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W TYM WYDANIU:
• Absolutorium dla Wójta Gminy Suchy
Dąb—Henryki Król
• Piknik rodzinny w Suchy Dębie
• Przebudowa ul. Sportowej

• Osiczanka Osice w V lidze
• Kolejne środki pozyskane przez Gminę
Suchy Dąb
• Gmina Suchy Dąb liderem programu
Czyste Powietrze w powiecie gdańskim
• Nowy dyrektor szkoły w Suchym Dębie
• Zakończono rok szkolny 2020/2021 w
szkołach Gminy Suchy Dąb
• Harmonogram szczepień dla młodzieży

Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król z absolutorium
oraz wotum zaufania
22 czerwca odbyła się w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie sesja
absolutoryjna, podczas której Rada Gminy Suchy Dąb udzieliła Wójtowi
Henryce Król absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Na
zaproszenie Wójta w sesji uczestniczył mł. bryg. Leszek Formela
Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim, który
podsumował działalność państwowej straży pożarnej na terenie Gminy
Suchy Dąb oraz przedstawił statystyki wyjazdów do akcji naszej

Ochotniczej
Straży
Pożarnej
z
siedzibą
w Suchym Dębie. Wysłuchaliśmy również sprawozdania dotyczącego
zdarzeń i akcji prewencyjnych policji wygłoszonego przez podkom.
Marka
Silarskiego
Komendanta
Policji
w Cedrach Wielkich. Następnie Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb
szczegółowo omówiła raport o stanie gminy. Radni po krótkiej dyskusji
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania.
“Dziękuję Szanownej Radzie za udzielone zaufanie i pozytywny impuls do
dalszego, wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy Suchy Dąb.
Chciałam
zaznaczyć,
że
otrzymanie
wotum
zaufania
i absolutorium z wykonania budżetu jest wspólnym sukcesem wszystkich
pracowników urzędu oraz mieszkańców” - powiedziała Henryka Król
Wójt Gminy, odbierając podziękowania od Przewodniczącej Rady Gminy
Małgorzaty Cyra. Sesja absolutoryjna była również okazją, do
zaprzysiężenia Radnego Gminy Suchy Dąb Michała Mroczkowskiego,
który wygrał wybory uzupełniające w okręgu nr 8 — Koźliny.
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Trwają prace przy przebudowie ul. Sportowej w Suchym Dębie
Bardzo zaawansowane są już prace przy przebudowie brakującego odcinka ul. Sportowej w
Suchy Dębie. Zadanie, które jest wykonywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa obejmuje wykonanie
przebudowy ponad 300 metrowego odcinka
drogi wraz z parkingami na 30 stanowisk dla
samochodów osobowych, z których będą mogli
korzystać mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej. Kolejny raz, dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych z dwóch źródeł udaje się realizować inwestycje bez udziału środków własnych gminy. “Przyjęliśmy zasadę, że tam
gdzie możemy wykorzystać rządowe środki,
jako wkład własny do innych projektów to
będziemy tak robić. Na razie się udaje. Dzięki
temu dochody gminy możemy przeznaczać na
wydatki bieżące, które z roku na rok rosną -

takie jak choćby koszty transportu dzieci, czy bieżące utrzymanie
szkół” - mówi Henryka Król, Wójt Gminy Suchy Dąb

Kolejne środki pozyskane - Grabiny-Zameczek - 200 000 zł i Koźliny ZR - 300 000 zł
Gmina Suchy Dąb otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000 zł, ze
środków rządowych przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których
terenie położone były państwowe
gospodarstwa rolne. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na dwa
zadania - wykonanie projektu oraz
modernizacja sieci wodociągowej w
ul . Z a mk o we j i R y ce rs k i e j
w Grabinach-Zameczku, a także
remont budynku komunalnego w
Koźlinach. Pierwsze zadanie roz-

pocznie się od przygotowania dokumentacji projektowej, która pozwoli na określenie pełnych kosztów wymaganych do wykonania odcinków sieci. Modernizacja
przestarzałego odcinka sieci wodociągowej ma na celu poprawę słabego obecnie
ciśnienia wody szczególnie w okresach
letnich, które odczuwają mieszkańcy ul.
Zamkowej, a często również całego osiedla. Drugie zadanie to remont budynku
mieszkalnego w Koźlinach PGR, który
wymaga pilnej interwencji polegającej na
zapewnieniu stałego źródła ciepła oraz

Instalujemy bezpłatne sieci WI-FI w ramach
programu WI-FI4EU
Komisja Europejska promuje
bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w
miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea w całej Europie. Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków
programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi we wszystkich miejscowościach naszej

gminy w specjalnie wybranych punktach . Wartość projektu wynosi 15 tysięcy euro i jest w 100% finansowana ze
środków unijnych.

wymiany instalacji sanitarnogrzewczej. Remont powinien być
wykonany do końca 2021 roku

NAJWAŻNIESŻE
TELEFONY
1. Telefon alarmowy

112

2.

