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Rusza mediateka w Straszynie

Korki w GMINIE

str. 2

Fot. A. Chmielewski

26 listopada 2016 otwieramy nowy obiekt kulturalny w naszej gminie: Mediatekę
w Straszynie. Pięknie odrestaurowany, powiększony o sale biblioteczne, budynek
po dworcu w Straszynie będzie służył mieszkańcom jako placówka kulturalna,
edukacyjna i towarzyska.
W bieżącym numerze proponujemy przegląd najaktywniejszych
lokalnych stowarzyszeń, niektóre z nich będziecie mogli spotkać
w nowym budynku. Mediateki.

Fot. Michał Zarecki

Zmiany w edukacji

- ekspresem do przeszłości

L A S – OKSiBP
i Dolina Raduni
uwiecznia życie
mieszkańców
L A S – pomimo najprostszych
skojarzeń, nie jest projektem
miłośników przyrody, ale
ideą LOKALNEGO ARCHIWUM
SPOŁECZNEGO, które będzie
prowadzone w Mediatece
w Straszynie.

Fot . Archiwum
Dariusza Dolatowskiego
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Korki w GMINIE
specjalistów od organizacji ruchu drogowego. Mieszkańcy także wypowiadali się w tej
sprawie, podsuwając różne rozwiązania.
Szczególnie podkreślano znaczenie wyjazdu z miejscowości w kierunku Jankowa.
Od pewnego czasu w Straszynie w widoczWłaśnie w przeddzień oddania artykułu do
ny sposób zwiększył się ruch na Starogardz- Zatory drogowe nie tylko w Straszynie
W międzyczasie – jak wszyscy wiemy – Stra- redakcji pani wójt optymistycznie wypowiakiej, zarówno w godzinach porannych, jak
dała się w Radio Gdańsk na temat rozbudowy
szyn z niespełna dwutysięcznej wsi, stał się
i po południu. Korki ciągną się przez całą
dużą miejscowością z szacowaną na 5 tysięcy węzła Kowale. Dla chętnych możliwość
miejscowość, co najmniej od przejazdu
odsłuchania: https://www.facebook.com/prokolejowego, aż do ronda przy osiedlu Przy- liczbą mieszkańców. W Borkowie powstało
file.php?id=100012728977344
ogromne
osiedle
Nowy
Horyzont,
tuż
obok
lesie. Na szczęście Ci, którzy jadą główną
Dobrym rozwiązaniem wydawałoby się kieosiedla:
Vivaldiego,
Moje
Marzenie,
Laudrogą, od czasu do czasu wpuszczają kierowanie części ruchu z ronda w Jagatowie
rowców z ulic podporządkowanych. Pięknie rowe, Cytrusowe, Chabrowe i Południowe.
w stronę Rusocina. Ronda znajdujące się
dziękujemy kierowcom za empatię i kulturę. Mieszkańcy Nowego Horyzontu mogą wyjechać w stronę miasta przez Kowale, stojąc
Trochę „korkowych” wspomnień
Problem z korkami na Starogardzkiej pojawił się po raz pierwszy ok. 2006 roku.
Wówczas, po rozbiórce starego, dwukierunkowego mostu nad Radunią, przy zjeździe
na Trakt św. Wojciecha, Miasto Gdańsk
„zafundowało” nam odzyskaną z demobilu
starą przeprawę wojskową, po której –niestety – ruch do dziś odbywa się wahadłowo. Natychmiast zaczęły się tworzyć korki
sięgające do wysokości mleczarni, a często
nawet do skrzyżowania z ul. Akacjową
w Borkowie. Dojazdy do Gdańska stały się
bardzo czasochłonne. 12 km do centrum
autorka niniejszego tekstu zazwyczaj pokonywała w ponad godzinę z kwadransem.

Codziennie rano z trudnością
włączam się do ruchu na
Starogardzkiej w Straszynie.

cepcja. Do dziś budżet Miasta Gdańska nie
przewiduje takiej inwestycji, jednak oddanie
do użytku Obwodnicy Południowej w 2012
odciążyło w pewnym stopniu Starogardzką.

