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Wszystko wskazuje na to, że od września w Zespole Szkół w Przywidzu 
zacznie funkcjonować pierwsza w naszym województwie klasa gim-
nazjalna o profilu policyjnym. Chętnych nie brakuje, a Komenda Woje-
wódzka Policji w Gdańsku zamierza wspierać nowe przedsięwzięcie.

Będą pierwsi na pomorzu
PRZYWIDZ. POWSTANIE POLICYJNA KLASA

str. 3

– Nie trzeba zbyt wielkich wysiłków, aby utwo-
rzyć klasę o takim profilu. Wystarczy bowiem 
tylko 25 zainteresowanych uczniów. 
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warto segregować odpady
Już za kilka tygodni wejdzie w życie nowa ustawa 
dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.

trudne czasy dla kultury
Dyrektorem Żuławskiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu jest Łukasz Żarna, z którym rozmawia Krzysztof 
Lubański.

policja radzi 
Policja apeluje, by uważać na rzekomych domo-
krążców, którzy mogą okraść mieszkanie i zabrać 
nasze oszczędności.

Festiwal Folku i rzemiosła
Już drugi rok z rzędu Pruszcz Gdański realizu-
je projekt dotyczący zachowania dziedzictwa 
kulturowego. 
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>> Po raz drugi z rzędu siatkarki Atomu Trefl Sopot zdobyły mistrzostwo Polski

limeryki
Rzecznik Hofman  

z wiadomej formacji,
od tygodnia nie jada kolacji,
bo jak wyznał był szczerze,

szkodzi to jego cerze
i na wizji już nie ma tej 

gracji..

Pewien poseł  
z drużyny Millera,

chwali Gierka,  
jak szkapa ogiera…

Kiedy słyszę te brednie,
myślę sobie bezwiednie,

że powinien iść gość  
do felczera…

Poseł Biedroń  
płci męskiej wszelako,

stara wmówić się  
wszystkim  Polakom,

że wszak nie ma nic złego
w tym, że czasem ten tego,
mnie zaś nie jest to całkiem 

jednako...
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bogdan malach

GDAŃSK

lekcje 
teatralne

Teatr Wybrzeże zaprasza 
zorganizowane grupy młodzie-
ży gimnazjalnej i  licealnej na 
majowe Lekcje Teatralne, któ-
re związane będą z  dwoma te-
matami: „Aktor a  Genealogia” 
i „Zawód Aktor”.

– Aktorka naszego teatru 
Wanda Neumann zaprosi do 
udziału w  poranku poetyckim. 
W  pierwszej części zaprezen-
towane zostaną wiersze jej ojca 
Leona Neumanna, następnie 
artystka zaprosi młodzież do 
rozmowy dotyczącej pracy ak-
tora nad tekstem poetyckim 
oraz wpływie genealogii ro-
dzinnej na warsztat aktora – 
mówi Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik rasowy gdańskiego 
teatru.

Drugie zajęcia poprowadzi 
Magdalena Boć, która zaprasza 
młodzież do udziału w warszta-
tach twórczych, obejmujących 
m.in. interpretację wybranych 
fragmentów dzieł dramatycz-
nych, wpisujących się w  pro-
gram nauczania. Na konkret-
nych przykładach przedstawi 
zagadnienia analizy aktorskiej 
tekstu, przybliży proces pracy 
nad rolą.

Lekcje odbywać się będą  
24 maja i  29 maja. Informacje 
i zapisy prowadzi Weronika Łu-
cyk (weronika.lucyk@teatrwy-
brzeze.pl, tel. 519 155 950).

(GR)

• 17 – 19 maja (piątek – niedziela),  
festyn „Gramy w Zielone”, Renk, Gdańsk, ul. Wodnika 50

• 18 – 19 maja (sobota – niedziela), Noc muzeów  
• 19 maja (niedziela), mecz żużlowy Wybrzeże Gdańsk 

– Lubelski Węgiel KmŻ, godz. 16.00, stadion żużlowy, 
ul. Długie Ogrody

• 19 maja (niedziela), koncert charytatywny Raz Dwa Trzy, 
godz. 18.00, filharmonia bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 19 – 25 maja (niedziela – sobota), Neptunalia – kon-
certy brodki, Dżemu, hey, myslovitz

• 20 – 21 maja (poniedziałek – wtorek), Trójmiejskie Tar-
gi Pracy, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12

• 24 – 26 maja (piątek – niedziela), Żeglarski Puchar 
Pomorza, Zatoka Gdańska

• 26 maja (niedziela), Premiera spektaklu „Sen nocy let-
niej”, godz. 19.00, Opera bałtycka, al. Zwycięstwa 15

• 31 maja – 9 czerwca (piątek – niedziela), Gdański 
festiwal Tańca, Scena Teatralna Żak, al. Grunwaldzka 
195/197

• 1 – 3 czerwca (sobota – poniedziałek), XIII festiwal 
Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 
„Dwa Teatry – Sopot 2013”

• 7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), festiwal TopTrendy, 
Sopot, Opera Leśna.  

• 7 – 14 czerwca (piątek – piątek), Konkurs Eurowizji 
dla młodych Tancerzy, Opera bałtycka, Gdańsk,  
al. Zwycięstwa 15

• 8 czerwca (sobota, KSW 23, godz. 20.00, Ergo Arena
• 13 – 16 czerwca (czwartek – niedziela), międzynaro-

dowe Zawody w Skokach CSIO*** Sopot
• 19 czerwca (środa), koncert bon Jovi, Gdańsk, Stadion 

PGE Arena
• 30 czerwca (niedziela), mecz Ligi Światowej Polska – 

Argentyna, hala Ergo Arena, godz. 20.15
• 4 lipca (czwartek), koncert Iron maiden, godz. 20.00, 

hala Ergo Arena
• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, babie Doły
• 13 – 21 lipca (sobota – niedziela) Sopot film festiwal
• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVII festiwal 

Szekspirowski
• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  

festiwal filmowy w Gdyni
• 2 listopada (wtorek) Chór Aleksandrowa, godz. 19.00, 

hala Ergo Arena
• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata  

w Lekkoatletyce, hala Ergo Arena
•  10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu z Orkiestrą 

Johanna Straussa, godz. 20.00, hala Ergo Arena.

POmOC bęDZIE KARANA
Dobrymi statystykami mogą 

pochwalić się w  ostatnim 
czasie policjanci z  Pruszcza 
Gdańskiego, którzy tylko 
w jeden dzień zatrzymali 3 po-
szukiwane osoby.

Dwa miesiące temu gdań-
ski sąd wydał nakazy dopro-
wadzenia do aresztu dla kil-
kunastu mieszkańców powia-
tu gdańskiego. Dwoje z  nich 
już zniknęło z  tej listy, a przy 
okazji jedna osoba z  powia-
tu nowodworskiego. To wła-
śnie 49–letnia mieszkanka 
gminy Ostaszewo, która była 
poszukiwana za liczne oszu-
stwa, została zatrzymana na 
ulicy Wita Stwosza w  Prusz-
czu Gdańskim. Tego samego 
dnia na ulicy Grunwaldzkiej 
zatrzymano 45–latkę, która 
była poszukiwana przez sąd za 
jazdę po pijanemu. Natomiast 
we wsi Sucha Huta w  gminie 
Przywidz zatrzymany został 
50–latek, który w  momencie 

spotkania z mundurowymi był 
„na gazie” (2 promile).

Policjanci przypominają 
przy okazji, że ukarane mogą 
zostać też osoby, które po-
magają przestępcom uniknąć 
odpowiedzialności karnej. Za 
taką „charytatywną pomoc” 
grozi 5 lat więzienia.

PIJANY GOLf
Policjanci z  pruszczańskiej 

drogówki zatrzymali w Gołę-
biewie Wielkim (gm. Trąbki 
Wielkie) kierowcę Volkswa-
gena Golfa. Miała to być je-
dynie rutynowa kontrola, ale 
okazało się, że od 30–letniego 
mężczyzny czuć zapach alko-
holu. Badanie potwierdziło, że 
kierowca – mieszkaniec gminy 
Trąbki Wielkie – był pijany, 
a w organizmie miał prawie 2 
promile alkoholu. Policjanci 
zabrali kierowcy prawo jazdy, 
a poza tym może on zostać też 
skazany na 2 lata pozbawienia 
wolności.

OSTROŻNIE ZA KIEROWNICą
Powiat gdański to siatka 

dróg, którymi podróżują mi-
liony kierowców. Dlatego też 
właśnie na naszym terenie 
dochodzi dość często do wy-
padków drogowych. Sprzyja 
temu również ładna pogoda, 
bowiem kierowcy są rozluź-
nieni i  mniej skupiają się za 
kierownicą.

Do takiego wypadku do-
szło niedawno przy stacji pa-
liw w Kowalach. Właśnie tam 
kierująca samochodem mar-
ki Subaru prawdopodobnie 
nie udzieliła pierwszeństwa 
i uderzyła w motocyklistę, ja-
dącemu w  kierunku Kolbud. 
Poszkodowany, 24–letni męż-
czyzna został przetransporto-
wany śmigłowcem do szpitala 
na gdańskiej Zaspie. Tam też 
trafiła kobieta. Warto pod-
kreślić, że oboje kierowcy byli 
trzeźwi.