Pogotowie ratunkowe

999

3.

Straż Pożarna

998

4.

Policja

997

5.

Komisariat Policji w Cedrach
Wielkich
47 742 43 11

6.

Przychodnia Medical
rejestracja
58 682 86 16

7.

Filia Urzędu Pocztowego
w Suchym Dębie
887 331 062

8.

Ecol-Unicon zgłoszenie awarii
wody
798 55 66 88

9.

Urząd Gminy w Suchym Dębie
58 355 68 00

10. PKS Gdańsk

58 302 15 32

Str. 3

KURIER DĘBOWY

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Suchym Dębie
23 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej w Suchym Dębie. Komisja
złożona z przedstawicieli kuratorium oświaty, związków zawodowych nauczycieli,
rady pedagogicznej, rady rodziców oraz pracowników urzędu gminy pozytywnie
oceniła kandydaturę Pani Moniki Ficek. Zarządzeniem Wójta Pani Monika Ficek
została powołana na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Suchym Dębie na okres 5 lat. Pani Monika Ficek jest wieloletnim nauczycielem, która swój staż zawodowy odbywała właśnie w Suchym Dębie. Obecnie jest
cenionym nauczycielem chemii w Szkole Podstawowej w Pszczółkach. Bierze aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, będąc liderem w programie unijnym
Zdolni z Pomorza. Jest również radną gminy Pruszcz Gdański, mieszka w Łęgowie, jest żoną i mamą 2 dzieci. Nowa dyrektor za cel stawia sobie dobrą współprace z rodzicami oraz kadrą pedagogiczną, tak aby szkoła rozwijała się w spójny
i zrównoważony sposób. Składamy serdeczne podziękowania Pani Aleksandrze Lewandowskiej za wieloletnią pracę
na rzecz szkoły, a nowo wybranemu dyrektorowi życzymy wielu sukcesów podczas pełnienia tej niezwykle ważnej dla
środowiska lokalnego funkcji.

Zasłużony obywatel 30- lecia Gminy Suchy Dąb
24 maja Rada Gminy podjęła uchwałę z okazji 30-lecia Gminy Suchy Dąb
w sprawie określenia nadawania tytułu “ Honorowy Obywatel Gminy Suchy Dąb” oraz “Zasłużony dla Gminy Suchy Dąb”. Uchwała wpisuje się
w tegoroczne obchody 30-lecia gminy. Tytuł honorowego obywatela przyznaje się osobom, które nie zamieszkują na terenie Gminy Suchy Dąb, ale
posiadają wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju Gminy, w szczególności
w działalności gospodarczej, społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury,
sportu, nauki i sztuki. Tytuł zasłużonego obywatela przyznaje się z kolei
osobom, które zamieszkują/zamieszkiwały na terenie naszej gminy. Wszyscy mieszkańcy mogą składać propozycję dotyczące osób, którym Rada
Gminy mogłaby nadać tytuł honorowego lub zasłużonego obywatela Gminy
Suchy Dąb pod adresem e-mail: gmina@suchy-dab.pl Decyzję o nadaniu
obu tytułów podejmie Rada Gminy Suchy Dąb.

Pobierz aplikację Eco
Harmonogram
Gmina Suchy Dąb od kilku lat współpracuje z firmą Eco Harmonogram, która umożliwia bezpośredni kontakt z mieszkańcami
za pomocą pobranej aplikacji.
Dzięki aplikacji będziesz otrzymywać powiadomienia o terminie wywozu, o płatnościach oraz wszelkie komunikaty związane
z naszą gminą np. o awarii sieci wodociągowej.
Szczegóły
pod
adresem
w w w . e c o . s u c h y - d a b . p l