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia
Dolina Raduni zebrano niemalże 1000
podpisów mieszkańców Straszyna i okolicy ul. Starogrdzka, Straszyn
pod pismem do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o rozwiązanie tej uciążliwej
w półgodzinnym korku na wyjeździe z ul.
sytuacji. Zwrócono się także o lobbowanie
Zeusa. Innym rozwiązaniem jest przejazd
w tej sprawie do włodarzy gmin: Pruszcz
ul. Ofiar Grudnia i Wielkopolską do ŚwięGdański, Trąbki Wielkie, Kolbudy i starosty
tokrzyskiej – z korkami zaczynającymi się
starogardzkiego. Zawiadomiono media.
od Przebiśniegowej. Zatory na drogach
Radio Gdańsk doprowadziło do spotkania
prowadzących do Gdańska są codzienną
mieszkańców z przedstawicielami Zarządu
udręką, na którą są skazani mieszkańcy
Dróg i Zieleni w Gdańsku, w tym z wicedyciągle rozwijającej się południowej części
rektorem d/s zarządzania panem Maciejem
miasta i przyległych gmin. Każdego dnia
Radowiczem. W trakcie burzliwej, acz prze- tracimy blisko dwie godziny na dojazdy do
biegającej w życzliwej atmosferze dyskusji
pracy i szkół. Młodzież nie ma możliwości
znaleziono doraźne rozwiązanie w postaci
powrotu ze szkoły do domu i ponownego
wydłużenia cyklu świateł. O dziwo, zliwyjazdu do Gdańska, aby skorzystać np.
kwidowało to korki na kilka lat, a nawet
z bogatej oferty kulturalnej Trójmiasta.
obecnie w tym miejscu nie tworzą się takie
zatory jak w tamtym czasie. Niestety, wtedy Perspektywy, pomysły, marzenia
nie istniały skonkretyzowane plany przebuJakie mamy perspektywy, czy jest możdowy mostu i skrzyżowania Starogardzkiej
liwa poprawa istniejących niedogodnoz Traktem św. Wojciecha, choć mówiono
ści? Na zebraniu wiejskim w Straszynie,
o konieczności przebudowy węzła w formie w październiku bieżącego roku omawiano
estakady biegnącej nad Radunią i nitką
szczegółowo ten problem. Obecna wówTraktu w kier. Pruszcza Gdańskiego, włącza- czas pani wójt Magdalena Kołodziejczak
jącej się do pasa w stronę Gdańska. Była
zapowiedziała analizę rozwiązań komuto jednak tylko nieokreślona w czasie konnikacyjnych w obrębie Straszyna przez
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Fot. Michal Zarecki
w Straszynie - przy Biedronce i na Przylesiu,
pomimo, że zostały stosunkowo niedawno
zbudowane, są już niedostosowane do natężenia ruchu. Nowa droga do Juszkowa –
ul. Sadowa byłaby chętniej wykorzystywana,
gdyby jej końcowy odcinek w Juszkowie był
również wyremontowany.
Jadąc dalej Starogardzką w kierunku Gdańska, stoimy za autobusami zatrzymującymi
się przy nowych osiedlach, gdzie developer
nie pomyślał o przystankach z odpowiednimi
zatoczkami. Ostatnio, na szczęście, usunięto
niefortunne ograniczenia prędkości w tym
rejonie.
Podsumowując ten trudny temat, jest nas
w gminie coraz więcej i samochodów przybywa. Jest to raczej proces nieodwracalny,
chyba że przesiądziemy się na transport
publiczny. Może kiedyś zajedzie na dworzec
w Straszynie szynobus, sprawnie łączący
odcinek od Kolbud do Gdańska via Pruszcz
i umożliwiający przesiadkę „drzwi w drzwi”
do SKM-ki? A może, doczekamy obwodnicy
Straszyna?
Grażyna Goszczyńska

L A S – OKSiBP i DolinA raduni tworzą
Archiwum regionu
Dzięki partnerstwu Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej
i Stowarzyszenia „Dolina Raduni” powstanie cyfrowe repozytorium
materiałów archiwalnych pochodzących z terenu naszej gminy. Od
kilku lat w Polsce powstają archiwa cyfrowe, oparte na działaniu
oddolnych ruchów społecznych i wspierane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Ośrodka „Karta”. Rok temu, w listopadzie odbył się w Warszawie I Kongres Archiwów Społecznych,
w którym uczestniczyli przedstawiciele „Doliny Raduni”. W prace
„Karty” nad tworzeniem Otwartego Systemu Archiwalnego – ogólnodostępnego programu ułatwiającego archiwizowanie materiałów
włączył sie czynnie Andrzej Chmielewski – prezes „Doliny” – informatyk i społecznik.
Pomysł na tworzenie archiwów społecznych polega na wspólnym
gromadzeniu różnorodnych materiałów z przeszłości, opracowywaniu, odpowiedzialnemu gromadzeniu i udostępnianiu poprzez publikowanie w internecie, robieniu wystaw i innych prezentacji.
W Mediatece znajduje się nowoczesny sprzęt umożliwiający cyfryzację zdobytych materiałów. Współdziałanie dyrekcji OKiBP, pracowników Mediateki, członków „Doliny Raduni”, innych grup, jak
np. Seniorzy czy Koła Gospodyń Wiejskich pozwoli na zachowanie
dla przyszłych pokoleń obrazu naszej gminy i jej mieszkańców.
Aktywne pozyskiwanie zbiorów, animowanie lokalnej wspólnoty,
projekty edukacyjne realizowane w oparciu o zbiory to nasza propozycja dla wszystkich pasjonatów historii - także tej najnowszej,
zaledwie wczorajszej.