(KL)

NA SYGNALE

NASZA  KRZYŻÓWKA 

 1 
BEZPAŃSKI 
SAMURAJ 

2 
NIECHĘĆ, 
WAŚŃ 

3→ 
WARTOŚ- 
CIOWY KRĄ 
ŻEK W  
KASYNIE 

3↓ 
LOGICZ- 
NOŚĆ, 
TRAFNOŚĆ 

4 
ROSYJSKIE 
IMIĘ 
KOBIECE 

5→ 
OKRES W 
SZTUCE, 
ODRODZE- 
NIE 

1 2 

 5↓ 
MIEJSCE 
HODOWLI 
RÓŻ 

6 
SAMOTNIK, 
PUSTELNIK 

7 
DECYDUJĄ- 
CY CIOS 
W BOKSIE 

3→ 
↓ 

 4 

6 

 

8 
DAWNA 
FORMA 
BARWNE- 
GO DRUKU 

9 
NAZEW- 
NICTWO 
GÓRSKIE 

5→ 
↓ 

6 7  8   

1 
10 
PRZYRZĄD 
DO NAWI- 
GACJI 
MORSKIEJ 

11 
ZAPALENIE 
BŁONY ŚLU- 
ZOWEJ U NIE 
MOWLAKA 

9 

7 

 

3 

  

8 

 

12 
NIEPROFE- 
SJONA- 
LISTKA 

13 
OBLICZE, 
FACJATA 

10    

5 

  11 

14 
DRWINA, 
ŻART 

15 
JACQUELINE 
…, ZNANA 
DYKTATORKA 
MODY 

12 

10 

 13   14  

16 
CZARNA 
WODA 

17 
RODZAJ 
PILNIKA, 
RASZPLA 

15   16     

18 
NAJDŁUŻ- 
SZA RZEKA 
W AFRYCE 

19 
ROSYJSKI 
SAMOCHÓD 
TERENOWY 

  17   18   

20 
STAN 
UPADKU, 
ZNISZCZENIA 

21 
ŚCIĘCIE 
PIŁKI 
Z GÓRY 

19 

4 

 20 

9 

  

2 
22 
SZKOCKI 
ZWIĄZEK 
RODOWY 

21     22    

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/ szton, 5/ renesans, 9/ oronimia, 10/ sekstans, 12/ amatorka, 15/ Riu, 16/ Wda, 17/ tarnik,            
19/ UAZ,  20/ ruina, 21/ smecz, 22/ klan,  

PIONOWO 

1/ ronin, 2/ ansa, 3/ sens, 4/ Tamara, 5/ rosarium, 6/ eremita, 7/ nokaut, 8/ sitodruk, 11/ sapka,      
13/ twarz,  14/ kpina, 18/ Nil,  

HASŁO:  SANATORIUM 
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Będą pierwsi na pomorzu
Wielu rodziców martwi się 

o to, co ich pociechy robić będą 
po zakończeniu gimnazjum 
czy też liceum, bo wiadomo, 
że żadna z tych szkół nie gwa-
rantuje pracy.

– Mało jest też szkół zawo-
dowych technicznych, które 
dałyby młodzieży konkretny 
zawód. Dlatego zastanawiali-
śmy się nad utworzeniem już 

w pierwszej klasie gimna-
zjum takiego profilu, który 
przygotowywałby ich do pra-
cy, ale też wytyczał już w tym 
wieku pewną drogę życiową 
– mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. – Wie-
my też, że wielu młodych ludzi 
bardzo chętnie garnie się do 
służb mundurowych, stąd też 
pomysł na stworzenie takiego 
profilu w przywidzkiej szkole.

W sprawie utworzenia klasy 
o profilu policyjnym rozma-
wiano już z przedstawicielami 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku, którzy zapew-
nili, że w ramach swoich moż-
liwości będą wspierać działa-
nia edukacyjne w Przywidzu.

– Nie trzeba zbyt wielkich 
wysiłków, aby utworzyć kla-
sę o takim profilu. Wystarczy 
bowiem tylko 25 zaintereso-
wanych uczniów. Z informa-
cji, które posiadam, można 
przypuszczać, że już od wrze-
śnia taka klasa w naszej szko-
le wystartuje – dodaje Marek 
Zimakowski.

Jednak żadne wiążące decy-
zje jeszcze nie zapadły. Jak po-

wiedział „Panoramie” st. sierż. 
Michał Sienkiewicz, rzecznik 
prasowy gdańskiej komen-
dy, pod koniec maja odbędzie 
się kolejne spotkanie. Będą 
na nim obecni rodzice, bo to 
właśnie od nich zależy, czy ich 
dzieci będą uczyć się w klasie o 
profilu policyjnym. 

– Na terenie naszego wo-
jewództwa jedynie w liceum 

prowadzone są klasy o pro-
filu policyjnym. W gimna-
zjum jeszcze tego nie prakty-
kowaliśmy – dodaje Michał 
Sienkiewicz. 

Uczniowie, którzy zdecy-
dują się na naukę w tej klasie, 
będą musieli przychodzić do 
szkoły w mundurach. Poza 
tym po jednej godzinie w ty-
godniu prowadzone będą zaję-

cia z samoobrony i lekcji teo-
retycznej dotyczącej policji, 
które prowadziliby oczywiście 
sami mundurowi. 

O tym, czy w Przywidzu 
powstanie klas o profilu poli-
cyjnym, z pewnością poinfor-
mujemy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(Lubek)
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POWIAT.  
OSTRZEŻENIE

uwaga na 
szczepionkę

Jeszcze do 25 maja prze-
prowadzane będą szcze-
pienia dzikich lisów prze-
ciw wściekliźnie. Są one 
prowadzone z samolotów. 
Dlatego też Włodzimierz 
Przywoski, Pomorski Wo-
jewódzki Lekarz Wetery-
narii, prosi o niewchodze-
nie do lasu w najbliższym 
czasie oraz trzymanie psów 
w swoich zagrodach. Nie 
wolno też podnosić i doty-
kać padniętej zwierzyny.

- W przypadku kontak-
tu zwierząt gospodarskich 
z przynętami, należy skon-
taktować się z lekarzem 
weterynarii. Natomiast do 
lekarza rodzinnego będą 
musiały udać się osoby, któ-
re będą miały kontakt ze 
szczepionką – apeluje Wło-
dzimierz Przywoski.

(GR)

OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:
1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w  pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 
– I–piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2. 

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”. Bliższych informacji udziela 
p. Bożena Prange pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, 
w dniach: pon. od 8.00 do 17.00, wt.– pt. od 7.15 do 15.00.

Gm. PRuSZCZ GDAŃSKI

wystartuj w konkursie
Wójt Gminy Pruszcz Gdański zaprasza do wzięcia udziału 

w konkursie ,,Piękna Wieś”, który organizowany jest już od 
kilku lat. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 
zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza i wieś.

Konkurs w kategoriach „Wieś” i „Zagroda rolnicza” prze-
biegać będzie w trzech etapach: gminnym,  powiatowym i 
wojewódzkim.

W kategorii „Zagroda nierolnicza” konkurs przeprowadzo-
ny zostanie na etapie gminnym. Do rywalizacji mogą przy-
stąpić wsie, zagrody rolnicze i nierolnicze. W konkursie nie 
mogą brać udziału laureaci pierwszych miejsc zdobytych 

w poprzednich edycjach. Specjalna komisja, która zosta-
nie powołana przez Magdalenę Kołodziejczak, wójta Gmi-
ny Pruszcz Gdański, oceni zagrody oraz wsie do 15 czerwca. 
Potem komisja zgłosi laureatów do eliminacji powiatowych. 
W poszczególnych kategoriach konkursu na szczeblu gmin-
nym przewidziano nagrody dla laureatów pierwszych trzech 
miejsc.

(GR) 

PRuSZCZ GDAŃSKI. fOTOGRAfICZNY KONKuRS

zatrzymany w kadrze
Wszystkich miłośników 

fotografii zapraszamy do 
udziału w konkursie „Pruszcz 
zatrzymany w  kadrze”. Ce-

lem konkursu jest próba 
uchwycenia i  zatrzymania 
w  obiektywie różnych spoj-
rzeń na nasze miasto.

Do konkursu dopuszcza 
się prace fotograficzne wy-
konane dowolną techniką. 
Przewidziane są trzy na-
grody główne oraz nagrody 
specjalne.

– Prace w kopercie z dopi-
skiem ,,Pruszcz zatrzymany 
w  kadrze” należy nadesłać 
w terminie do 24 maja na ad-
res Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański, ul. Grunwaldzka 
20, 83–000 Pruszcz Gdański 
lub dostarczyć osobiście do 
Referatu Współpracy i  Pro-
mocji, pokój 37 w  Urzędzie 
Miasta – informuje Bar-
tosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. 

Organizatorem konkur-
su jest burmistrz  Pruszcza 
Gdańskiego. Do nadesła-

nych zdjęć należy dołączyć 
zaklejoną kopertę zawiera-
jącą dane  (imię, nazwisko, 
adres kontaktowy i  numer 
telefonu). Jak informuje Bar-
tosz Gondek, rozstrzygnięcie 
konkursu ma nastąpić jeszcze 
w maju. Jego laureaci zostaną 
powiadomieni o  werdykcie 
jury telefonicznie, natomiast 
wręczenie nagród odbę-
dzie się na sesji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański w czerwcu. 
Dodajmy jednak, że zgłosze-
nie do konkursu jest jedno-
znaczne z wyrażeniem zgody 
na wykorzystanie przesła-
nych prac do zaprezentowa-
nia ich m.in. na stronie in-
ternetowej pruszczańskiego 
magistratu.

O wynikach konkursu po-
informujemy w jednym z ko-
lejnych wydań naszej gazety.

(GR)
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Gm. PRuSZCZ GDAŃSKI

wakacje w stężycy
Już niebawem wakacje i warto zadbać o atrakcyjny wypo-

czynek naszych pociech. Wakacyjny obóz sportowo-rekre-
acyjny organizuje Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cie-
plewie. Uczestniczyć w nim mogą dzieci ze szkół podstawo-
wych gminy Pruszcz Gdański.

