodych talentów.
W 2012 roku przestanie obo-
wiązywać kolejna, trzecia już 
umowa użyczenia terenu bo-
iska. Kolejna umowa, która 
nie rozwiązała problemu tylko 
przesunęła go w czasie. Jedy-
nym, sensownym rozwiązaniem 
na dzień dzisiejszy jest użycze-
nie boiska na dłuższy okres 
czasu, tak aby można było za-
inwestować w jego moderniza-
cję. Oliwa już za kilka miesięcy 
będzie bazą pobytową niemiec-
kiej reprezentacji. Codziennie 
gwiazdy światowego formatu 
tj. Mesut Ozil, Mario Goetze, 
czy Lukas Podolski będą prze-
jeżdżać obok boiska przy ulicy 
Kościerskiej i oglądać treningi 
piłkarzy Olivii… w warunkach 
nie mających nic wspólnego z 
profesjonalnym szkoleniem pił-
karzy. 
Piłkarze z Oliwy pomimo prze-
ciwności losu grają wyjątkowo 
dobrze. W Pomorskiej Lidze 
Juniorów Młodszych, do któ-
rej awansowali po raz pierwszy 
w swojej historii, plasują się w 
ścisłej czołówce. Klub realizuje 
swoje zadania w szeroko poję-
tym interesie społecznym i pro-
muje małą ojczyznę – Oliwę, 
a także miasto oraz region jak 
może najlepiej. Dalsze szkole-
nie młodych piłkarzy może za-
trzymać miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, 
przewidujący dla terenu przy 
ulicy Kościerskiej miejsca par-
kingowe. Jest nadzieja, że plan 
nie wejdzie w życie, a powołana 
niedawno rada dzielnicy zajmie 
w tej sprawie swoje stanowi-
sko. Problemu własnościowego 
jedynego miejsca sportu i re-
kreacji w Oliwie nie można od-
kładać w nieskończoność. Klub 
pokazał, że można na niego li-
czyć, teraz piłka jest po stronie 
władz miasta…

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

Miejscowa młodzież katolicka znalazła przepiękne miejsce w Dolinie Radości u podnóża wzgórza Pachołek pod teren rekreacyjny
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Gołym okiem widać, ze 
jest zapotrzebowanie na tę 
dyscyplinę w Trójmieście 
a szczególnie w Gdańsku. 
Zawsze był to mocy ośro-
dek na krajowej mapie i 
do tych lat świetności chcą 
powrócić działa cze Spójni 
Wybrzeża. Powoli, mały-
mi krokami udaje im się 
to czynić. W hali zaczyna 
pojawiać się coraz więcej 
kibiców a i wyniki zespołu 
są coraz lepsze. 
Magnesem, na który udało 
się złapać kilku nowych 
kibiców były rozgrywane 
w weekend derby Gdańsk. 
W hali AWFiS naprzeciw 
siebie stanęły drużyny 
Spójni Wybrzeża i NLO 
SMS. Stojące na niezłym 
poziomie spotkanie trzy-
mało w napięciu prawie do 
samego końca. Wprawdzie 
niby wynik pod kontrolą 
mieli gospodarze, ale SMS 
zawsze był wstanie się 
poderwać i odrobić straty. 
Tak był zaraz przed prze-
rwą i na kwadrans przed 
końcem meczu. Gospoda-
rze nie dali sobie jednak 
wydrzeć zwycięstwa a po 