Warszawa. I Kongres Archiwów Społecznych
Na zdjęciu G. Goszczyńska, A. Tybel, A. Chmielewski
fot. Agnieszka Kokowska.
Otoczenie, w którym żyjemy i ludzie wokół nas zmieniają się.
Wystarczy rozejrzeć sie po Straszynie. Spalił się tak charakterystyczny dla jego centrum budynek sklepu i poczty, powstały nowe
osiedla domów wielorodzinnych, rozbudowano szkołę... Dzieci
rosną, starsi odchodzą, my sami inaczej się ubieramy, zmieniamy
samochody, wystroje mieszkań – to wszystko staje sie na naszych
oczach historią, wartą utrwalenia. W naszych domach znajduje
się z pewnością wiele interesujących dokumentów, przedmiotów,
fotografii, filmów, które – zdigitalizowane otrzymają nowe życie
jako cenny obiekt archiwalny. Szczególnie interesującą wydaje się
możliwość cyfryzacji kaset VHS, które tak do niedawna popularne,
z braku możliwości technicznych odtwarzania często trafiają do
śmietnika.
Bardzo gorąco zapraszamy do Mediateki w Straszynie wszystkich
mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie. Tych, którzy
chcą włączyć się do poszukiwań i pozyskiwania oraz osoby chętne
do opracowywania materiałów zachęcamy do kontaktu z pracownikami Mediateki lub Stowarzyszeniem „Dolina Raduni”. Podzielimy
się swoim doświadczeniem i przeszkolimy zgłaszających się wolontariuszy.
Tych z Państwa, którzy zechcą udostępnić swoje materiały, zapewniamy, że oryginały po zeskanowaniu, trafią do nich z powrotem.
Ogromnie liczymy na odzew, aktywność mieszkańców naszej gminy.
Idea archiwów społecznych jest zbudowana przede wszystkim na
oddolnej społecznej pasji i polega na zaangażowaniu otoczenia.
Anna Tybel-Chmielewska

Fot. Z Archiwów
Państwowych i Ośrodka „Karta”

