MAIin7r7l MiFQFtf*7?WIIC
■

i

.

NR 3 (109) ROKX

STRUMIANNIK

ISSN 1506-3437

CENA 1 ZŁ

2002 R

W Święta
Zmartwychws tania
życzymy wszystkim
Czytelnikom „Lesoka"
spokoju i odpoczynku.
Niech Zmartwychwstały
Pan wspomaga Was
i Wasze rodziny,
a słowa księdza
Twardowskiego okażą się
tylko utopią.
Redakcja
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Tyle zmartwychwstań już przeszło,
A serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami,
Tyle już: Alleluja!
A moja świętość dziurawa
f
Na ćwiartce włoska się buja.
Ks. Jan Twardowski
t
Ł i

AST

>v

%

Lesöi

cii^

■11

.

WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIE!
Ten dzień poprzedzony jest Wielkim Tygodniem, a ten
tydzień jest wielki, bo tworzą go wielkie dni, w których
rozegrały się najdonioślejsze wydarzenia w ludzkich dziejach.
Czy jest znaczący także w naszych przeżyciach? Czy jest
tygodniem głębokich doświadczeń? A może zapominamy,
gdzie szukać jego doniosłości? Zaaferowani drobiazgami,
może nie dostrzegamy rzeczy naprawdę ważnych. Może
dzisiaj te wydarzenia zostały sprowadzone do „wodolejstwa
i jaj”?
Wielki Czwartek - Wielka miłość. „Największa jest miłość”
(1 Kor 13,13). Trzeba ją tego dnia przeżyć jak najpełniej. Miłość
Eucharystyczną, dzielącą chleb sakramentalnej obecności oraz tę
najprostszą, pochylającą się nisko, by umyć nogi. Pan Jezus powiedział
w ten pierwszy Wielki Czwartek: „To czyńcie na moją pamiątkę”
(Łk 22,19). Czynimy, gdy kochamy!
Wielki Piątek - Wielkie cierpienie. Niewyobrażalnie wielkie.
Zmaltretowane ciało zawieszone na strzępach starganych bólem
nerwów. Konanie z braku powietrza i pragnienia w taki rześki,
wiosenny dzień. Ból może zaćmić oczy i serce. W cierpieniu można
złorzeczyć i wzywać pomsty dla krzywdzących. A Pan Jezus, „gdy
cierpiał, nie groził” (1 P 2, 23). Ból przeżyty w rozpaczy nie czyni
cierpienia wielkim. Cierpienie nabiera wielkości tylko przez miłość.
Adorujemy Chrystusowy krzyż, bo to znak Wielkiego Cierpienia.
Wielka Sobota - \yielka cisza. Gdy już „wykonało się” (J 19, 30)
to, co się miało wykonać, zapanowało ogromne milczenie. A w nas jest
ogromny zamęt i hałas. Pan Jezus zrobił dla nas wszystko, co mógł dokonał naszego odkupienia. Zostawił nas teraz w ciszy swego grobu,
byśmy dojrzeli do wyzwolenia ze skupienia się na sobie. Do wyzwolenia,
jakie On niesie „umarłym na skutek grzechów” (Ef 2, 5).

Wielka Niedziela - Wielkie Życie. To życie, które
znamy, jest pełne ograniczeń, barier stawianych nam przez
ciało, umysł, wolę i jej chorobę - grzech. Żyjemy tylko
kawałkiem życia. I ten kawałek byłby wszystkim, gdyby
nie On i nie ten poranek, kiedy ziemią wstrząsnęła prawda:
Jezus Chrystus pokonał śmierć, „a na życie i nieśmiertelność
rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1, 10).
Święta Paschalne rozpoczynają się Mszą świętą
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończą się
nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Te święte
trzy dni są dniami wyłączonymi z całego roku, dniami wyjątkowymi,
oddzielonymi od codzienności, a poświęconymi właśnie świętowaniu
tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że całym sercem
pochylamy się nad Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Jezusa. Tego głębokiego „pochylenia się” z całego serca życzę, aby
potem mieć pełny udział - jak to ktoś pięknie powiedział - w
„Promocji życia”.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. proboszcz

Mirosław Bużan

Mieszkańcy gminy Szemud
oraz Czytelnicy Lesoka"