Tego roku maluchy pojadą na 10-dniowy wypad do Stęży-
cy. Obóz odbędzie się w dniach 7–17 sierpnia, ale na 21 maja 
(godz. 18.00) zaplanowano dla rodziców spotkanie organi-
zacyjne, które odbędzie się w cieplewskim ośrodku. Już teraz 
możemy jednak zdradzić, że podczas pobytu w Stężycy dzieci 
będą doskonalić umiejętności koszykarskie, siatkarskie i pił-
karskie. Prowadzone też będą zajęcia z tenisa stołowego, re-
kreacyjne, nie zabraknie oczywiście zabaw na plaży nad Jezio-
rem Raduńskim. Będzie też możliwość korzystania z kajaków 
oraz łodzi żaglowych – oczywiście pod opieką instruktora. 
Dzieci będą mogły też korzystać z hali sportowej, czy boiska 
wielofunkcyjnego albo trawiastego do piłki nożnej. Szacowa-
ny koszt obozu to 900 złotych od osoby.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje otrzymać można w 
środku w Cieplewie u Marka Gotartowskiego (tel. 694 350 
743 lub 58 682 85 78, e-mail: mg@pruszczgdanski.pl). Na-
tomiast karty uczestnika i inne załączniki dotyczące obozu 
są do pobrania ze strony www.oksir.pruszczgdanski.pl/com-
ponent/content/article/1-aktualnoci/1166-zapraszamy-dzie-
ci-na-wakacyjny-oboz-sportowy-w-stezycy.

(GR)

POWIAT.  
uWAGA NA OSZuSTÓW

policja radzi
Nie wszyscy trudnią się uczciwą pracą. Wiele osób liczy na 

naszą naiwność i nieuwagę, by wzbogacić się w nieuczciwy 
sposób. Policja z Pruszcza Gdańskiego apeluje, by uważać na 
rzekomych domokrążców, którzy podczas naszej nieuwagi 
mogą okraść mieszkanie i zabrać nasze wszystko oszczędności.

W taki właśnie sposób okradziona została 72-letnia kobieta 
mieszkająca w Cząstkowie w gminie Trąbki Wielkie. Właści-
cielkę mieszkania odwiedziła para sprzedawców. Kiedy kobie-
ta próbowała starszej pani sprzedać wełniany koc, jej kompan 
zabrał z komody 1000 zł. Po parze oszustów pozostał tylko 
niesmak i pusta komoda. Sprawa zgłoszona została prusz-
czańskiej policji, która apeluje o uwagę i ostrożność podczas 
podobnych sytuacji.

WAŻNE RADY
– będąc w domu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe na 

zamki,
– nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł 

– spójrz przez wizjer i zapytaj,
– jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, 

administracji, elektrowni, czy gazowni, bez otwierania drzwi 
sprawdź telefonicznie, czy był on do twojego domu kierowa-
ny; jeśli nie masz telefonu, poproś, aby przyszedł z sąsiadem 
mieszkającym obok,

– jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę 
samego w mieszkaniu, najlepiej żeby obecny był wtedy sąsiad 
lub ktoś z rodziny,

– nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasen-
tom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, każda szanująca się 
firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednic-
twem poczty,

– nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefo-
nicznie podają się za członków twojej rodziny lub proszą o 
przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące,

– mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu trudno 
dostępnym,

– nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczegól-
nie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych 
i haseł do nich,

– jeśli masz wątpliwości, co do autentyczności telefonują-
cego członka rodziny, natychmiast powiadom o tym policjan-
tów, dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112.

(GR)

KOLbuDY. DęTE GRANIE

swoje pokochajcie
Kontynuując zainicjowany 

w 2011 roku projekt „Swoje 
pokochajcie” Nadbałtyckie 
Centrum Kultury w Gdań-
sku wraz z Gminą Kolbu-
dy organizuje w tym roku I 
Kaszubsko-Kociewsko-Po-
wiślański Przegląd Orkiestr 
Dętych, który odbędzie się 
na Gminnym Stadionie w 
Kolbudach. Impreza odbę-
dzie się w najbliższą niedzie-
lę 19 maja.

Przegląd Orkiestr Dętych 
jest pierwszym wspólnym 
projektem realizowanym 
przez Gminę Kolbudy i NCK 
przy współpracy miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Impreza rozpocznie się o 
godz. 10.00 od przemarszu 
wszystkich orkiestr przez Kol-
budy. Podczas parady każda 
z orkiestr zagra co najmniej 
jeden wybrany przez siebie 
utwór. Po przyjściu na stadion 
orkiestry wykonują razem 5 
hymnów: Zjednoczonej Euro-
py, polski, kaszubski i kociew-
ski oraz Pieśń Kwidzyniaków 
pod batutą Ireneusza Strom-
skiego – próba bicia rekordu 
Polski, a może nawet UE.

Potem odbędzie się przegląd 
uczestników konkursu, a w 
przewie zaplanowano koncert 
Big Band Gminy Kolbudy pod 
dyrekcją Jana Skałbani.
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POWIAT. WAŻNA JEST WSPÓłPRACA

drogowcy ruszyli do akcji
Zima odpuściła na dobre, więc na wszystkie ulice – gminne, powiatowe 
i wojewódzkie – ruszyli drogowcy. Tego roku rekordowe środki na inwestycje 
drogowe wydane zostaną na terenie powiatu gdańskiego.

O planach inwestycyjnych 
na drogach powiatowych in-
formowaliśmy w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”. 
W końcu jednak plany zaczy-
nają być realizowane. Otwar-
to już oferty firm zaintereso-
wanych realizacją inwestycji, 
które będą finansowane tak-
że z  Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
tzw. „schetynówki”. Przypo-
mnijmy, że w kosztach party-
cypują niemal wszystkie gmi-
ny powiatu gdańskie, miasto 
i oczywiście powiat.

Jak powiedział Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański 
dofinansowanie ze „schety-
nówki” wyniesie około 3 mln 
zł, a co ważne najniższe oferty 
oscylowały wokół 6 mln zł.

– To dla nas pomyślna wia-
domość. Ważne, że przy reali-
zacji tej inwestycji współpracu-
ją z nami gminy, co zwiększyło 
szansę na otrzymanie dofinan-
sowania, a  przy okazji znacz-
nie poszerzyło zakres wyko-
nywanych prac. Mieszkańców 
nie obchodzi, czy poruszają 
się po drodze powiatowej czy 
gminnej. Takie partnerstwo 
sprzyja wszystkim stronom – 
mówi Marian Cichon.

Dość powiedzieć, że roz-
począł się już remont uli-
cy Obrońców Westerplatte 
w  Pruszczu Gdańskim. Jest 
to dość newralgiczny ciąg ko-
munikacyjny w  naszym mie-

ście. W  ramach tego zadania, 
oprócz naprawy nawierzchni 
na odcinku od ronda do wia-
duktu, udrożniony zostanie 
kolektor deszczowy zbierają-
cy wodę z okolicznych posesji 
i  osiedli oraz będą wyregu-
lowane wszystkie studzienki 
i kratki ściekowe.

Poza tym wspólnymi si-
łami finansowymi samorzą-
dów zmodernizowana będzie 
droga z  Kłodawy do Kaczek, 
odcinek z  miejscowości Busz-
kowy Górne do Czapielska, 
ulica Lipowa w  Pszczółkach, 

droga w  Pręgowie oraz odci-
nek Miłocin–Trutowy. Jed-
nak powstaną nie tylko nowe 
jezdnie, bowiem przy okazji 
pojawią się nowe chodniki, 
których spodziewać się mogą 
m.in. mieszkańcy Koźlin oraz 
Kleszczewa.

Poważne zadanie realizo-
wane przez powiat gdański, 
to również remonty cząstkowe 
dróg, nadszarpniętych bardzo 
trudnymi, zimowymi warun-
kami pogodowymi. Doraźne 
prace, prowadzone za pomocą 
specjalnej masy wypełniającej 

na „zimno”, pozwoliły na pod-
niesienie w  tym roku znacz-
nie poziomu bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych. Na 
likwidacje tą metodą wyrw 
i dziur powiat zużył kilkadzie-
siąt ton „zimnej masy”. Ale 
rozpoczęto już naprawy jezd-
ni metodą tradycyjną, a  dro-
gowcy pojawili się najpierw na 
trakcie między Kleszczewem 
i Pawłowem.

(lubek)

>> Drogowcy naprawiają drogi i budują nowe chodnik na wszelkich 
 możliwych frontach
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CEDRY WIELKIE. REmONTuJą STAWY

wykorzystali unijną kasę rocznica zwycięstwa  
nad faszyzmemW gminie Cedry Wielkie 

środki zewnętrzne pozyski-
wane są na różne inwesty-
cje. Zdecydowanie najwięk-
sze dotacje przeznaczane są 
na przedsięwzięcia drogowe 
i wodno-kanalizacyjne. Są jed-
nak źródła, z  których można 
otrzymać mniejsze pieniądze 
na nieco mniej spektakularne 
zadania.

Takie środki udało się już 
pozyskać na remont wiejskich 
świetlic. Unijne dofinansowa-
nie udało się również otrzymać 
na renowację zbiorników wod-
nych na terenie gminy Cedry 
Wielkie. 

- Aktualnie prowadzone są 
prace przy dwóch zbiornikach 
wodnych w centrum wsi Ce-
dry Wielkie,  a następnie reno-
wacji poddane zostaną stawy 
w Cedrach Małych, Miłoci-
nie, Giemlicach, Koszwałach, 
Trzcinisku i Długim Polu. 
Prace mają zostać ukończone 
do końca lipca – informuje Ja-

nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.

Warto jednak dodać, że 
przy okazji remontów zbior-
ników wodnych zagospoda-
rowywany jest również teren 
wokół nich. Wszystko po ty, 
by mieszkańcy mieli miejsce 
do spędzania wolnego czasu. 
Inwestycje poprawią przy oka-

zji wygląd estetyczny żuław-
skich miejscowości. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia opie-
wa na kwotę 728 tys. zł, a co 
godne uwagi, 100 proc. kosz-
tów kwalifikowanych stanowi 
unijne dofinansowanie.

