2021.05.15

Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego na
Wakacyjnym Pikniku Bezpieczeństwa w Kielnie
07.07.2019r.
2019.07.10
zobacz online: https://gcksir.szemud.pl/artykuly/wakacyjny-piknik-bezpieczenstwa-kielno-07-07-2019r/

W niedzielę 07 lipca 2019r. w Kielnie odbył się Wakacyjny Piknik Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym
Budowanej Hali Basenowej w Kielnie. Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wraz z panią Sołtys, radą
sołecką i Radnym zapraszali do zwiedzania hali basenowej, która choć jeszcze jest w budowie, budzi duże
zainteresowanie rodziców i dzieci. Organizator przygotował na festyn atrakcje dla różnych grup wiekowych
związanych z bezpieczeństwem np. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze dla najmłodszych.
„Robisz krok – Koła stop” pouczali panowie prezentujący program Autochodzik, który od ponad roku
funkcjonuje w naszych szkołach. Festyn rozpoczął muzycznie znany wszystkim mieszkańcom Timur,
zaśpiewały i zatańczyły „Szalone Małolaty” z Elbląga pracujące pod kierunkiem Katarzyny Panicz. Ten
młody zespół już po raz drugi oczarował publiczność Gminy Szemud. Dzieci świetnie bawiły się z mimami,
którzy sugestywnie wciągali dzieci do zabawy „na migi”. Wszystko to zaplanowano z dużym
wyprzedzeniem jako imprezę sołecką, która nieoczekiwanie przerodziła się w HISTORYCZNE WYDARZENIE.
Otóż na dzień przed piknikiem swą wizytę w Kielnie zapowiedział Pan Premier RP Mateusz
Morawiecki. Na stronie Kancelarii Premiera wiadomość ukazała się w niedzielny poranek. Nic więc
dziwnego, że nawet ludzie wchodzący na teren boiska w Kielnie, sprawdzani dokładnie przez
funkcjonariuszy, pytali z półuśmiechem czy prawdą jest, iż przyjedzie Premier. Przyjechał i spędził w
Kielnie około dwóch godzin przechadzając się i rozmawiając z mieszkańcami. Właściwie każdy mógł do
Pana Premiera podejść, zrobić z nim zdjęcie. FB zaroił się od fotek. Przybyli też inni znamienici goście. Nasz
piknik zaszczycił swą obecnością Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, przybyli posłowie Małgorzata
Zwiercan, Dorota Arciszewska, Marcin Horała. Przybyła również Gabriela Lisius Starosta Powiatu
Wejherowskiego oraz wiele innych zacnych osobistości, których obecność była dla nas przyjemnością i
zaszczytem.
W Kielnie, w Gminie Szemud po raz pierwszy byliśmy świadkami odwiedzin Prezesa Rady Ministrów.
Pierwszy ale być może nie ostatni. Życie płynie a Gmina Szemud znajduje się w czołówce dynamicznie
rozwijających się gmin wiejskich w Polsce.
W imieniu Wójta Gminy Szemud oraz własnym pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy –
szczególnie w ostatnich dniach – dynamicznie i z zaangażowaniem włączyli się w przygotowania. Dziękuję
zatem właścicielowi ﬁrmy Auto – Seba panu Sebastianowi Bieszk, dyrekcji SP w Kielnie p. Joannie Kuładze
oraz p. Katarzynie Derleckiej. Dziękuję nauczycielom: paniom Ewie Peliksze, Ewie Flis – Gudalewicz i
Katarzynie Wierzbickiej. Panie mimo wakacji poświęciły swój czas szkole i sołectwu. Dziękuję też
pracownikom szkoły paniom: Beacie Bieszke, Żanecie Łopińskiej, Janinie Hoppa, Katarzynie Dobosz,
Bernadecie Parchem, Danucie Kopp – Ostrowskiej, Agnieszce Olejnik – Buczkowskiej. Dziękuję Radzie
Rodziców – paniom Marzenie Bieszke i Izabeli Kurt oraz panu Sylwestrowi Wentk. Dziękuję Dyrektorowi
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GCKSiR w Szemudzie p. Tomaszowi Steinowi, pani Sołtys – Wiesławie Wenzel i radzie sołeckiej.
Podziękowania składam także strażakom: Komendantowi Gminnemu OSP panu Pawłowi Milewczykowi,
Stanisławowi Milewczykowi – Naczelnikowi OSP Kielno i właścicielowi ﬁrmy Stachtrans, Witoldowi Hoppa –
Prezesowi OSP Kielno, wszystkim druhom OSP Kielno, mieszkańcom wsi Kielno, pracownikom Urzędu
Gminy. Dziękuję wszystkim – również tym, o których pracy nie wiem a którzy pomogli w organizacji i tylko
mam nadzieję, że nikogo w swych podziękowaniach nie ominęłam. Jak zwykle bez tych wszystkich ludzi nie
udałoby się zrobić tak wiele i na tak wysokim poziomie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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