bramkach Patryka Abrama 
i Konrada Misiewicza za-
pewnili sobie zwycięstwo 
25:21. Dzięki temu zwy-
cięstwu Spójnia Wybrze-
że jest już na 3 miejscu w 
tabeli. SMS zajmuje 10 
pozycję. 
Liga nie zwalnia i przed 
nami już 5 kolejka spo-
tkań. Łatwiejszego prze-
ciwnika w tej serii spotkań 
będą mieć podopieczni 
Dariusza Tomaszewskie-
go. Szczypiorniści SMS 
zagrają u siebie z GSPR 
Gorzów Wlkp., zespołem, 
który nie wygrał jeszcze 
spotkania. Początek meczu 
w sobotę o godzinie 16.00 
w hali przy ulicy Koło-
brzeskiej.
Natomiast Spójnia Wy-
brzeże zagra w Koście-
rzynie z Sokołem i będzie 
to mecz na szczycie. Na 
parkiet wybiegną, bowiem 
drugi i trzeci zespół ligo-
wej tabeli. Rywal ma tylko 
punkt więcej niż gdańscy 
szczypiorniści, ale rozegrał 
też jedno spotkanie mniej. 
Początek emocji w sobotę 
o godzinie 18.00.     (ŁuK)

W derbach lepsza 
Spójnia Wybrzeże

PIŁKA RĘCZNA | Gdański szczypiorniak powoli 
wydostaje się z zapaści. Derbowe spotkanie po-
między Spójnią Wybrzeżem a NLO SMS oglądało 
ponad tysiąc kibiców.

W hali zaczyna pojawiać się 
coraz więcej kibiców a i wy-
niki zespołu są coraz lepsze

Tym razem dojdzie do poje-
dynku na innym froncie. Der-
by Trójmiasta odbędą się w 
ramach Pucharu Polski, gdzie 
jak doskonale wiemy przegry-
wający odpada. Tym bardziej 
będzie to bardzo ważne dla 
obydwu zespołów.
Przypomnijmy, jak drama-
tycznie wyglądała końców-
ka wrześniowego pojedyn-
ku przy ulicy Traugutta. Na 
zegarze była już 80 minu-
ta meczu. Lechia na stadio-
nie prowadziła 14:10. Wtedy 

to Marek Skindel zdobył dla 
Arki 5 punktów wykorzystu-
jąc dokładne podanie Roberta 
Andrzejczuka. Dodatkowe 2 
oczka dołożył jeszcze z pod-
wyższenia Tsiklauri i jakże 
odmienny zrobił się wynik: 
14:17 dla gości. Arka konse-
kwentnie, szczelną defensy-
wą, pilnowała, aby gospoda-
rze nie przeprowadzili żadnej 
groźnej akcji. Sędzia przedłu-
żył mecz o niemal 12 minut, 
ale wynik nie uległ już zmia-
nie. Obie drużyny schodząc z 

boiska żegnane były zasłużo-
nymi brawami, gdyż pokazały 
rugby na niezłym poziomie, 
godnie reklamując tę dyscy-
plinę sportu.
Czy podobnie będzie i tym 
razem? Wszystko wskazuje 
na to, że emocji i tym razem 

Już w niedzielę dojdzie do 
wielkiego pojedynku w Polska 
kontra reszta świata. Inicjatywę 
takiej rywalizacji chwali wielu 
zawodników.
- Zapowiadają się naprawdę 
ciekawe zawody – mówi Ma-
ciej Janowski, indywidualny 
Mistrz Świata Juniorów. - W 
obu zespołach pojadą bardzo 
utytułowani zawodnicy. W 
Reszcie Świata zobaczymy 
przecież nowego mistrza świa-
ta.
Podobnego zdania jest również 

Jarosław Hampel.
- To bardzo dobry pomysł. Naj-
bliższy mecz w Toruniu będzie 
znakomitą okazją do tego, aby 
w dobrym stylu zakończyć se-
zon – mówi utytułowany za-
wodnik.
Także w samym Lotosie Wy-
brzeżu cały czas coś się dzie-
je. Młody Australijczyk Darcy 
Ward zostało doceniony przez 
fi rmę BCI zarządzającą Grand 
Prix.
- Młody Australijczyk otrzy-
mał od organizatorów stałą dzi-

ką kartę i w nowym sezonie bę-
dzie walczyło tytuł najlepszego 
zawodnika świata – informuje 
Grzegorz Rogalski z Wybrzeża 
Gdańsk.
Inni zawodnicy w ostatnich 
dniach również nie próżnowali. 
Ward i Jonasson w angielskim 
złocie zakończyli sezon. „Pira-
ci” z Poole z nawiązką odrobili 
straty z pierwszego meczu fi -
nałowego Elit League i poko-
nując ekipę Eastbourne Eagles 
sięgnęli po tytuł najlepszej dru-
żyny na Wyspach.