„

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składam Wam najserdeczniejsze życzenia.
Życzę obfitości łask płynących
od Pana - Zwycięzcy Śmierci.
Niech radość z tej wielkiej prawdy
gości zu Waszych sercach.
Dzielmy się miłością odkupienia - będzie ona
naszym umocnieniem w codziennym życiu
i troskach. Zmartwychwstały Chrystus
czyni nasze życie nieustającym świętem
i nadzieją.
W czas Wielkanocy życzę Państwu
zuszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia.
Niech te święta upłyną w atmosferze
spokoju i miłości.
Z serdecznym pozdrowieniem
Zbigniew Engelbrecht
Wójt Gminy Szemud
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27.02.2002
Opłata administracyjna
W związku z nowelizacją ustawy - Prawo działalności gospo
darczej, wprowadzono nowe uregulowania, zgodnie z którymi wniosek
o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
podlega opłacie stałej w kwocie odpowiednio 100 i 50 zł. W roku
2001 Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie opłaty ad
ministracyjnej za czynności urzędowe polegające na dokonaniu wpisu
lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej i w związku z
powyższym powinna kwoty opłat dostosować do ustawowych.

7.03.2002
Czynsz dzierżawny dla gruntów komunalnych na rok 2002
Zarząd pozostawił na poziomie ubiegłorocznym stawki rocznego
czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych stanowiących własność
gminy Szemud, tj. w wysokości 100 zl za hektar oraz dla gruntów
przeznaczonych pod rekreację oraz pod usługi w wysokości 0,60 zl/
m2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wniosek o umorzenie odsetek
Zarząd rozpatrując wniosek pana Jana Boik z Kielna w sprawie
umorzenia odsetek od renty planistycznej zapoznał się również z opinią
radcy prawnego w ww. sprawie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić
szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłaceniu tych należności oraz wskazać może organy do tego
uprawnione. W związku z tym, iż gmina Szemud nie dysponuje
uchwałą w tym zakresie, brak jest podstaw prawnych do rozpatrzenia
wniosku. Z chwilą podjęcia stosownej uchwały i wejścia jej w życie
złożony wniosek będzie można rozważyć ponownie. W związku z
powyższym Zarząd zlecił przygotowanie stosownego projektu uchwały.

Pisma panów Stanisława i Wiesława Sikorów ze wsi Głazica
Podczas zebrania wiejskiego we wsi Głazica jednogłośnie prze
głosowano wniosek pana Jana Formelli z Głazicy w sprawie wykupu
części działki przyszkolnej nr 116/2 o pow. 0,98 ha. Pan Jan Formella
pragnie nabyć ww. nieruchomość na powiększenie gospodarstwa
rolnego, motywując jednocześnie to tym, iż grunt ten w przeszłości
został przekazany przez jego pradziadków na rzecz szkoły. W związku
z powyższym panowie Stanisław i Wiesław Sikora z Głazicy wystąpili
z pismem o zaniechanie działań zmierzających do sprzedaży gruntów
przyszkolnych we wsi Głazica, powołując się na art. 56 pkt 1 Karty
Nauczyciela.

Projekt uchwały budżetowej na 2002 rok
Zarząd wniósł propozycje zmian do przyjętego 15.11.2001 pro
jektu uchwały budżetowej, tak po stronie dochodów jak wydatków i
w wykazie zadań inwestycyjnych. Zarząd zauważył możliwość zwięk
szenia dochodów. Jest to wynikiem rozmów na spotkaniach wiejskich
oraz wniosków radnych.
Priorytetową zmianąjest wprowadzenie do budżetu gminy zadania
pn. „Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja we wsi Szemud”. Wpro
wadzenie tego zadania jest podyktowane tym, że jesteśmy w po
siadaniu dokumentacji na ww. zadanie. Obliguje nas do tego również
Wydział Ochrony Środowiska, który kwestionuje zmiany w miej
scowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach, gdzie
nie jest rozwiązany problem gospodarki ściekowej, co w konsekwencji
doprowadzi do blokowania terenów w gminie. Zarząd rozpatrując
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problem ochrony środowiska w kontekście całej gminy widzi konie
czność zaplanowania w budżecie kwoty na wykup gruntu pod oczy
szczalnię i kanalizację we wsiach Koleczkowo-Bojano. Planuje się
kontynuowanie w latach następnych inwestycji poprzez opracowanie
dokumentacji, a w konsekwencji po zakończeniu inwestycji w Szemu
dzie rozpoczęcie realizacji inwestycji w rejonie wschodnim gminy.
Środki z tzw. funduszu „estetyzacja wsi” w kwocie 200.000 zł
Zarząd proponuje pozostawić w rezerwie i przy wykorzystaniu Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego dokonać podziału na 20 sołectw.
Pozostałe propozycje Zarządu, mające odzwierciedlenie w projekcie
budżetu gminy Szemud na rok 2002 są wynikiem m.in. złożonych
wniosków i finansowych możliwości gminy.
W związku z powyższym Zarząd po wprowadzeniu proponowanych
zmian skierował projekt budżetu na rok 2002 do zaopiniowania przez
komisje Rady Gminy.