Kontakt:
osobiście w godzinach pracy Mediateki,
tel. 883 833 958
e-mail: straszyn@pruszczgdanski.pl
przez stronę: www.dolinaraduni.pl
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Zmiany w edukacji
- Ekspresem do przeszłości?
W roku szkolnym 2017/2018
planowane jest rozpoczęcie
wdrażania zmian w edukacji.
Środowiska naukowe, nauczycielskie, zrzeszenia miast, gmin, samorządy, a także rodzice
są zdecydowanie przeciwni wprowadzanym
w tak gwałtownym trybie zmianom. Obawy
budzi szybkość zmian, ich rozmiar, brak
szczegółowego planu i uzasadnienia, brak
wyliczenia kosztów.
Zmiany wprowadzane są bez vacatio legis,
czyli okresu przejściowego, pozwalającego
na przygotowanie się. Wdrożenie zmian o tak
rozległym charakterze może kosztować wedle
szacunków, około 1-2 mld PLN w skali kraju.
Wszystko wskazuje na to, że koszty poniosą
samorządy.
Stanowisko Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
„Największy rozwój gminy Pruszcz Gdański,
we wszystkich aspektach, nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu. Motorem tych zmian był
przede wszystkim ogromny przyrost ludności.
Jeszcze w 2004 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 16 tysięcy, a obecnie, wliczając
osoby niezameldowane, to prawie 30 tysięcy.
Sytuacja ta spowodowała, że jednym z najważniejszych wyzwań dla gminy stała się
budowa i rozbudowa obiektów oświatowych.
Udało nam się wybudować 6 nowoczesnych
szkół z salami gimnastycznymi. Inwestycje
w infrastrukturę oświatową kosztowały ponad
80 milionów złotych. Jeśli tylko istniała taka
możliwość, pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Kiedy uporaliśmy się ze szkołami, przystąpiliśmy do budowy nowych przedszkoli.
Właśnie oddaliśmy placówki w Borkowie
i w Straszynie.
Jednak w kontekście planowych przez rząd
zmian, założenia, które przyjęliśmy, stały się
nieaktualne. Zapowiedziana reforma, której
kształt nie jest w dodatku jasny, powoduje, że
najprawdopodobniej staną przed nami kolejne
wyzwania, tym razem związanie z przystosowaniem placówek do nowego procesu kształcenia. Przy obecnych założeniach nasze szkoły
podstawowe w Wiślince, Wiślinie, Wojanowie
i Borkowie będą musiały pomieścić więcej
uczniów, niż zostało przewidziane w procesie
inwestycyjnym. Gimnazjum w Przejazdowie
przestanie funkcjonować. Tylko zespoły szkół
w Rotmance, Straszynie i w Łęgowie, które
szczęśliwie w takiej formie tworzyliśmy, nie
będą mieć problemów. Czy będą zwalniani
nauczyciel? Jak dotąd cykl kształcenia, za któ4
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ry opowiada samorząd gminy jest 9-letni.
Jeśli nagle ma być 8-letni, z prostych wyliczeń wynika, że część osób straci pracę.
Wszystkie koszty związane z odprawami
pokryją gminy. Reasumując, czekają nas
kosztowne zmiany, których dziś nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć.
Reforma może spowodować również kłopoty z realizacją i rozliczaniem projektów
unijnych. Napisaliśmy projekt edukacyjny
skierowany do wszystkich szkół gminnych,
w tym do gimnazjów. Wartość projektu to
kwota prawie 2 miliony złotych. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi lada moment,
a wtedy my, podobnie jak inne samorządy,
możemy znaleźć się w trudnej sytuacji,
gdyż nie będziemy w stanie zrealizować
projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Dzisiaj nie mamy jeszcze pomysłu jak taki
problem rozwiązać.
[...]Nasi gimnazjaliści nie tylko odnoszą
bardzo dobre wyniki w nauce, plasując się
w czołówce województwa, ale też działają
społecznie na rzecz swoich środowisk.
Oświata to niezwykle ważna dziedzina
działalności samorządu, ale i naszego
życia. Wszelkie nagłe i nieprzemyślane
zmiany mogą powodować duże problemy.
W chwili obecnej największym kłopotem
wydaje się tak wiele niewiadomych. Będziemy bacznie śledzić wszystkie doniesienia związane z reformą i mam nadzieję, że

sprostamy nowym zadaniom.
Obecnie zameldowanych na terenie
gminy Pruszcz Gdański dzieci w wieku
przedszkolnym jest 1770. Z czego 1590
uczęszcza do przedszkoli z terenu gminy.
To bardzo duży odsetek w porównaniu
z innymi samorządami. W przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę
lub inne podmioty oraz w oddziałach
przedszkolnych mamy 780 dzieci. Pozostałe maluchy uczęszczają do przedszkoli
niepublicznych. Warto przypomnieć, że
w placówkach publicznych pierwsze 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatne, a każda kolejna godzina kosztuje tylko złotówkę.
Natomiast placówkom niepublicznym
przekazujemy dotację, która wynosi 439 zł
miesięcznie na jedno dziecko. W tym roku
ogólna dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 6 mln zł.
Kolejną propozycją gminy Pruszcz Gdański dla rodziców jest bon opiekuńczy. Od
października 2016 wypłacamy po 300 zł
miesięcznie na „dziecko żłobkowe”
Szkoły jeszcze spokojne
Redakcja zwróciła się również z pytaniem
do sekretariatów szkół w gminie Pruszcz
Gdański.
Pytania są dość ogólne, gdyż nadal nie
wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt
zmian, jaka podstawa programowa (nie