Żużlowe rozstrzygnięcia po sezonie
ŻUŻEL | Zapadły już praktycznie wszystkie rozstrzygnięcia w światku żużlowym, 
jeśli chodzi miniony sezon. Ostatnie akordy przypadają na październik.

Natomiast Magnus odbył wizytę 
u osób bezdomnych. W ponie-
działkowe wczesne popołudnie 
kapitan LOTOS Wybrzeża Ma-
gnus Zetterström odwiedził pla-
cówkę Gdańskiej Fundacji Kultu-
ry Chrześcijańskiej im. św. Brata 
Alberta mieszczącą się przy ul. 
Równej w Gdańsku. Spotkanie z 
podopiecznymi ośrodka i ucznia-
mi pobliskiej szkoły podstawo-
wej zostało zainicjowane przez 
jednego z głównych mecenasów 
gdańskiego żużla - Towarzystwo 
Inwestycyjne Investing S.A., 
która to fi rma jest jednocześnie 
indywidualnym sponsorem do-
świadczonego Szweda.    (ŁuK)

Pucharowe derby
RUGBY | Kibice mają jeszcze w pamięci derbowe spotkanie w li-
dze pomiędzy RC Lechią Gdańsk i RC Arką Gdynia, a już w najbliż-
szy wtorek obydwa zespoły zmierzą się ponownie.

nie zabraknie. Mecz na Naro-
dowym Stadionie Rugby roz-
pocznie się we wtorek 18 paź-
dziernika o godzinie 19.00 a 
nie jak planowano wcześniej 
w niedzielę, 16 października, o 
godzinie 16.00 (datę zmieniono 
w środę, stąd błąd w Expressie 
Gdyńskim). Oba zespoły wy-
grały swoje ostatnie spotkania 
ligowe i w dobrych humorach 
przystąpią do rywalizacji pu-
charowej. Gdynianie zostali wi-
celiderem wygrywając 16:12 i 
wywożąc bardzo cenne punkty 
z Sochaczewem. Biało-zieloni 
natomiast rozgromili AZS AWF 
Warszawa aż 67:0, co na tym 
poziomie rozgrywek zdarza się 
żadko.               Ł. Krzemiński

Obie drużyny schodząc z bo-
iska żegnane były zasłużony-
mi brawami

Nie tak miał wyglądać ten se-
zon zarówno w Gdańsk jak i 
w Lubinie Zespoły te, posia-
dające bogate zaplecze wy-
mieniane były w gronie tych 
drużyn, które mogą namie-
szać na krajowym podwórku. 
Tym czasem jaki przed nami 
otwiera się obraz? Zagłębie 
Lubin trenowane przez Jana 
Urbana nie może znaleźć od-
powiedniego rytmu a dodat-
kowo skąd inąd sympatyczny 
szkoleniowiec był już zwal-
niany chyba przez wszystkie 
media i ekspertów. Szkole-
niowiec nadal jednak pracuje 
i będzie także przygotowy-
wał zespół do meczu z Lechią 
Gdańsk.
Biało-zieloni w przerwie na 
reprezentację rozegrali spa-
ring z Żalgirisem Wilno. Nie-
stety znów żaden z zawod-
ników z Gdańska nie był w 
stanie trafi ć do bramki prze-
ciwnika. Powoli staje się to 
frustrujące chyba także dla 
trenera Tomasza Kafarskie-
go. Dorze, że chociaż kolej-
ny mecz na zero z tyłu zagrała 

Zagrają o lepsze jutro
PIŁKA NOZNA | Do niezwykle istotnego spotkania dojdzie w najbliższą niedzielę. Dwa zespoły, 
którym wyraźnie nie wiedzie się w tym sezonie zagrają o wydostanie się z piłkarskiego dołka. 