OGŁOSŻENIE
Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że od dnia 6
lipca 2021 roku, inspektorzy terenowi z firmy
GREENLYNX
na
zlecenie
gminy
przeprowadzać będą inwentaryzację wyrobów
zawierających azbest (powierzchni dachowych
pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych)
na zasadach pomiarów terenowych (tzw. spis z
natury). Inwentaryzacji poddane będą wszystkie
budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne,
gospodarcze itp. oraz dodatkowo wyroby
azbestowe składowane na posesjach).
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Dzień Dziecka na sportowo w Suchym Dębie
5 czerwca na boisku przy szkole podstawowej w Suchym Dębie przy współpracy KGW Suchy Dąb,
Szkoły Podstawowej, UKS Motława Suchy Dąb odbyły się połączone imprezy—dzień dziecka oraz I
Ogólnopolski Turniej Unihokeja dziewcząt o Puchar
Wójta Gminy Suchy Dąb „Kije z Dębu” . Turniej
unihokeja, na który czekała najbardziej utytułowana drużyna w powiecie gdańskim w tej dyscyplinie
nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie finansowe
sponsorów—głównie firmy GAZ SYSTEM, które
udało się zdobyć dzięki zaangażowaniu Wójt Gminy Henryki Król. Po emocjonującym turnieju zwyciężyła kobieca drużyna Olimpia Osowa II, która w
finale ograła pierwszy zespół złożony z mistrzyń
Polski—Olimpię Osowa I. Trzecie miejsce również
przypadło Olimpii Osowa III. Na pozostałych pozycjach uplasowały się UKS Motława Suchy Dąb II,
Szkoła Podstawowa w Kornem i UKS Motława Suchy Dąb. Wspaniała atmosfera towarzyszyła nie
tyko naszym zawodniczkom na hali sportowej, ale
również na zewnątrz, gdzie trwał festyn z okazji
Dnia Dziecka.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
mieli do dyspozycji mnóstwo atrakcji
przygotowanych przez organizatorów
m.in. dmuchaną zjeżdżalnie, gry i
zabawy z animatorami, smakołyki
przygotowane przez koło gospodyń
wiejskich, maskotkę, z którą można
było porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie, malowanie twarzy czy wóz strażacki podstawiony przez niezawodnych strażaków z OSP Suchy Dąb.
Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym
zainteresowaniem, szczególnie, że
była to pierwsza taka impreza po długim czasie izolacji spowodowanej pandemią.
„Liczę, że od tej pory będziemy mogli
już co roku, bez żadnych zakłóceń spotykać się na wydarzeniach rodzinnych
i sportowych” - dodała Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb.
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Moje Kriefkohl—wspomnienia śp. Brunona Allauta
„Nazywam się Brunon Allaut i urodziłem się 24.04.1929
roku w Krzywym Kole, które wówczas znajdowało się w
granicach Wolnego Miasta Gdańska i nazywało się Kriefkohl. Dom, w którym ja się urodziłem, już nie istnieje.
Ten, w którym mieszkam z rodziną, wybudowano w sierpniu 1939 roku, miesiąc przed wybuchem wojny. Ojciec
mój był zawodowym kierowcą i jeździł samochodami osobowymi i ciężarowymi. Pracował także jako traktorzysta.
Mama była Polką z okolic Starogardu Gdańskiego i zajmowała się domem i dziećmi tzn. mną i moją siostrą.
Wieś liczyła przeszło pięciuset mieszkańców. Miejscowi
gospodarze i bardzo dużo robotników najemnych z Polski.
Granica Wolnego Miasta Gdańska była w Koźlinach, tam
był szlaban graniczny i izba celna. Przybysze z Polski
przyjeżdżali na rowerach. Pracowali w sezonie letnim
przy pracach polowych, a na zimę powracali do domu, do
Polski.
Domów było około dwudziestu. Były dwa duże domy podcieniowe, jeden drewniany (obecnie mieści się w nim ośrodek „Caritas”) i drugi ogromny murowany, który rozebrano po wojnie. Gospodarz domu podcieniowego w którym
obecnie mieści się „Caritas”, żyje i mieszka w Niemczech.
Ma ponad sto lat i nazywa się Klassen. .Budynek, w którym po wojnie mieściła się
poczta, był nazywany pałacem. Właściciele, państwo Fischer, mieli czworo
dzieci: dwóch chłopców i
dwie dziewczynki. Służba
u tych państwa składała
się z trzech polskich
dziewczyn. Jedna gotowała, a dwie pracowały jako
pokojówki. Gospodarze
posiadali sporo ziemi,
przeszło 300, a nawet 400
hektarów.
W miejscowości były dwie
szkoły. Nauka wszystkich
przedmiotów odbywała się
wspólnie dla wszystkich
razem. Tylko lekcje religii
były rozdzielone. Oddzielnie dla katolików i ewangelików.
Po starszej szkole zostały tylko wspomnienia, ponieważ
uległa zniszczeniu w pożarze. Podczas lekcji dziewczynki
ostrzegały nauczyciela, że coś iskrzy w klasie, ale ostrzeżenie zignorowano. Ogień zniszczył szkołę i mieszkanie
nauczyciela, które znajdowało się na górze. Nowy budynek szkolny powstał w 1922 roku. Były dwie izby lekcyjne
i dwóch nauczycieli, którzy mieszkali w Krzywym Kole.
Nauka odbywała się sześć dni w tygodniu i trwała od szóstego roku życia do czternastego. W każdej klasie było
około 30 uczniów, którzy rozdzielali się tylko na lekcje
religii, katolicy zostawali, a ewangelicy wychodzili. Ja
uczyłem się bardzo dobrze i ojciec posłał mnie do gimnazjum w Gdańsku.