została przygotowana podstawa programowa, a lista ekspertów przypisanych do tego
zadania, wciąż się zmienia, mimo, że już
listopad).
Oto pytania:
– Czy przewidujecie zmianę liczby uczniów
od przyszłego roku szkolnego, czy liczba ta
zmniejszy się, czy zwiększy?
– Czy w związku z tym będzie zmiana
liczby zatrudnionych nauczycieli, czy będą
zwolnienia? Jeśli tak, to jaka jest szacowana liczba? Kto wówczas wypłaca odprawy?
– Czy przewidywana zmiana liczby
uczniów może spowodować konieczność
przebudowy, dobudowy, czy odwrotnie sprawi, że posiadane pomieszczenia będą
wykorzystane w mniejszym stopniu?
Na nasze pytania nie odpowiedziały szkoły: Zespół Szkół w Rotmance, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Szkoła Podstawowa
w Wojanowie, Gimnazjum w Przejazdowie.
Otrzymaliśmy odpowiedzi od szkół: Zespół
Szkół w Łęgowie, Szkoła Podstawowa
w Wiślinie, Zespół Szkół w Straszynie.
Dziękujemy uprzejmie.

Zespół Szkół w Łęgowie nie przewiduje
wiekszej zmiany liczby uczniów ani zatrudnienia nauczycieli. Zamiast naboru do klasy
pierwszej gimnazjum dojdzie klasa siódma,
zatem liczba oddziałów pozostanie na tym
samym poziomie.
SP Wiślina, mimo, iż nie prowadziła jeszcze
dokładnych szacunków demograficznych,
przewiduje zwiększenie liczby uczniów
o ustawowe nowe klasy, będzie narzucało
potrzebę zatrudnienia dodatkowego zatrudnienia nauczycieli. Przewidują, iz baza szkoły będzie wystarczająca do przyjęcia nowych
uczniów.
ZS Straszyn obecnie ma 816 uczniów, nie
przewiduje zmian ani w liczbie uczniów, ani
nauczycieli. Szkoła została rozbudowana
w latach 2006-2007, pomieszczenia obecnie wykorzystane są maksymalnie, nie ma
potrzeby rozbudowy w przyszłości.
Jak widać, zespoły szkół czują się dość
komfortowo. Szkoły podstawowe będą
miały zwiększoną liczbę uczniów. Powinny
też stworzyć warunki do nauki klas 7 i 8 odpowiednie laboratoria do przedmiotów
takich jak chemia, fizyka itp (chyba, że

przybędzie jedynie lekcji historii).
Szerszy kontekst - czy zmiany mają sens?
W świetle świetnych wyników gimnazjów
w rankingach międzynarodowych, zdumienie może budzić ich likwidacja. Specjaliści
wskazują m.in. na ważny moment przejścia,
inicjacji, zmiany środowiska w okresie dojrzewania młodych ludzi.
Poniżej przedstawiamy porównanie bieżącego
i nowego systemu, wykonane przez rodziców
zainteresowanych tematem, umieszczone na
stronie http://EduKoszmar.pl
Zmiany globalne - problemy lokalne
Zmiany nadal niosą wiele pytań i wątpliwości. Decyzje zapadają wyżej, płacimy za
nie lokalnie, płacą też nasze dzieci - swoimi
możliwościami rozwoju.
Związek Nauczycieli Polskich przewiduje
zwolnienie ok 30 tys. nauczycieli w skali kraju. Ile z nich będzie miało miejsce
w naszej gminie? Wkrótce się przekonamy.
Podstawy programowe nie są jeszcze znane
ani opracowane. Czy eksperci zdążą? Nie
sądzę...

Edukacja dzieci w wieku 6-15 lat
Przed zmianą

Przed zmianą

9 lat nauczania powszechnego

8 lat nauczania powszechnego

6 roczników w jednym budynku szkolnym

8 roczników w jednym budynku szkolnym

młodzież w wieku dojrzewania oddzielona od małych dzieci

młodzież w wieku dojrzewania razem z małymi dzieci

ta sama kadra nauczycielska i budynek przez 6 lat

nauka w tłoku i na zmiany lub zmiana budynku i nauczycieli po 4
latach

klasy 1-3: liczebność do 25 uczniów

liczebność klas ustali minister

4 lata (z zerówką) nauczania wczesnoszkolnego

5 lat (z zerówką) nauczania wczesnoszkolnego

możliwość sprofilowania zainteresowań po 6 latach

8 lat bez możliwości sprofilowania zainteresowań

drugi język obcy dla wszystkich przez 3 lata

drugi język obcy tylko w klasie dwujęzycznej przez 2 lata

późniejsza (po 9 latach) selekcja do szkoły średniej

szybsza (po 8 latach) selekcja do szkoły średniej
Andrzej Chmielewski

RABAT 15% Na hasło Dolina Raduni
oferta ważna do 31.12.2019

r.