(Lubek)

>> Prace remontowe jednego ze stawów  
w Cedrach Wielkich
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PRuSZCZ GDAŃSKI. PAmIęĆ NIGDY NIE ZGINIE

Z udziałem kombatantów, 
żołnierzy, lokalnych samorzą-
dowców i młodzieży uczczono 
68. rocznicę zakończenia II 
wojny światowej.

- Spotkaliśmy się, aby uczcić 
wydarzenie, którego wymiar 
historyczny 

i osobisty jest niekwestio-
nowany, ale też i brzemienny 
w skutkach dla wielu polskich 
rodzin. Ten majowy dzień jest 
rocznicą zwycięstwa nad hi-
tlerowskim faszyzmem oraz 
zakończeniem ponurej i tra-
gicznej lekcji, jaką była II woj-
na światowa – mówił podczas 
uroczystości Kazimierz Kloka, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Gdańskiego.

Płk Piotr Saniuk, dowódca 
49 Bazy Lotniczej w Pruszczu 
Gdańskim, uważa, że pamięć 
o tamtych wydarzeniach nigdy 
nie zginie. 

- Zauważyłem tu młodzież, 
a takie wydarzenia budują pa-
triotyzm wśród młodych ludzi. 
Wiem, dzieci znają historię, a 
poza tym jest też wiele stacji 
telewizyjnych, w których oglą-
dać można programy dotyczą-
ce II wojny światowej. Gdyby 
znów przyszło nam walczyć o 
niepodległość, to jestem prze-
konany, że duch w narodzie 

nie zginął i chętnych do walki 
o wolność na pewno by nie za-
brakło. Świadczy też o tym za-
interesowanie służbami zawo-
dowymi, szkołami oficerskimi 
i podoficerskimi – powiedział 
„Panoramie” dowódca prusz-
czańskiej bazy lotniczej.

Kinga Jakubowska
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CEDRY WIELKIE. mAłO mEDIALNE, ALE INTERESuJąCE

trudne czasy dla kultury
Od kilku miesięcy dyrektorem Żuław-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich jest Łukasz Żarna, 
z którym rozmawia Krzysztof Lubański.

– Jak długo jest pan dy-
rektorem ośrodka i jakie cele 
stawiał sobie, obejmując to 
stanowisko?

– Na stanowisku dyrektora 
Żuławskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Cedrach Wiel-
kich jestem od stycznia 2013 
r., wcześniejsza moja praca 
również związana była z kul-
turą, jednakże w szczególności 
odnosiła się ona do pozyski-
wania środków pozabudżeto-
wych, w tym pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Była to praca w 
Urzędzie Gminy Dębnica Ka-
szubska w powiecie słupskim 
i praca w Stowarzyszeniu Lo-
kalnej Grupy Działania, dzia-
łającej na obszarze powiatu 
Gdańskiego. 

Cele, jakie stawiałem sobie 
na początku mojej pracy, sta-
ram się stopniowo wprowa-
dzać w życie. Chodziło przede 
wszystkim o rozwój struktury 
merytoryczno–dydaktycznej 
placówki, rozszerzenie zakre-
su działalności i stworzenie w 

ten sposób kompleksowej ofer-
ty kulturalnej, promocji gminy 
i rekreacji oraz pozyskiwanie 
środków pozabudżetowych na 
naszą działalność.

– Czy praca w kulturze jest 
nadal tak trudna? Bo jak wia-
domo, zdobycie finansów na 
działalność kulturalną nie 
jest łatwym zadaniem. Jak ra-
dzicie sobie z tym problemem 
i czy jest to w ogóle dla was 
problem?

– Tak, to jest problem. Praca 
w kulturze jest bardzo trudna 
ze względu na dość znacznie 
ograniczone środki finansowe. 
Wiele działań staramy się wy-
konywać i proponować miesz-
kańcom gminy Cedry Wielkie 
nieodpłatnie. Jednakże wiele 
działań wymaga nakładów fi-
nansowych. Tak więc dokła-
damy wszelkich starań, aby 
poza budżetem ośrodka uzy-
skać również finanse z innych 
źródeł, a w szczególności z 
darowizn, jak i poprzez apli-
kowanie o środki zewnętrzne. 

W tej chwili rozpatrywane są 
trzy nasze wnioski na reali-
zację działań kulturowych, w 
tym na wystawę fotograficzną 
„Żuławy dziś i wczoraj”, dopo-
sażenie ośrodka i warsztaty z 
wypiekania chleba, a także na 
warsztaty teatralne wraz z tur-
niejem teatralnym. 

Najtrudniejszym zadaniem 
jest finansowanie remontów, 
na które z uwagi na kończący 
się okres finansowania projek-
tów z UE, nie możemy sobie 
pozwolić. 

– Gros dużych wydarzeń 
organizowana jest w Trój-
mieście. Czy planujecie w bli-
skiej, a może nieco odleglej-
szej przyszłości występ dużej 
gwiazdy? Takich wydarzeń 
jest w Cedrach Wielkich nie-
wiele – czy to brak funduszu, 
odpowiednich warunków do 
organizacji takiej imprezy, a 
może nie ma „zapotrzebowa-
nia” na coś takiego? 

– Konkurowanie i porówna-
nie naszego ośrodka z ofertą 
kulturową i ośrodkami Trój-
miejskimi nie jest możliwa z 
uwagi na znacznie mniejsze 
środki finansowe na realiza-
cję zadań kulturowych, wobec 
czego nasze działania skiero-
wane do mieszkańców są być 
może w mniejszym stopniu 
medialne, jednakże również 
interesujące. Bardzo mocno 

staramy się w swojej działal-
ności nawiązywać do regionu i 
oddziaływać na ugruntowanie 
tożsamości z obszarami Żuław.  

– Jak ocenia pan zaangażo-
wanie samych mieszkańców 
w życie kulturalne gminy? 
Mieszkańcy starają się dać 
coś od siebie, czy wciąż tylko 
czekają na gotowy produkt 
przygotowany przez wasz 
ośrodek? 

– Temat zaangażowania 
mieszkańców w życie kultu-
ralne gminy jest bardzo trud-
ny. Część mieszkańców, która 
skorzystała z oferty ŻOKiS–u, 
często do nas wraca na następ-
ne wydarzenia. Najtrudniej 
dotrzeć do mieszkańców, któ-
rzy nie interesują się wydarze-
niami społeczno–kulturowymi 
w gminie. Takie osoby nie an-
gażują się w działalność ośrod-

ka, mimo szeroko prowadzo-
nej kampanii promocyjnej wy-
darzeń. Niemniej jednak praca 
na rzecz społeczności wiejskiej 
w zakresie działań kulturo-
wo–sportowych przynosi wiele 
satysfakcji, gdyż zawsze znaj-
dzie się grupa uczestników  
zadowolonych z proponowanej 
oferty. 

– Dziękuję za rozmowę.

>> Łukasz Żarna od kilku miesięcy jest dyrektorem Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Fo
t. M

ate
ria

ły 
na

de
sła

ne



news@panoramapomorza.pl    maj 20136 nasze sprawy

PRuSZCZ GDAŃSKI. SOKOLNIK NA fAKTORII, muZYKA W bIbLIOTECE

nasza historia poznawana nocą
Każdego roku, w ten jedyny 

dzień, niemal przed wszyst-
kimi zabytkowymi obiektami 
ustawiają się kolejki zwiedza-
jących. Nie inaczej będzie za-
pewne w najbliższą sobotę, 18 
maja, kiedy to odbędzie się ko-
lejna edycja Nocy Muzeów. 

Jak informuje Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, 
specjalny program z  tej oka-
zji przygotowała pruszczań-
ska Faktoria oraz barokowa 
biblioteka. Tego dnia zwie-
dzać będzie można również – 
po sąsiedzku – XIV-wieczny 
kościół. 

18 maja za wejście na Fakto-
rię zapłacimy tylko symbolicz-
ną złotówkę, ale przygotowany 
program jest pełen atrakcji.

– Dzięki wspaniałej ilu-
minacji teren osady nabierze 
wyjątkowego wyglądu. Na 
placu rekonstruktorów roz-
brzmiewać będzie muzyka 
dawna, która zachęci gości do 

oglądania oraz do poznawania 
atrakcji osady – mówi Bartosz 
Gondek. 

uNIKATOWE EKSPONATY 
I DRAPIEŻNE PTAKI

W  Chacie Wodza udostęp-
niona będzie stała ekspozycja 
zabytków archeologicznych 
z  Pruszcza Gdańskiego za-
wierająca m.in. ludzki szkielet 
z III wieku, niezwykłe, bursz-
tynowe kolie – arcydzieła goc-
kich jubilerów, zabytki żelazne 
i  ceramiczne. Każdy z  tych 
unikatowych artefaktów po-
chodzi z wykopalisk na terenie 
naszego miasta. 

Na tym jednak nie koniec 
niespodzianek. Niecodzienną 
atrakcją pruszczańskiej Nocy 
Muzeów będzie sokolnik. 
Dzięki temu rzadko spotyka-
ne drapieżne ptaki, jakimi są 
jastrząb, sowa, czy sokół będą 
tego dnia na wyciągnięcie ręki. 
Organizatorzy liczą, że będzie 
to niezwykłe przeżycie zarów-

no dla dzieci, jak i  dla doro-
słych osób, które zjawią się na 
Faktorii. 