Do Gdańska dojeżdżały autobusy, kilka razy kursowały na
trasie Koźliny - Krzywe Koło - Gdańsk. Wystarczyło tylko
podnieść rękę i się zatrzymywał. Kierowca znał wszystkich
podróżnych. Gdy mnie nie widział, bo zaspałem, zawsze
chwilę poczekał. Kościół był w rękach ewangelików, dla których msze odprawiał pastor z Koźlin lub ze Steblewa. Katolickie nabożeństwa odprawiano tylko w Giemlicach, Miłobądzu lub Łęgowie. We wsi było kilka sklepów. W gospodzie
przy drodze do Pszczółek, która już nie istnieje (obecnie w
tym miejscu stoi dom państwa Kusio), znajdowała się restauracja i można było przenocować w gościnnych pokojach.
Przez Krzywe Koło - Kriefkohl przebiegała linia kolejki wąskotorowej. Jej trasa rozpoczynała się w Steblewie i przez
Koźliny i Krzywe Koło docierała do Pszczółek. Właścicielem
torów była cukrownia w Sobowidzu, więc transportowano nią
głównie buraki cukrowe. Tak też ją nazywano: trasa buraczana. Przystanek znajdował się przy skrzyżowaniu dróg i tam
stały wagoniki. Jako małe dzieci wspólnie z kolegami chowaliśmy się w nich. Do jednego wagonika wchodziło prawie 30
małych szkrabów - wspomina pan Brunon, śmiejąc się przy
tym wesoło.
Przed wojną wielką uroczystością były obchody 1 maja. Wystawiano drzewko
nazywane
majowym, rozpoczynały
się
tańce i zabawy.
W gospodzie u
pana Neumanna
grywało się w
karty. 11 listopada przy pomniku wspominano 17 mieszkańców Krzywego Koła poległych podczas I
wojny
światowej. Postument
stał w miejscu,
gdzie
obecnie
znajduje się budynek sklepu. U mojego wujka - wspomina pan Brunon - słuchało się radia. Prąd był w Krzywym Kole już od 1911 roku.
Rzeka Motława była oczyszczana dwa razy w ciągu roku, na
św. Jana i jesienią. Ostatni raz przed wojną uporządkowano
ją w 1938 roku. Pamiętam, że koparki pracowały na węgiel dodaje pan Brunon. - Zadbana i wyczyszczona Motława wylewała bardzo rzadko. Woda była czysta i często się w niej
kąpaliśmy. Turyści z Gdańska przypływali kajakami, pływał
także mały stateczek. Żona pana Brunona, Anna, pamięta, że
jeszcze po wojnie ludzie nim pływali (…)
ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Kuriera Dębowego. Wspomnienia pochodzą ze strony: wspomnienia.suchy -dab.pl
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Młodzicy BASE GROUP Osiczanka Osice z awansem do Ligi Wojewódzkiej
Młodzicy BASE GROUP Osiczanki Osice awansowali do
Ligi Wojewódzkiej w sezonie
2021/22 zagrają w 18– zespołowej, najwyższej lidze rozgrywkowej, w której występują
obecnie takie drużyny jak Arka Gdynia czy Lechia Gdańsk.
Zwycięska kadra:
Dubiella Marek, Dutkowski
Ksawery, Dyszer Filip, Holender Piotr, Klisiewicz Mikołaj
Koprianiuk Franciszek, Kowalski Alan, Krefta Filip, Kuniec Marcel, Kuśmierz Filip,
Kuśmierz Jakub, Kwidziński
Szymon, Mach Kajetan, Patrzałek Błażej, Pietrucha Marcel, Pogorzelski Maksymilian,
Pokojewski Emil, Postrach
Jakub, Surzyn Karol, Sulewski Jakub, Undziłło Jakub,
T r e n e r z y :
Wojciech Kozłowski, Damian
Karnat