Straszyn, ul. Objazdowa 10

REKLAMA

(przy rondzie)

tel. 58 682 00 76
tel. 58 682 02 24
e-mail: salon@domo.gda.pl

www.domo.gda.pl
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Fundacja Praesterno – Ośrodek w Rotmance
Misją Fundacji Praesterno jest pomoc defaworyzowanym
osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu
fizycznego, psychicznego i społecznego.
Fundacja prowadzi zadania publiczne
obejmujące swoim zakresem m.in.: pomoc
społeczną, pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochronę
i promocję zdrowia, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Niektóre projekty w realizacji:
Domowe Partnerstwo
Cel programu: zwiększenie wiedzy i kompetencji wychowawczych uczestników w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie lub problemem używania
narkotyków w rodzinie.
Opis działań: Na program składa się 12
trzygodzinnych warsztatów umiejętności
wychowawczych oraz indywidualne konsultacje i poradnictwo dla uczestników (czas
trwania edycji 3–4 miesiące).
Program Przeciwdziałania Młodzieżowej
Patologii Społecznej
Cel programu: zwiększenie wśród młodzieży
zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym umiejętności zaspokajania potrzeb

psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem
społecznym; zablokowanie intensywności
doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.
Opis działań: Program trwa 10 miesięcy
i pokrywa się z rokiem szkolnym (wrzesień–czerwiec). Podstawę pracy stanowią
tzw. grupy wsparcia czyli rekrutowane
w szkołach grupy rówieśnicze spotykające
się regularnie w przyjaznym, neutralnym
miejscu, gdzie uczestniczą w szeregu zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych.
Program: Animacja samopomocowego
środowiska społecznego – nowy projekt
aktualnie wprowadzany.
Celem programu jest opracowanie metodyki animowania grup samopomocowych
dla seniorów, umożliwiających podjęcie
aktywności społecznej opartej na samoorganizacji - seniorzy dla seniorów, przeszkolenie liderów grup – wolontariuszy
w wieku 60+ 14 osób (7 grup x 2 osoby)
oraz przeprowadzenie przez grupy ok. 72

Kontakt:
ul. Jarzębinowa 43, 83-010 Rotmanka
58 683 44 07, 503 094 462
beneficjentów (7 grup x 12 osób, przy wstępnej rekrutacji po 14 osób do grupy).
Uczestnictwo w programie zaktywizuje samotnych lub subdepresyjnych seniorów do
nawiązania relacji społecznych w grupie wewnątrzpokoleniowej, prowadząc do podjęcia
samopomocowego wsparcia umożliwiającego
zaspokojenie potrzeb wieku podeszłego oraz
ułatwi samoorganizację w zakresie działań
w sferze aktywności fizycznej, rekreacji i kul

Klub Seniora „Bursztyny”

Klub Seniora w Straszynie jest już „pełnoletni”. Swoją działalność rozpoczął w 1998
roku i po wielu perypetiach i metamorfozach istnieje do dziś. Spotykamy się bardzo
chętnie. Żadna pogoda nie jest dla nas
przeszkodą, a każdy wtorek to święto! Czas
nam upływa w miłej atmosferze, gdyż nasze
troski i choroby zostawiamy w domu. Na
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spotkaniach mamy profesjonalną naukę
śpiewu, co wykorzystujemy na naszych
imprezach okolicznościowych i występach z „Jagódkami”. Wspólnie świętujemy swoje wiekowe urodziny i rocznice.
Nieobce są nam robótki ręczne, urządzamy interesujące wycieczki – po pięknej

ziemi kaszubskiej, ale i w dalsze okolice. Klub
Seniora jest fantastyczną odskocznią od dnia
codziennego – miejscem, gdzie realizujemy
nasze pomysły i spełniamy marzenia.
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej
grupy prosimy o kontakt za pośrednictwem
Mediateki.
Zdzisława Kapuścińska