obrona biało-zielonych.
- Powodem naszych proble-
mów jest brak skuteczności 
– zaznacza trener Tomasz Ka-
farski. – Cały czas siedzą nam 
w głowach te niewykorzystane 

okazje. W naszej grze brakuje 
polotu i fi nezji.
Tych elementów nie może za-
braknąć w niedzielnym spotka-
niu z Zagłębiem Lubin. Lechia 
musi zacząć powoli, ale syste-

matycznie zacząć wydostawać 
się z dołka, ponieważ nie dość, 
że może zakotwiczyć niebez-
piecznie w dolnych rejonach ta-
beli, to jeszcze może się okazać, 
że zapełnienie PGE Areny na-

wet w 40 % jest problemem. 
Pocieszające jest to, że z pobytu 
na kadrze wrócił szybko Razack 
Traore. Na szczęście zawodnie-
nie narzeka na żadne urazy i bę-
dzie do dyspozycji szkoleniow-
ca.
- Razack wrócił w pełni zdrów, 
nie narzeka na żadne problemy – 
informuje Tomasz Kafarski.
To ważna informacji i być może 
nadzieja Lech na dobry wynik w 
Lubinie. Reprezentant Burkina 
Faso w pełni zdrów jest zagroże-
niem dla wszystkich bramkarzy 
Ekstraklasy. 
Kim biało-zielonych postraszy 
Zagłębie? Na własnym stadionie 
to zespół groźny, ale podobnie 
ja w Gdańsk nie wszyscy piłka-
rze wytrzymują presję wyniku. 
Na pewno podopieczni Toma-
sza Kafarskiego muszą zwrócić 
uwagę na kapitana Miedziowych 
Szymona Pawłowskiego, repre-
zentanta Polski. Mimo kłopo-
tów ze skutecznością trzeba być 
również czujnym, gdy przy piłce 
znajduje się Davidas Sernas.
Jeśli jednak nie z Zagłębiem to 
z kim zadają sobie pytanie w 
Gdańsku? Mecz dwóch sporych 
ligowych rozczarowań w najbliż-
szą niedzielę od godziny 14.30.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

ME | Młodzi Gdańscy piłka-
rze zmierzą się z niezwykle 
wymagającym przeciwni-
kiem. Zagłębie Lubin od daw-
na jest chwalone za prac jaka 
wykonuje z młodzieżą oraz 
za liczbę zawodników jaką 
dostarcza do seniorskiej piłki. 
To także obrońca trofeum 
najlepszej drużyny Młodej 
Ekstraklasy. Początek o godzi-
nie 11.00. W ostatniej kolejce 
biało-zieloni nie sprostali dru-
żynie Polonii Warszawa prze-
grywając 1:2. Jedyną bramkę 
dla Młodej Lechii zdobył Ber-
nard Powczuk już w 10 minu-
cie meczu. Prowadzenia jed-
nak nie udało się utrzymać do 
końca meczu.                (luK)

III LIGA | W daleką podróż 
aż pod szczecin udadzą się 
rezerwy Lechii Gdańsk, aby 
rozegrać 12 kolejkę spotkań 
Bałtyckiej III Ligi. Na pewno 
przed biało-zielonymi trudne 
zadanie. Chemik to zespół 
złożony z młodych, charakter-
nych zawodników i chary-
zmatycznego trenera, który 
często swoim krzykiem wpły-
wa na decyzję arbitrów. Dzię-
ki zwycięstwu 1:0 nad Gwar-
dią Koszalin trzecioligowe 
rezerwy na dobre zakotwiczy-
ły w ligowej czołówce i z 17 
punktami zajmują aktualnie 5 
miejsce w tabeli.             (luK)

Wyzwanie 
Młodej Lechii

Rezerwy 
w Policach

Tomasz Kafarski - trener Lechii Gdańsk wie, że spotkanie z Zagłębiem Lubin będzie ważne
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