Ogromny sukces seniorów TRES Osiczanka Osice
30 lipca seniorzy TRES Osiczanka Osice
w wyjazdowym spotkaniu pokonali Gryf
Goręczyno w stosunku bramek aż 7:3.
Tym samym drużyna z Osic będzie reprezentować w przyszłym sezonie Gminę
Suchy Dąb w rozgrywkach V-ligi. Awans
jest ogromnym sukcesem całej drużyny,
zarządu
oraz
sponsorów.
W niedzielę 4.07 lipca odbyło się podsumowanie występów drużyny. Zawodnicy
wspólnie świętowali awans, ale nie obyło
się również bez podziękowań i wręczania
upominków. Zespół w sezonie 2020/21
występował w następującym składzie: K.
Banasik,
A.
Bubienko,
O. Gosłowski, G. Gliszczyński, D. Grabowski, S. Gruba, P. Jagodziński,
S. Kamiński, K. Kamiński, A. Kleina,
B. Kłos, A. Koszynkowski, B. Koszykowski, P. Kowalek, K. Kozak,
A. Kujawiak, D. Malanowski, P. Malanowski, S. Matusz, R. Misztal, M. Nawrocki, B. Pomirski, M. Sasnal,
M .
S a w i c k i ,
Ł. Skowroński, M. Szajerski, O. Wojdyła.
Dzięki niedawno oddanej inwestycji gminnej, jaką jest zaplecze przy boisku w Osicach, tutejszy klub sportowy nie powinien
mieć problemów z uzyskaniem licencji PZPN na grę w lidze okręgowej. Pozostaje nam życzyć jedynie sukcesów!

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla
uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia
będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek
oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.
Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:
I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia
–
zbieranie
pr ze z
wy c ho w a wcó w
z gó d
od
ro dz i có w
i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 w Gminie Suchy Dąb
W ubiegły piątek we wszystkich szkołach w naszej gminie odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021, w których uczestniczyła Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb. Reasumując cały rok szkolny - to był to bardzo specyficzny okres. Ze względu na pandemię wszyscy musieliśmy dostosować się do nowych warunków, jakimi była nauka zdalna i hybrydowa, która
była realizowana przez większość roku szkolnego.
Wójt Gminy Henryka Król podkreśliła, że był to trudny czas zarówno dla
uczniów, nauczycieli, jak również dla rodziców, których pomoc jest nieoceniona, za co serdecznie dziękuję. Jako organ prowadzący zapewniliśmy niezbędny
do tej formy nauki sprzęt komputerowy i środki bezpieczeństwa jakimi były
płyny dezynfekujące i maseczki - dodała Wójt.
Podczas uroczystości, poza radością i uśmiechem towarzyszącym z okazji zbliżających się wakacji, nie zabrakło też tych
mniej radosnych chwil. Na zakończeniu roku szkolnego w Suchym Dębie i Grabinach -Zameczku pożegnaliśmy dyrektorów
placówek, którzy nie przystąpili do konkursu na dyrektora szkoły. Również uroczyście pożegnaliśmy ósmoklasistów, którzy dalszą naukę będą kontynuować w szkołach ponadpodstawowych.
Pomimo wielu trudności, część uczniów osiągnęło wysokie wyniki
w nauce za co zostali wyróżnieniu przez swoich wychowawców
i dyrektorów szkół.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy udanych,
ciepłych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu we wrześniu!

SEKCJA UNIHOKEJADZIEWCZĄT
Miło Nam poinformować, iż po pierwszej połowie 2021 roku #GminaSuchyDąb jest liderem w powiecie gdańskim w
składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu #czystepowietrze według rankingu stworzonego przez:
https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

Przypominamy, że w ramach dofinansowania można
otrzymać środki m.in. na:
Wymianę starego pieca
Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
Ocieplenie budynku
Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu pod nr
telefonu (58) 355 68 45