PROJEKCJE fILmÓW
– Nowością będzie tego 

roku pokaz filmu na otwar-
tym powietrzu, który opo-
wiada o  Szlaku Bursztyno-
wym i  wymianie handlowej 
Rzymian z Gotami. Zobaczyć 
będzie można także eduka-
cyjny film dla najmłodszych 
oraz projekcję dokumentalną 
o  wykopaliskach archeolo-
gicznych z komentarzem Mi-
rosława Pietrzaka – wielolet-
niego badacza terenów Prusz-
cza Gdańskiego. Na wszyst-
kie pytania naszych gości 
odpowie archeolog – dodaje 
rzecznik prasowy. 

muZYKA W bIbLIOTECE
O tym, że pruszczańska bi-

blioteka to nie tylko wypoży-
czalnia książek przekonać mo-
gliśmy się już dawno. Często 

bowiem odbywają się tu spo-
tkania ze znanymi osobami. 
Tym razem biblioteka pokaże 
swoje kolejne, ciekawe oblicze.

– Budynek przy ulicy Woj-
ska Polskiego 34, zachwyca 
starodawnym wystrojem. Do 
najciekawszych elementów na-
leżą XVIII–wieczne polichro-
mie, barokowe drzwi, 250–
letnia, drewniana podłoga, 
schody oraz fragmenty gazet 
z XIX wieku. Jednak tym ra-
zem Powiatowa i  Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Pruszczu 
Gdańskim zaprasza na koncert 
pt. „Muzyka, która nas łączy, 
bawi i  zachwyca – przeboje 
mistrzów” w wykonaniu Lesz-
ka Boliboka i Marka Walaska 
– informuje Bartosz Gondek.

Koncerty zaplanowano 
w godz. 20.00 – 20.30, 21.00 – 
21.30 oraz 22.00 – 22.30. Tak 
więc kto jeszcze nie poznał 
biblioteki w  Pruszczu Gdań-
skim, będzie mógł, w  prze-
rwach między koncertami, 

wyruszyć w niezwykłą podróż 
w  czasie, zwiedzając jej pięk-
ne wnętrze. A  będąc tu, nie 
sposób ominąć zabytkowego, 
XIV–wiecznego kościoła, któ-
ry znajduje się w  sąsiedztwie 
biblioteki. 

Warto więc odłożyć na bok 

codzienne obowiązki i  wyko-
rzystać ten jeden dzień w roku, 
by poznać historię miejsca, 
w  którym mieszkamy, szcze-
gólnie, że będzie ona podana 
w tak atrakcyjnej formie.

(GR)

>> Na Faktorii będzie można również podziwiać 
drapieżne ptaki
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PRuSZCZ GDAŃSKI. ZAChOWAĆ KuLTuROWE DZIEDZICTWO

Festiwal Folku i rzemiosła
Już drugi rok z rzędu miasto Pruszcz Gdański realizuje międzynarodowy projekt dotyczący zachowania dziedzictwa 
kulturowego. Naszymi partnerami są miasta ze Szwecji i Litwy.

Przypomnijmy, że w  ubie-
głym roku w  Pruszczu Gdań-
skim organizowano „Turniej 
Miast”, w  którym drużyny 
z Litwy, Szwecji i Polski rywa-
lizowały w  różnych ciekawych 
dyscyplinach, by wymienić 
chociażby strzelanie z łuku czy 
„rzut zapałką”.

– Pruszczański zespół muzy-
ki dawnej wziął udział w Festi-
walu w Silute na Litwie, a nasi 
rekonstruktorzy wybudowa-
li piec do wypału ceramiki 
w Muzeum Foteviken w Szwe-
cji – przypomina Anna Knoch 
z  Referatu Współpracy Pro-
mocji Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański. – Tym razem rozpo-
czynamy jarmarkiem rzemieśl-
ników na Litwie. Nasi repre-
zentanci przeprowadzą pokaz 
kowalstwa, ale również zapre-
zentują kuchnię gocką. Wezmą 
też udział w warsztatach ukła-
dania dywanów z kwiatów i in-
nych materiałów naturalnych.

Zgodnie z  harmonogramem 
międzynarodowego projektu 
kolejna impreza odbywać się 
będzie w naszym mieście.

– Już teraz serdecznie za-
praszamy na Festiwal Folku 
i Rzemiosła, który w tym roku 
odbędzie się 8 czerwca na te-
renie Międzynarodowego Bał-

tyckiego Parku Kulturowego. 
Pojawi się tam wiele stoisk, 
na których będziemy prezen-
tować regionalne rękodzieło. 
Zwiedzający będą mogli wziąć 
udział w  warsztatach wypla-
tania wikliny, lepienia z  gliny 
i  w  warsztatach bębniarskich. 
Będzie też można spróbować 
swoich sił na torze łuczniczym 
lub podczas zawodów w  poła-
wianiu bursztynu. Tego dnia 
odwiedzi nas też sokolnik – za-
chęca Anna Knoch.

Na scenie zaprezentują się 
zespoły z krajów partnerskich, 
a  więc Bellman, Winblad & 
Movitz ze Szwecji, Žaliakal-
nis z  Litwy i  Grupa Radnyna 
z  Pruszcza Gdańskiego. Naj-
młodsi będą mogli obejrzeć 
teatrzyk dla dzieci. Na zakoń-
czenie festiwalu wystąpi czo-
łowy zespół folkowy w  Polsce 
– Carrantuohill. Dodajmy, że 
początek czerwcowej imprezy 
zaplanowano na godz. 11.00.

Międzynarodowy projekt 
„Craftland – Zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego Regionu 
Południowego Bałtyku” współ-
finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach 
Programu Współpracy Trans-
granicznej Południowy Bałtyk 
2007-2013.

PROGRAM FESTIWALU
12.00 – Oficjalne 
otwarcie festiwa-
lu i powitanie gości 
zagranicznych
12.15 – Koncert zespo-
łu Bellman, Winblad & 
Movitz ze Szwecji
13.00 – Koncert ze-
społu Žaliakalnis 
z Litwy
13.45 – Koncert ze-
społu Grupa Radnyna 
z Polski
14.15 – Wspólna pre-
zentacja wszystkich 
zespołów
14.30 – Warsztaty 
bębniarskie
15.15 – Teatrzyk dla 
dzieci
16.00 – Koncert ze-
społu Carrantuohill
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Mokry Dwór k/ Pruszcza Gdańskiego 
18 -19 maja 2013

Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Sołectwo Mokry Dwór 
oraz Gospodarstwo Rolne Zbroińscy 

mają zaszczyt zaprosić na:

Tulipanowy Bajkowy Świat

Rozpoczęcie imprezy – sobota godz. 12.00
W programie między innymi koncerty, konkurs 
na najpiękniejszy dywan kwiatowy, pokazy florystyczne, 
prezentacja dorobku twórców Gminy Pruszcz Gdański, 
pokazy spadochronowe.
Sobota -  godz. 18.00 Przedpremierowy pokaz filmu „Zajączek Parauszek” 

godz. 19.00 Dobranocka 
godz. 22.00 pokaz fajerwerków

W niedzielę zapraszamy na majówkę od godz. 14.00

2013

Współorganizatorzy: Partnerzy:
Stowarzyszenie 

Sołtysów
Gminy Pruszcz Gdański

Wspierają nas:

EBUD 
Mokry Dwór 

Patronat medialny:

PRZYmORZE. ADOPTuJ ZWIERZAKA

rodzina najważniejsza
W nadmorskim Parku im. Ronalda Reagana na Przymo-

rzu odbędzie się w sobotę 18 maja pierwszy wspólny piknik 
rodzin, które adoptowały zwierzęta z gdańskiego schroniska 
„Promyk”.

– Do udziału w  festynie zatytułowanym „Bo rodzina jest 
najważniejsza” zaproszeni zostali opiekunowie czworonogów 
wraz z całymi rodzinami. Spotkają się, by wspólnie się bawić, 
rozmawiać, ale też wymieniać doświadczeniami dotyczącymi 
odpowiedzialnej opieki nad swoimi pupilami. Będą też wspól-
nie przekonywać innych, że warto powiększyć ludzką rodzinę 
o psa lub kota – informuje Michał Piotrowski z Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.

Festyn rozpocznie się o godz. 10.00 w sąsiedztwie ulic Dą-
browszczaków i Jagiellońskiej.

– Gry, zabawy, konkursy, dyskusje i  pokazy potrwają do 
godz. 17.00. W imprezie w charakterze ekspertów i doradców 
wezmą udział również lekarze weterynarii, przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej, Pomorskiej Fundacji Rottka, Cen-
trum Edukacji Kynologicznej „Na Fali”, gdańskiego ZOO, 
Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
i schroniska „Promyk” – dodaje Michał Piotrowski.

(AT)

PROGRAM FESTYNU
10.00 – uroczyste otwarcie festynu, zaproszenie do uczest-
nictwa w rodzinnym biegu „Pies szuka domu”, konkursie 
rysunkowym, grach i zabawach na terenie parku,
10.30 – Szkoła Tańca Love To Dance – pokazy i wspólna 
zabawa,
11.00 – Straż Miejska – prezentacja programu „Gdańsk mia-
stem przyjaznym zwierzętom”,
11.15 – historia prawdziwa, czyli Pik w domu – Agata Kę-
dziora–Graczyk opowie historię adopcji psa ze schroniska 
„Promyk”,
11.30 – Centrum Edukacji Kynologicznej „Na Fali” – pokazy 
tresury psów,
12.00 – POPR – nauka udzielania pierwszej pomocy dla 
najmłodszych,
12.30 – Chorągiew Ziemi Gdańskiej – pokazy walk rycerskich,
13.00 – Gdański Archipelag Kultury – dziecięce pokazy tańca,
13.30 – pokazy taekwondo,
14.00 – Pomorska Fundacja Rottka – pokazy tresury,
14.30 – prezentacja psów ze schroniska,
15.00 – Teatr Miniatura – spektakl pt. „Afrykańska Przygoda”.

Gm. PRuSZCZ GDAŃSKI. OD LIPCA NOWE ZASADY

warto segregować odpady
Już za kilka tygodni wejdzie w życie nowa ustawa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie gminy 
Pruszcz Gdański obowiązywać będzie metoda powierzchniowa. Radni, odpowiednią uchwałą, zdecydowali, że opłata 
będzie wynosiła 43 grosze od 1 m2 za odpady, które będą segregowane.

