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„Cudze chwalicie swego nie znacie" Ponownie była okazja by spotkali się

Spotkania z kulturą i sztuką powiatu gdańskiego. ludzie rozkochani w sztuce a rozrzuceni
po całym powiecie, by się nawzajem
poznali, wymienili artystyczne
doświadczenia.
W czerwcowy weekend przez kolejne
trzy dni koncertowały w Chacie chóry,
zespoły wokalno instrumentalne,
taneczne, folklorystyczne, rockowe
i biesiadne - przeplatane
humorystycznymi monologami i piękną
poezją. Ponadto wszyscy obecni mieli
okazję podziwiać wykonane
różnorodnymi technikami prace
malarskie oraz fotograficzne, rzeźby w
drewnie, rękodzieła (gobeliny, hafty,
Chata Myśliwska „Pod Sokołem' w
koronki), artystyczne wyroby ze srebra a
Straszynie czwarty rok z rzędu na krótką chwilę także prace plastyczne i ceramiczne
przeobraziła się w wielką galerię kultury i sztuki. dzieci i młodzieży,
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Przygotowanie uczniów do życia w
Słowo o oświacie
Sieć placówek oświatowych w gminie tworzy społeczeństwie informacyjnym jest
jednym z priorytetów edukacji w gminie.
siedem szkół podstawowych, cztery gimnazja
Realizacja tego zadania jest możliwa
oraz jedno przedszkole. Bardzo dobra baza
poprzez funkcjonowanie w każdej szkole
i wyposażenie tych placówek pozwala osiągać
uczniom wysokie wyniki w nauce i wychowaniu. bardzo dobrze wyposażonych pracowni
komputerowych z dostępem do
W każdej szkole funkcjonują biblioteki
szkolne, które oprócz wielu woluminów książek Internetu.
W każdej placówce uczniowie
posiadają zbiory multimedialne.
Uczniowie w pełni mogą rozwijać i doskonalić korzystają z gorących posiłków w
swoje umiejętności sportowe. Wymiarowe sale stołówce szkolnej oraz mogą korzystać z
zajęć w świetlicy szkolnej.
sportowe posiadają szkoły w Łęgowie
i Przejazdowie. Nowo wybudowaną w bieżącym W celu doskonalenia warunków nauki
permanentnie modernizuje się bazę
roku salę gimnastyczną oddano do użytku
placówek oświatowych.
uczniom w SP w Wiślince. Następna szkoła,
która otrzyma wymiarową salę gimnastyczną to W bieżącym roku szkolnym dokonano
następującej modernizacji szkół:
ZS w Straszynie. Pilną potrzebą jest
- w Wojanowie- wymiana stolarki okiennej
wybudowanie sali gimnastycznej dla ZS w
i posadzki w świetlicy szkolnej,
Rotmance.
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