14.03.2002
Zmiana w planie zagospodarowania dz. 241/11 obrębu
Szemud
Zarząd przygotował i skierował pod obrady Rady Gminy projekt
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Szemud dotyczącego działki nr 241/11
obrębu Szemud.
W dotychczasowym planie przestrzennym teren ten był prze
znaczony pod projektowany układ komunikacyjny. Obecnie przeznacza
się go na teren mieszkalnictwa zbiorowego (istniejący Dom Nauczyciela)
i komunikacji., Opracowany projekt przewiduje drogę jednokierunkową
- wyjazd od gimnazjum (pomiędzy Domem Nauczyciela a Bankiem
Spółdzielczym) na ulicę Wejherowską. Projekt został uzgodniony ze
wszystkimi niezbędnymi instytucjami.

Regulamin wynagradzania dyrektora Gminnego Centrum
Kultury w Szemudzie
W związku z tym, że Regulamin Wynagradzania jest wprowadzony
przez Dyrektora instytucji, ten nie może ustalić sobie wynagrodzenia.
Dlatego istnieje konieczność podjęcia uchwały regulującej zasady
wynagradzania Dyrektora oraz określenia wymaganych na tym sta
nowisku kwalifikacji. Stosowny projekt uchwały Zarząd skierował pod
obrady Rady Gminy.

Regulamin wynagradzania dyrektora GBP
Projekt uchwały, która ustanawia zasady wynagradzania dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke w Sze
mudzie Zarząd skierował pod obrady Rady.

Regulamin wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud
Wprowadzenie wzorcowego regulaminu wynagradzania pra
cowników stanowić będzie podstawę do opracowania przez dyrektora
instytucji regulaminu wynagradzania pracowników. Jego wprowa
dzenie reguluje zasady ramowe wynagradzania pracowników. Przy
gotowany projekt uchwały Zarząd skierował pod obrady Rady Gminy.

Regulamin wynagradzania pracowników GCK w Szemudzie
Projekt uchwały RG w sprawie wprowadzenia wzorcowego
regulaminu wynagradzania Gminnego Centrum Kultury w Szemudzie
Zarząd Gminy przygotował i skierował pod obrady Rady Gminy.

Projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
W związku z tym, że ustawa - Ordynacja Podatkowa nie uw
zględnia wszystkich dochodów własnych budżetu gminy oraz zasad,
na podstawie których można byłoby rozpatrzyć wnioski dłużników
gminy o udzielenie umorzenia lub ulg w spłacie świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu
mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych) oraz opłat za
usługi np. za wodę i ścieki, a także innych należności jak np. renty
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planistycznej czy opłaty adiacenckiej, zasadne jest podjęcie powyższej
uchwały. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rady gminy mają
uprawnienia do określenia i rozkładania na raty wierzytelności sta
nowiących dochód budżetu gminy, do których nie stosuje się przepisów
- Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym Zarząd przygotował
stosowny projekt uchwały i skierował go pod obrady Rady Gminy.

Kredyt na budowę wodociqgu
Zarząd Gminy przygotował projekt uchwały Rady Gminy na
zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
400.000 zł na zadanie inwestycyjne: budowa wodociągu BojanoDobrzewino-Kielno - rozbudowa ujęcia wody w Bojanie i skierował
go pod obrady Rady Gminy.

Kredyt na budowę gimnazjum w Szemudzie
Planuje się również zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy
w wysokości 760.000 zł na zadanie inwestycyjne: budowa Gimnazjum
w Szemudzie. Przygotowany projekt trafi pod obrady Rady Gminy.