Nowa ustawa wciąż budzi 
wiele kontrowersji zarówno 
wśród samorządowców, jak 
i  samych zainteresowanych, 
czyli mieszkańców. Tak na-
prawdę żadna metoda nalicza-
nia opłat za wywóz opadów nie 
jest do końca sprawiedliwa, ale 
w  gminie Pruszcz Gdański – 
podobnie jak w  wielu innych 
gminach i  miastach – ustalo-
no,  że stawka naliczana bę-
dzie od powierzchni użytko-
wej mieszkania do 110 m2. 
Metoda wydaje się najuczciw-
sza. Dlatego też według wy-
liczeń maksymalna stawka za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyniesie od 

1 lipca 47,30 zł – oczywiście 
w  przypadku ich segregacji. 

Jest to niezwykle korzystna 
propozycja, bowiem za śmie-
ci, które nie będą posegrego-
wane, trzeba będzie zapłacić 
podwójnie.

Do końca marca miesz-
kańcy gminy Pruszcz Gdań-
ski mogli składać w Urzędzie 
Gminy deklaracje o wysokości 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Firma, 
która będzie zajmowała się 
wywozem śmieci bezpośred-
nio z  posesji, zabierze zmie-
szane odpady komunalne, 
papier, szkło oraz tworzywa 
sztuczne. 

Do Gminnego Punktu Se-
lektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych będzie 
można dostarczyć natomiast 

metale, odpady wielomateria-
łowe, tekstylia, przetermino-
wane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i  akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektro-
niczny, meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady

budowlane i  rozbiórkowe, 
zużyte opony, odpady ulega-
jące biodegradacji, nadmiar 
tworzyw sztucznych, szkła 
i papieru.

Dodajmy, że z  budynków 
jednorodzinnych dwa razy 
w  miesiącu odbierane będą 
odpady zmieszane i raz w mie-
siącu posegregowane (papier, 
szkło oraz tworzywa sztuczne 
gromadzone w  odpowiednich 
workach oddzielnie dla każ-
dej frakcji odpadów). Z  kolei 

z  budynków wielorodzinnych 
dwa razy w  tygodniu będą 
odbierane odpady zmieszane 
i raz w tygodniu pozostałe. 

Warto podkreślić, że oso-
by, które nie posiadają wła-
snych pojemników na odpady 
zmieszane, otrzymają je od 
firmy, która będzie je wywo-
zić. Pojemniki dla budynków 
wielorodzinnych i  worki dla 
budynków jednorodzinnych, 
przeznaczone do selektyw-
nego zbierania odpadów, za-
kupi gmina i  przekaże wła-
ścicielom bądź zarządcom 
nieruchomości.

(Lubek)
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z kabaretem smile
SOPOT. SERCA GWIAZD

Już 19 maja (sobota, godz. 
15.00) w Zatoce Sztuki w So-
pocie odbędzie się kolejne spo-
tkanie z  cyklu Serca Gwiazd. 
Tym razem zawita do nas lu-
belski Kabaret Smile. 

Przypomnijmy, że spotkania 
charytatywne Serca Gwiazd 
organizowane są od jakiegoś 
czasu, a ich pomysłodawcą jest 
Przemysław Szaliński. Ak-
cja prowadzona jest z  myślą 
o 10-letnich bliźniakach spod 
Słupska. Do tej pory w  spo-
tkaniach uczestniczyli: Kaba-
ret Limo, Leonard Pietraszak, 

Andrzej Grabowski, Krystyna 
Janda, Edward Hulewicz, Ma-
rek Siudym, Marzena Trybała, 
Krzysztof Tyniec, Tadeusz 
Ross, Kabaret Młodych Pa-
nów, a  ostatnim gościem był 
Karol Strasburger.

– Podczas spotkania bę-
dzie można pomóc finansowo 
bliźniakom z porażeniem mó-
zgowym, padaczką i  skoliozą. 
Mają problemy ze wzrokiem 
i słuchem – mówi Przemysław 
Szaliński. – Podczas spotka-
nia z Kabaretem Smile będzie 
możliwość zakupienia wielu 

zdjęć z autografami i płyt. Za-
planowana jest też licytacja, 
ale będzie także można wrzu-
cić datek na rzecz Daniela 
i Dawida do puszki znajdującej 
się w Zatoce Sztuki 

Informacje na temat działal-
ności Przemysława Szalińskie-
go znaleźć można na stronie 
www.przemek-dzieciom.pl. 

Wiadomo już, że kolejnym 
gościem w  sopockiej Zatoce 
Sztuki będzie Ania Wyszkoni.

(KL)

>> Następnym gościem spotkań z cyklu Serca Gwiazd będzie  
Kabaret Smile z Lublina

GDAŃSK. INNOWACYJNE ROZWIąZANIE

nagrody dla energi
Pracownicy Grupy ENERGA zosta-

li nagrodzeni przez premiera za wybit-
ne osiągnięcia naukowo–techniczne. 
Wspólnie z naukowcami w zespole pod 
kierownictwem prof. Jana Kicińskiego 
z  Instytutu Maszyn Przepływowych 
PAN w  Gdańsku wdrażają w  Żychli-
nie koncepcję gminy samowystarczal-
nej energetycznie.

Piotr Litwin, wiceprezes spółki 
Energa Invest, podmiotu odpowie-
dzialnego za prowadzenie inwestycji 
w Grupie Energa oraz Marek Laskow-
ski, kierownik Zespołu ds. Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju w Ener-
ga SA należą do ośmioosobowego ze-
społu nagrodzonego za innowacyjną 
technologię wytwarzania ciepła i ener-
gii elektrycznej w gminach.

– W  swojej pracy skupiają się aktu-
alnie m.in. na rozwijaniu technologii 
wytwarzania paliw i energii z biomasy 
oraz odpadów rolniczych. W  nagro-
dzonym zespole odpowiadają za budo-
wę innowacyjnych instalacji – informu-
je Beata Ostrowska, rzecznik prasowy 
energetycznego potentata.

Zespół pod kierownictwem prof. 
Kicińskiego na przykładzie Żychlina 
(woj. łódzkie) pokazuje, jak w praktyce 
wdrożyć taki projekt.

– Prace prowadzone są w  należącej 
do nas ciepłowni. Typowa gminna si-
łownia o  przestarzałej instalacji jest 

modernizowana zgodnie z wypracowa-
ną koncepcją. Obiekt po modernizacji 
będzie korzystać z  kilku niezależnych 
modułów, które z  różnych paliw ela-
stycznie wytwarzają energię. Specjal-
nie dla tej koncepcji zespół opracował 
innowacyjne w  Europie technologie, 
obejmujące np. wielopaliwowy kocioł 
na biomasę – dodaje Beata Ostrowska.

Zespół szacuje, że podobne prace 
można przeprowadzić w  ponad 300 
niewielkich ciepłowniach w  całej Pol-
sce. Korzyści z potencjalnego szersze-
go wdrożeniu to oszczędności energii 
cieplnej, której latem jest zbyt dużo. 
Równie ważnym osiągnięciem może 
być ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych w Polsce.

– Wdrażając i  rozwijając koncepcję 
na szerszą skalę, realne jest w  przy-
szłości stworzenie samowystarczalnych 
regionów energetycznych opartych na 
niskoemisyjnej energii odnawialnej. 
Powszechne wprowadzenie propono-
wanych rozwiązań może dać Polsce 
szansę na znalezienie się w  światowej 
czołówce państw, które rozwijają bez-
emisyjne i  energetycznie samowystar-
czalne rejony. Takie inicjatywy moż-
na obserwować w  Austrii, Szwecji, 
Kanadzie i  Chinach – podsumowuje 
rzecznik.

(GR)

GDAŃSK. OTWARCIE SEZONu

>> Wreszcie rozpoczyna się sezon żeglarski

Żaglowa parada na motławie
Żeglarze z niecierpliwością czekali 
na ten moment i już za kilkadziesiąt 
godzin uroczyście zainaugurowany 
zostanie nowy sezon. W naszym mie-
ście uroczyste Otwarcie Sezonu Że-
glarskiego odbędzie się już po raz 10.

– Dla wszystkich uczestni-
ków i  mieszkańców Trójmia-
sta przygotowaliśmy szereg 
atrakcji w  rejonie Targu Ryb-
nego i na Motławie. Oficjalne 
uroczystości z udziałem władz 
Gdańska i przedstawicieli śro-
dowisk żeglarskich rozpoczną 
się o  godzinie 14.00. W  ich 
trakcie odbędzie się wciągnię-
cie na maszt polskiej bandery 
przy dźwiękach hymnu na-
rodowego, granego przez or-
kiestrę Morskiego Oddziału 

Straży Granicznej – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

Atrakcji nie będzie bra-
kowało, a  przygotowane są 
zarówno dla dorosłych, jak 
i  dzieci. Będzie można wziąć 
udział w  zabawach żeglar-
skich, animowanych przez 
drużynę dowodzoną przez 
gdańskiego Korsarza.

– Chętni będą mogli ścigać 
się na ergometrach. Najmłodsi 

adepci żeglarstwa wystartują 
w regatach na optymistach. Po 
ich zakończeniu zaprezento-
wane zostaną dodatkowe po-
kazy umiejętności żeglarskich 
zawodników tej klasy. Do 
rywalizacji przystąpią także 
osady smoczych łodzi. Wy-
ścig czołowych trójmiejskich 
uczelni wyższych jest corocz-
nym punktem otwarcia sezonu 
– podkreśla Grzegorz Pawelec.

Warto wiedzieć, że już od 
godz. 10.00 otwarte będzie 
miasteczko żeglarskie, ze sto-
iskami tematycznymi przybli-
żającymi odwiedzającym m.in. 
zagadnienia żeglarskie, ratow-
nicze oraz tegoroczne, wodne 
wydarzenia.