Kącik artystyczny Stowarzyszenia Twórców
Przystanek Sztuka
W doborowym towarzystwie
nudzić się nie sposób
–to fragment wiersza Zofii Sokół,
który poetka napisała na wieść
o powołaniu Stowarzyszenia
Twórców „Przystanek Sztuka”.
Stowarzyszenie zostało powołane wiosną
2011 roku z inicjatywy straszyńskich artystów. Pośród wieczornych rozmów o sztuce
dojrzewały marzenia, by w naszej malowniczej okolicy, zamieszkałej przez reprezentantów różnorodnych dziedzin sztuki i rękodzieła
artystycznego, stworzyć klimat do wspólnej
pracy twórczej, rozwijać swoje talenty i inspirować mieszkańców do działań artystycznych
wszelkiego autoramentu. Skupiłam wokół
siebie grupę ponad 40 osób ze Straszyna
i sąsiadujących miejscowości, między innymi
malarzy, grafików, rzeźbiarzy, ceramików,
poetów, muzyków, fotografików, filmowców,
dziewiarki i hafciarki. Członkami organizacji
są zarówno amatorzy, jak i twórcy profesjonalni. Ich najważniejszym celem jest uprawianie,
ale i propagowanie w swoim środowisku szeroko rozumianej sztuki. Nie działają wyłącznie
we własnym gronie, lecz nie szczędząc czasu,
organizują dla mieszkańców gminy Pruszcz
Gdański otwarte warsztaty międzypokoleniowe, wystawy i plenery artystyczne. Prezentują
swoją twórczość na wystawach w Ośrodku
Kultury Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie, świetlicy w Straszynie, podczas Dożynek gminnych i imprezy Żuławski Tulipan
w Mokrym Dworze. Do tradycji przeszły
wieczory poezji, na których prezentowana
jest twórczość poetycka członków, uświetnio-

Prezentacja pracowni w której będą odbywać się zajęcia plastyczne fot A. Chmielewski
na koncertami muzycznymi. Symbolem
swoich poczynań uczynili uskrzydlonego
rumaka, który patronuje projektom Stowarzyszenia, takim jak Stajnia Pegaza czy
Galop Pegaza.
Sukcesem Stowarzyszenia jest skuteczny
udział w konkursach na dofinansowanie
realizowanych działań.
Dzięki przychylności naszych władz samorządowych, dostrzegających wkład organizacji w życie kulturalne Gminy, artyści
zyskali nową siedzibę w zrewaloryzowanym budynku dawnego dworca kolejowego
w Straszynie. Nowe miejsce pozwoli im na
pogłębianie własnego rozwoju artystycznego i działań pro publico bono. Pracownia
plastyczna na poddaszu Mediateki stanie
się prawdziwym przystankiem dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych sztu-

ką, do czego nazwa organizacji przecież
zobowiązuje. Kameralna przestrzeń ekspozycyjna pozwoli na cykliczne prezentowanie twórczości naszych lokalnych autorów.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia zapraszają wszystkich zainteresowanych do
nawiązania kontaktu i przystąpienia do
naszej artystycznej braci. Nieważny jest dla
nas wiek, nie wnikamy w wykształcenie
kandydatów – ważne, aby dać się ponieść
Pegazowi...
Informacje:
www.st-przystaneksztuka.pl
kraszeta@gmail.com
tel.: 501 197 272
Siedziba Mediateki
83-010 Straszyn, ul. Dworcowa 6a
Danuta Kraszewska

Warsztaty konsultacyjno-informacyjne dotyczące
programu rozwoju gminy Pruszcz Gdański
W czwartek 18-11-2016 odbyły się warsztaty konsultacyjno-informacyjne dotyczące
PROGRAMU ROZWOJU GMINY PRUSZCZ
GDAŃSKI DO ROKU 2020+
Sesja w godzinach 18:00-20:00 zaowocowała pomysłami na kwestie dotyczące integracji
społecznej i zaangażowania mieszkańców
w sprawy lokalne. Mowa była m.in. o idei

Dnia Sąsiada, medium do informowania
o wydarzeniach, budżecie obywatelskim.
Wkrótce przedstawimy więcej informacji.
W pracach i realizacji programu może
uczestniczyć każdy z naszych mieszkańców. Zapraszamy do współpracy.