Wolne wnioski
Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie wydania ze
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla następujących
wnioskodawców:
- Jerzy Krauze z Donimierza - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
- Wiesław Prałat z Szemuda - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i
powyżej 18% zawartości alkoholu
- Wojciech Laga z Łebna - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

_____________ 19,03.2002_____________
Wniosek SKR o rozłożenie na raty opłaty
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek SKR Kielno z siedzibą w
Szemudzie w sprawie rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie użyt
kowania wieczystego.

Sprzedaż mienia komunalnego
Zarząd Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnej
Rady Gminy przygotował i skierował pod obrady Rady Gminy dwa
projekty uchwał.
Pierwszy dotyczy nabycia na rzecz gminy Szemud na cele
publiczne nieruchomości położonej w Częstkowie, stanowiącej działkę
nr 336/1 obszaru 313 m2, będącą współwłasnością Mariana i Janiny
Pryczkowskich zamieszkałych w Częstkowie. Działka ta stanowi drogę
publiczną, w związku z tym uzasadniony jest jej wykup.
Kolejny projekt uchwały Rady Gminy dotyczy przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy Szemud, poło
żonych w Głazicy, w Bojanie i w Kielnie. Osoby fizyczne nabywają
przedmiotowe nieruchomości w celu poprawienia warunków zago
spodarowania posiadanych przez nich gruntów, w celu powiększenia
działki oraz na wydzielenie drogi dojazdowej.

Zatwierdzenie przetargu dot. opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Szemud
Przetarg odbył się w dniu 28.02.2002 r. Do przetargu stanęło 7
oferentów. Spośród nich dwie oferty wykluczono ze względu na
niekompletną dokumentację. Za usługę oferenci zaproponowali na
stępujące ceny brutto:
- Pracownia Architektoniczna - Sławomir Czapliński z Konina
- 67.893,00 zł - oferta wykluczona;
- Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o. o z Bydgoszczy 203.886,40 zl;
- Biuro Planowania Przestrzennego z Gdańska
- 405.174,20 zl
- Fundacja EKOBALTIC Instytut Problemów Ekorozwoju
z Gdańska
- 104.066,00 zł;
- Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM Sp. z o.o. ze Starogardu
Gdańskiego
- 352.214,00 zł
- PAU-line Pracownia Architektury i Urbanistyki - Krystyna Bobrowicz z
Sopotu
- 207.400,00 zł
- Studio „DZ” Daniel Załuski z Sopotu
- 515.206,00 zł - wykluczona.
Najkorzystniejszą okazała się oferta Fundacji EKOBALTIC z Gdańska,

którą Zarząd zatwierdził.

Sprawy kulturalno-oświatowe
W ramach spraw kulturalno-oświatowych Zarząd zapoznał się z
następującymi sprawami:
a) 15 marca 2002 r. odbył się Sejmik Uczniowski, na którym pierwsze
miejsce zajęło GIM Szemud, dalej kolejno GIM Bojano, GIM Kielno
i GIM Łebno;
b) Komisja Stypendialna przyznała stypendia naukowe Rady Gminy w
kategorii:

- szkoły podstawowe
1)
2)
3)
4)
5)

Jagoda Napieralska - SP Szemud - średnia ocen 5,33
Agata Bieszk - SP Szemud - średnia ocen 5,25
Aneta Roda — SP Częstkowo — średnia ocen 5,25
Joanna Siewert - SP Częstkowo - średnia ocen 5,13
Barbara Rogińska - SP Bojano - średnia ocen 5,11

- gimnazjum
1)
2)
3)
4)

Aneta Kąkol - GIM Łebno - średnia ocen 5,45
Sylwia Lademan - GIM Łebno - średnia ocen 5,36
Maria Haase — GIM nr 15 Gdynia - średnia ocen 5,11
Anna Puzdrowska - GIM Łebno - średnia ocen 5,08

- szkoły średnie:
1) Agnieszka Stenka - X LO w Gdyni kl. IV - średnia ocen 5,11
2) Marzena Kreft - Zespół Szkół Agrobiznesu w Przodkowie kl. II
- śr. 5,0
3) Wioletta Kreft - Zespół Szkół Agrobiznesu w Przodkowie kl. IV
- śr. 4,91
4) Marcin Wenta - Zespół Szkół Agrobiznesu w Przodkowie kl. II
- śr. 4,90