Natomiast przy nabrzeżu 
Targu Rybnego zacumuje Ge-
nerał Zaruski – jednostka fla-
gowa Gdańska, która właśnie 
wchodzi do czynnej służby na 
morzu. Wszyscy zaintereso-
wani będą mogli zapoznać się 
z jej historią, planami na przy-

szłość jak również zwiedzić ją 
pod opieką załogi i kapitana.

– Kontynuowana będzie 
również inicjatywa Gdańskiej 
Federacji Żeglarskiej, a  więc 
Regaty o  Puchar Gdańskiego 
Otwarcia Sezonu Żeglarskie-
go rozgrywane na trasie z Gó-
rek Zachodnich do Nowego 
Portu, w  których brać będą 
udział jednostki zmierzają-
ce na oficjalne uroczystości 
– dodaje rzecznik gdańskiego 
MOSiR. – Ciekawostką będą 
z  pewnością widowiskowe 
pokazy ratownictwa wodne-
go w  wykonaniu ratowników 
z  gdańskich kąpielisk mor-
skich oraz Grupy Ratownic-
twa Specjalnego PCK. Tra-
dycyjnie, jednym z najbardziej 
efektownych punktów imprezy 
będzie parada jachtów i pozo-
stałych jednostek na Motła-
wie, która rozpocznie się o go-
dzinie 15.20.

(GR)
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CIEPLEWO. fESTIWAL ANImACJI

walki w klatkach
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-

ski z siedzibą w Cieplewie zaprasza na przegląd filmów ani-
mowanych, który odbędzie się 16 i 17 maja.

- Będzie to wyjątkowa okazja obejrzenia obrazów zrealizo-
wanych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Podczas przedpołudniowych i południowych zamkniętych 
seansów dla grup zorganizowanych, zaprezentowane zosta-
ną animacje dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalistów. Wieczorne projekcje będą otwarte dla 
wszystkich chętnych kinomanów – informuje Anna Suchta z 
ośrodka w Cieplewie.

Festiwal animacji pt. „Walki w klatkach III” odbędzie się w 
sali kinowo-teatralnej ośrodka w Cieplewie przy ul. Długiej 
20 A. Bezpłatne miejscówki można odbierać w Biurze Obsłu-
gi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00. 
Trwa też telefoniczna rezerwacja miejsc (tel. 58 682 85 78).

(GR)

Gm. TRąbKI WIELKIE. RATuJą ŻYCIE

ostro polała  
się krew

Rekordową ilość, bo aż 9 litrów krwi zebrali mieszkańcy 
gminy Trąbki Wielkie podczas akcji „Podaruj życie”. Wiadomo 
już, że skorzystają z niej 10-miesięczna Wiktoria Gondek z Go-
łębiewa Wielkiego i 12-letni Darek Zajączkowski z Ełganowa.

Nie od dziś wiadomo o społecznych działaniach mieszkań-
ców gminy Trąbki Wielkie, którzy chętnie uczestniczą także w 
zbiórkach krwi. Tym razem Jan Kosiński z druhami z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Trąbkach Wielkich i Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zorga-
nizowali akcję pt. „Podaruj życie”.

- Do punktu zorganizowanego w ambulansie zgłosiło się 35 
osób. Po badaniach obowiązkowych zakwalifikowano 20 ochot-
ników, którzy oddali 9 litrów krwi. W tym szczególnym dniu 
na honorowych dawców krwi i krew czekali Wiktoria Gondek 
z Gołębiewa Wielkiego do operacji na otwartym sercu i 12-let-
ni Dariusz Zajączkowski z Ełganowa do operacji przeszczepu 
wątroby. Pozyskana krew dla każdego z nich była przepustka 
do dalszego leczenia. Nie zawiedli się, Wiktoria otrzymała 900 
mililitrów, a Darek 5400 mililitrów krwi – informuje nasz stały 
Czytelnik Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich.

Jan Kosiński w asyście Stanisława Ohla z OSP Trąbki Wiel-
kie i Wiesława Kempy przekazał dzieciom zaświadczenia o 
ilości przekazanej krwi z zaznaczeniem odbiorcy. Co cieka-
we dawcą dla młodego mieszkańca Ełganowa jest Przemysław 
Sautycz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

- Pan Jan wspomniał, że jednorazowo jeszcze nigdy nie po-
zyskano takiej ilości krwi. Kilkuletnia praca nad uświadomie-
niem mieszkańców o celowości jej oddawania przynosi efekty. 
Wiadomo, że ratowanie życia innym bez żadnych konsekwencji 
dla zdrowia oddającego, przynosi zadowolenie organizatorom, 
dawców i oczekujących – dodaje Wiesław Kempa.

Mamy nadzieję, że również w innych miejscowościach po-
wiatu gdańskiego jest wiele podobnych osób, które myślą i ro-
bią tak samo.

(GR)

>> W Ełganowie Darek Zajączkowski odebrał 
bardzo ważne dla niego i jego rodziny zaświad-

czenie o przekazanej krwi
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POmORZE. Tu mAJą PRAWDZIWY DOm

miłość czerpią pełnymi łyżkami
Często o ich trudnym losie dowiadujemy się, kiedy dochodzi do tragedii. Na 
szczęście są organizacje i instytucje, które w porę interweniują i dzieci, które 
nie mają prawdziwego domu, trafiają do rodziny zastępczej, gdzie nieczęsto 
po raz pierwszy w życiu czują się kochane.

Dzieci trafiają do rodzin za-
stępczych w  bardzo różnych 
sytuacjach. Zdarza się, że 
w  przypadku nieszczęśliwych 
wypadków, tworzą ją najbliż-
si członkowie rodziny, kiedy 
małoletni tracą rodziców. Jed-
nak najczęściej jest to problem 
alkoholu i  przemocy w  natu-
ralnej rodzinie. W  sopockim 
domu dziecka przebywa na 
szczęście niewiele dzieci.

RODZINY W JANKOWIE 
I TRZEPOWIE

– Jeśli jest taka potrzeba sta-
ramy się je umieszczać w  ro-
dzinach zastępczych. Jest ich 
tak wiele, że maluchy nie mu-
szą czekać. Na terenie naszego 
miasta funkcjonują trzy, a poza 
miastem aż osiem zawodo-
wych rodzin zastępczych m.in. 
w Jankowie i Trzepowie w po-
wiecie gdańskim. Aby pełnić 
taką funkcję trzeba spełnić 
pewne warunki, w  naszym 
ośrodku   kandydaci  przecho-
dzą  szkolenie  i   kwalifikacje 
aby stać się rodziną zastępczą – 
mówi „Panoramie” Ewa Wiel-
bińska z  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie.

Na początku trzeba przejść 
wstępną kwalifikację. Jeśli ro-
dzina przejdzie ją pozytyw-
nie otrzymuje skierowanie na 
szkolenie, które przeprowadza 
MOPS. Trzeba udokumento-
wać też swoją sytuację mate-
rialną, a co istotne w przypad-
ku małżeństw jeden z małżon-
ków musi pracować.

NIE TYLKO mAłŻEŃSTWA

– Nie oznacza to jednak, że 
tylko małżeństwa mogą pełnić 
rolę rodzin zastępczych. Mogą 
nimi być także pary, które 
nie są w  formalnym związku, 
jak również osoby samotne. 
Poza tym muszą to być osoby 
zdrowe i które nie miały nigdy 
problemów z  prawem. Stara-
my się jednak robić wszystko, 
by dzieci trafiły tylko w  osta-
teczności do pieczy zastępczej 
– tłumaczy Ewa Wielbińska, 
która przy okazji bardzo po-
chlebnie wypowiada się na te-
mat rodzin zastępczych.

Jedną z  nich jest rodzina 
Anny i  Jarosława Jatczaków, 
w  domu których przebywało 
już 21 dzieci. W tej chwili swój 
dom znalazła u  nich czwórka 
rodzeństwa w  wieku 3, 8, 12 
i 13 lat.

mARZENIE PRAWIE SIę 
SPEłNIłO

– Wychowaliśmy trójkę swo-
ich dzieci i  kiedy zamierzali-
śmy zostać rodziną zastępczą 
oczywiście zapytaliśmy nasze 
pociechy o opinię na ten temat. 
Marzyłam o  stworzeniu ro-
dzinnego domu dziecka, ale nie 
pozwoliły na to warunki loka-
lowe. Dlatego postanowiliśmy 
zostać zawodową rodziną za-
stępczą – mówi Anna Jatczak.

Jej mąż przyznaje, że po-
czątki bywają często bardzo 
trudne, ponieważ dzieci przy-
chodzą tu z  dużym baga-
żem niemiłych doświadczeń 
i  na początku trudno jest się 
im przyzwyczaić do nowej 
rzeczywistości.

– Ustaliliśmy pewne zasady 
i obowiązki, do których każdy 
się musiał dostosować. Jedno-
cześnie uzgodniliśmy nagro-
dy i  po krótkim czasie nasza 
metoda okazała się skuteczna. 
Do każdego dziecka trzeba 
mieć indywidualne podejście. 
Były jednak sytuacje, że nie-
którzy traktowali nas jak wła-
snych rodziców – z uśmiechem 
wspomina Jarosław Jatczak.

DZIEŃ CIOCI I WuJKA

Opieka nad dziećmi nie na-
leży na pewno do łatwych za-
dań i  czasami brakuje fizycz-
nych sił na dalszą pracę. Ni-
gdy jednak w rodzinie Jatcza-
ków nie pojawił się moment 
zwątpienia.