Andrzej Chmielewski
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Informacja o Zespole Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz
Gdański „Jagódki”
Jesteśmy samodzielną Instytucją Kulturyjednostką organizacyjną Gminy Pruszcz
Gdański, która oprócz Zespołu Folklorystycznego prowadzi szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem ZPiT
„Jagódki” jest pielęgnowanie folkloru
polskiego, który jest skarbczykiem naszej
narodowej kultury.Prezentujemy również
tańce innych narodów – folklor europejski. Zespół jest wielopokoleniowy – przekrój wiekowy od 4,5 lat do 90 lat.
Zespół składa się z grup tanecznych, wokalnych, instrumentalnych oraz kapeli
ludowej.
„Jagódki” prezentują pieśni i tańce ludowe z różnych regionów Polski i Europy ze
szczególnym uwzględnieniem regionów
nam najbliższych – Kaszub i Kociewia.
Kaszubskie kosedery, polki, krakowiaki
oraz inne charakterystyczne tańce polskie przeplatane są piosenkami z autentycznymi tekstami.
Zadaniem zespołu jest nie tylko wspólna,
radosna zabawa, ale przede wszystkim

pielęgnacja kultury polskiej, pożyteczne spędzanie wolnego czasu oraz wspaniała wręcz rodzinna integracja społeczeństwa naszej Małej
Ojczyzny promocja Gminy Pruszcz Gdański.
HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ BIEŻACA
„Jagódki” organizowały i brały udział w wymianie kulturalnej między innymi z Francją, Litwą
i Białorusią. Koncertowaliśmy w Watykanie na
audiencji prywatnej w Sali Klementyńskiej na
zaproszenie Ojca św. Jana Pawła II, na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na

Węgrzech (Szeged – festiwal przeglądowy)
odbyliśmy tam liczne koncerty z o około
10-ma Zespołami z Europy ( Finlandii,
Portugalii, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy
i Hiszpanii) zyskując bardzo wysokie notowania i opinie.
W planach mamy: liczne koncerty, nagranie
drugiej części płyty polskich kolęd i pastorałek, Tradycyjna XVII Wigilia ZPiT „Jagódki”,
warsztaty robocze i zgrupowanie artystyczne, udział w konkursach, udział w festiwalach, spotkania z folklorem polskim, europy
i świata, współpraca ze Stowarzyszeniami,
Fundacjami i Kołami Gospodyń Wiejskich
w naszej Gminie, udział w przedsięwzięciach kulturalnych naszej Gminy, Powiatu,
Województwa, Polski i w miarę możliwości
Europy.
Kontakt: www.jagodki.com i szukajcie nas
na Facebooku

ZAPRASZAMY DO NAS NOWY NABÓR TRWA!

Straszyn Biega
Bieganie ma wiele zalet, o których łatwo zapominamy: pozwala
zrzucić nadwagę, zmniejsza ryzyko osteoporozy, uczy wyznaczania celów i ich realizacji, wzmacnia sprawność układu krążeniowo-oddechowego (co się przekłada na wzrost sprawności
intelektualnej), uwalnia hormony szczęścia – endorfiny, które
pomagają zwalczać stres, bieganie jest tanie - odpowiednie ubranie i obuwie jest w zasięgu możliwości finansowych każdego,
biegacze angażują się w różne akcje zbiórek na rzecz potrzebujących, bieganie daje szanse na zawarcie nowych znajomości
i uprawianie sportu w gronie przyjaciół. Grupa „Straszyn Biega”
od czterech lat biega w zmieniającym się nieco składzie, ale
jest ustawicznie otwarta na nowe biegaczki i biegaczy! Obecnie
organizatorami biegów są: Marek Wiergowski (redaktor strony na
FB), Daniel Gryszko (organizator obozów biegowych) oraz Dagmara Grabowska (prezes wszystkich prezesów :-). Grupa biega
w tempie konwersacyjnym, a jeśli jakieś osoby biegną nieco
szybciej, to i tak spotykamy się w kilku punktach „kontrolnych”
na trasie i na mecie (aby nikogo nie „zgubić”). Treningi grupy
“Straszyn Biega” rozpoczynają się w każdą środę o godz. 19:00
w Straszynie pod Kemer Parkiem (ul. Starogardzka 44, naprzeciw Lidla) i kończą w tym samym miejscu ok. godz. 20:15.
Może wziąć w nich udział każdy, a jedyne, co trzeba posiadać
to chęć do biegania i dobry humor. Wirtualnie można dołączyć
do grupy Straszyn Biega na Facebook’u: www.facebook.com/
StraszynBiega. Grupa jest również wprowadzona do aplikacji na
smartfony „Biegaj.my”, która ułatwia planowanie startów biegowych w naszej okolicy i całym kraju.
Marek Wiergowski
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Straszyn Biega na półmaratonie w Gdyni w dniu 20 marca 2016 roku
				
foto. Marek Wiergowski

Straszyn Biega i Pruszcz Biega w barwach narodowych na Biegu Niepodległości w Gdyni w dniu 11 listopada 2015 r.
foto. Marek Wiergowski