– Daje nam to dużo rado-
ści i  satysfakcji, bo właśnie 
dzięki pobytowi w  naszym 
domu widzimy duże zmiany 
w  zachowaniu i  charakterze 
niektórych dzieci. Trudno 
jest się potem z nimi rozstać. 
Kiedy odchodziła pierwsza 
nasza podopieczna to przez 
kilka dni dochodziłam do sie-
bie, ale kontakt utrzymujemy 
do dziś, mimo że od tamte-
go dnia minęły już trzy lata. 
Dzieci, które u nas przebywa-
ły powiedziały, że jest Dzień 
Matki, Dzień Dziadka, ale 
nie ma Dnia Cioci i  Wujka, 
a  one postanowiły to zmie-
nić. Ogłaszam się więc wszem 
i wobec, że 13 grudnia obcho-
dzimy Dzień Cioci i Wujka – 
pół żartem, pół serio oznajmia 
Pani Ania.

Jak w  każdej rodzinie by-
wają trudne chwile, ale jak 

zauważają Jatczakowie pa-
mięta się tylko dobre sytuacje, 
a tych jest zdecydowanie wię-
cej i  dają siłę do dalszej pra-
cy. Wiele pociechy jest z naj-
młodszego podopiecznego, 
który mimo młodego wieku 
już wykazuje zdolności kuli-
narne, o czym mogliśmy prze-
konać się osobiście kosztując 
szarlotki przygotowanej przez 
8–latka i jego ciocię Anię.

– Pomagam sprzątać, kar-
mić królika i piec ciasto. Zo-
stałem też niedawno mini-
strantem – chwali się chłopiec.

Patrząc na Jatczaków aż 
trudno uwierzyć, że niektó-
re dzieci przyszły do tego 
domu z innych rodzin i są dla 
nich obce. Miłości, która za-
mieszkała w  tym sopockim 
domu mogłaby pozazdrościć 
niejedna rodzina. Nie nale-
ży mieć również obaw przed 
zakładaniem rodziny zastęp-
czej, bo mimo wielu obo-
wiązków i  wyrzeczeń, radość 
i  uśmiech dzieci jest najlep-
szym wynagrodzeniem.

Krzysztof Lubański

>> Anna i Jarosław Jatczakowie chętnie bawią się ze swoimi podopiecznymi
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30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego – to święto jest podziękowaniem 
dla wielu wspaniałych ludzi, którzy opiekują się dziećmi 
opuszczonymi i  zaniedbanymi, którymi rodzice biolo-
giczni z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się 
zająć.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 
10 lat organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępcze-
go oraz kampanię Podaruj dziecku serce – zostań rodziną 
zastępczą! Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę za-
stępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej so-
pockiego MOPS-u, tel. 58 555-10-22, dps@mopssopot.pl
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„Wiejski spacer po zdrowie” 
 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich 

  zaprasza  

               wszystkich miłośników i sympatyków  

               na kolejny 

 RAJD NORDIC WALKING  

                                    który odbędzie się 
 

 

 

 18 maja 2013 r. o godz. 12.00 
Trasa rajdu :  

ŻOKiS Cedry Wielkie – 
Stanisławowo   

 
 Finałem wyjścia są: 

• ognisko 
• wiejski tor przeszkód 

• kawa i herbataOKiS Cedry Wielkie : 58 683 66 35,  www.zokis.eu,  e-mail: 
zokis@cedry-wielkie.pl 

SuChY Dąb. O PuChAR WÓJTA

mistrzowie 
warcab

Puchar wójta gmina Suchy Dąb był nagrodą za zwycięstwo 
w II Międzyszkolnym Turnieju Gry w Warcaby. Mistrzami 
imprezy zostali ex aequo Wiktoria Krygier i  Mateusz Pod-
kowski – oboje z Zespołu Szkół w Suchym Dębie.

Warcabowe zawody rozegrano w szkole w Suchym Dębie. 
Poza gospodarzami, w imprezie uczestniczyli też zawodnicy 
z Koźlin. Jak podaje Mariusz Zawolski z Urzędu Gminy Su-
chy Dąb uczestnicy turnieju najpierw poznali historię plan-
szowej gry, którą przygotował Kacper Mytkowski.

- Rozgrywki znane w dzisiejszej postaci powstały na Półwy-
spie Iberyjskim na przełomie XV i XVI wieku. Gra w warcaby 
wymaga logicznego i twórczego myślenia, wymaga skupienia 
i  koncentracji. Wszystkie te cechy są potrzebne i  użyteczne 
w  życiu codziennym. Najważniejsze były jednak rozgrywki, 
które wykazały duże umiejętności wszystkich zawodników – 
zaznacza Mariusz Zawolski.

Ostateczne zwyciężyli Wiktoria Krygier (gimnazjum) 
i  Mateusz Podkowski (szkola podstawowa). Również dwie 
osoby ex aequo zajęły 3. miejsce – Agnieszka Jurczyk z Koźlin 
i Michał Książek w Suchego Dębu.

(KL)

>> Warcabowe zmagania w Suchym Dębie
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GRAJ W PIłKę

nabór do sekcji
Piłka nożna jest zdecy-

dowanie najbardziej po-
pularną dyscypliną sportu 
w naszym kraju. Futbol 
bardzo chętnie uprawia-
ją zarówno młodzi i sta-
rzy. Jednak z myślą o naj-
młodszych Miejski Klub 
Sportowy „Czarni” ogłasza 
nabór dzieci z roczników 
2006 i 2007 do sekcji piłki 
nożnej.

Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się już w najbliż-
szy piątek – 17 maja o godz. 
18.00 w Centrum Kultury 
i Sportu przy ulicy Chopi-
na 34.

(KL)

SOPOT. NASI NA PODIum

zauważony w sopocie
Zawodnicy z powiatu gdań-

skiego wzięli udział w otwarciu 
letniego sezonu lekkoatletycz-
nego w Sopocie. Ze znakomi-
tej strony pokazał się Mate-
usz Słowik z Kolbud, którego 
chwalili sopoccy szkoleniowcy.

Jak mówi Paweł Rogalski, 
rzecznik prasowy Sopockie-
go Klubu Lekkoatletycznego, 
spory potencjał zasygnalizo-
wał Mateusz Słowik, który 
startował w biegu na 300 m. 
Dodajmy, że impreza odby-
ła się w ramach cyklu Energa 
Athletic Cup.

– Podopieczny Henryka 
Skwirowskiego pokonał ten 

dystans w rewelacyjnym cza-
sie 38.07, a drugiego na mecie 
Eryka Mellera wyprzedził o 
ponad 2 sekundy – podaje Pa-
weł Rogalski.

Z kolei Paweł Andrzejew-
ski, koordynator programu 
Energa Athletic Cup powie-
dział, że zawodnik z Kolbud 
osiągnął świetny rezultat, któ-
ry mógłby być jeszcze lepszy, 
gdyby Mateusz co chwilę nie 
oglądał się za siebie. 

– Talent chłopaka nie 
umknął uwadze trenera 
Krzysztofa Szałacha, który 
jest szkoleniowcem między 
innymi Patryka Dobka. Za-

wodnik z Kolbud zaimpono-
wał swoim wyczynem trenero-
wi Szałachowi – mówi Paweł 
Andrzejczak. 

Na tym jednak nie koniec 
dobrych wyników naszych 
lekkoatletów. 

– Zaskakująco wysoki po-
ziom zafundowali wszystkim 
skoczkowie wzwyż. Zwycię-
żył Jaromir Stromski z Sopo-
tu, który wyprzedził Łukasza 
Frycza z Kolbud. Obaj poko-
nali poprzeczkę zawieszoną 
na wysokości 1.75 m – dodaje 
Paweł Rogalski.

(GR)

CIEChANÓW. TAEKWONDOCY NA mEDAL

mamy kolejnych mistrzów
Taekwondo to kolejna dyscyplina sportu, w której coraz większe sukcesy 
odnoszą reprezentanci naszego miasta. Ostatnio nasi zawodnicy przywieźli 
dwa złote medale i jeden brązowy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 
które odbywały się w Ciechanowie.

Na tegorocznych mistrzo-
stwach walczyło 255 zawod-
ników z 43 klubów, co spowo-
dowało, że poziom ciechanow-
skich zawodów był bardzo wy-
soki, a niemal każda kategoria 
była bardzo licznie obsadzona. 
Dość powiedzieć, że aby dojść 
do walki finałowej, należało 
najpierw pokonać co najmniej 
4 rywali. Nic więc dziwnego, 
że tak bardzo cieszą medale 
naszych reprezentantów. 

Złoty medal, a  tym samym 
mistrzostwo Polski w  ukła-
dach (I  Dan i  I  cup) wywal-
czyła Patrycja Koniakowska, 
ale co godne uwagi, nasza za-
wodniczka wygrała wszystkie 
pojedynki. Sukces klubowej 
koleżanki powtórzył Piotr 
Maj, który startował w  kate-
gorii wagowej do 64 kg. Jego 
sukces to efekt determinacji, 
konsekwencji i  zarazem cięż-
kiej pracy na treningach. Trze-
ba jednak powiedzieć, że mło-
dy zawodnik bardzo przykłada 
się do treningów, czego owo-
ce możemy teraz podziwiać. 
Trzecim medalistą imprezy 
w Ciechanowie okazał się Ma-
teusz Domurad, który wywal-
czył brązowy krążek w  kate-
gorii wagowej do 52 kg.

Dodajmy, że reprezentacja 
naszego miasta w  klasyfika-
cji klubowej zajęła doskona-
łe 3. miejsce. W  klasyfikacji 
punktowej Systemu Dzieci 

>> Pamiątkowe zdjęcie naszych zawodników po mistrzostwach w Ciechanowie

i  Młodzieży nasi taekwondo-
cy zdobyli 34 punkty i zostali 
sklasyfikowani na 9. miejscu. 
Wynik jest o  tyle cenniejszy, 

że naszych barw broniło zale-
dwie 6 zawodników. Wierzy-
my, że już niebawem będziemy 
mieli kolejne informacje o do-

brych startach taekwondoków 
z Pruszcza Gdańskiego.

(Lubek)
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