- studenci:
1) Mariusz Mach - Akademia Morska w Gdyni - 5,00
2) Beata Stenka - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
rok V - średnia 5,00
3) Piotr Krauze - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki,
Techniki i Informacji - średnia 4,83.
Komisja przyznała również stypendium dla Piotra Sikory (100 zł
miesięcznie) jako wybitnie uzdolnionego w dziedzinie sportu, co
przewiduje Regulamin Stypendialny.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2002
Zarząd skierował pod obrady Rady Gminy projekt uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Szemud na rok 2002, jaki zgodnie
z ustawą o finansach publicznych należy uchwalić w terminie nie
później niż do 31 marca roku budżetowego.
Zarząd Gminy po akceptacji przez komisje stałe Rady Gminy
wprowadził do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym m.in.
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Szemudzie oraz
rozpoczęcie prac przygotowawczych pod budowę takiego kompleksu
w rejonie Bojano-Koleczkowo. Ponadto proponuje rozszerzyć budżet
o dodatkowe zadania wodociągowe, które będą realizowane głównie
ze środków mieszkańców. Poza tym mając na względzie oczekiwania
radnych, a także biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców zgłaszane
podczas zebrań wiejskich w zakresie estetyzacji wsi, Zarząd proponuje
zwiększyć środki zaplanowane na ten cel w rezerwie celowej o
100.000 zl.
Na wniosek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w
budżecie gminy na rok 2002 na zadanie budowa remizy OSP w
Bojanie zapisano kwotę 50.000 zł. Komisja na swoim posiedzeniu w
dniu 18.03 br. zaproponowała przeniesienie części środków, tj. w
kwocie 20.000 zł pierwotnie zaplanowanych na rozbudowę OSP w
Bojanie z przeznaczeniem na budowę chodnika w Bojanie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Szemud za rok 2001. Sprawozdanie zostanie przedłożone
Radzie Gminy.

Leonard Miąskowski

• marzec 2002 •
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Szemud
28 lutego 2002 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Szemud. Oprócz
spraw organizacyjnych tematem obrad było podjęcie uchwał.
1. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szemud na rok2002.
Ponadto Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych w Szemudzie oraz Pełnomocnika Wójta ds. PiRPA za rok 2001.
2. Podjęto uchwałę w sprawie powołania zastępcy Skarbnika Gminy Szemud
w osobie Marceliny Stubba. Wynika to z chęci usprawnienia działalności
gminy w chwilach dłuższych nieobecności Skarbnika Gminy. Podjęta
uchwała umożliwi m.in. zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązków
Skarbnika zastrzeżonych tylko dla niego przepisami prawa.
3. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/351/2002 Rady
Gminy Szemud z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szemudzie oraz nadania statutu Bibliotece Pu
blicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke w Szemudzie. Nadanie
statutu Bibliotece Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke w
Szemudzie umożliwi rozpoczęcie jej działalności.
4. Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury
w Szemudzie, co umożliwi rozpoczęcie działalności tej instytucji z dniem
2 kwietnia 2002 r.
5. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zapisu w par. 1 uchwały Rady Gminy
Szemud nr XXXV11/338/2001 z dnia 18.10.2001 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie
gminy Szemud. Zmiana uchwały wynika z nowelizacji ustawy o systemie
oświaty, zgodnie z którą od 1 stycznia 2002 r. niepubliczne przedszkola
otrzymują z budżetu dotację na każde dziecko w wysokości nie niższej
niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W przy
padku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do
naliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez publiczne przed
szkole prowadzone przez najbliższą gminę.
6. Podjęto uchwalę w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/329/2001 Rady
Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty admini
stracyjnej oraz w sprawie zwolnień od opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe. Wiąże się to z nowelizacją ustawy - Prawo działalności gospo
darczej, która weszła w życie 23 stycznia 2002 r., wprowadzając nowe
uregulowania, zgodnie z którymi wniosek o wpis lub zmianę wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie
odpowiednio 100 zł i 50 zł. W roku 2001 Rada Gminy Szemud podjęła
uchwalę w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
polegające na dokonaniu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności
gospodarczej. Aby uniknąć sytuacji, w której funkcjonowałyby dwie opłaty
pobierane praktycznie za tę samą czynność od osób, które pomiędzy 23
stycznia 2002 r. (dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej), a dniem
wejścia w życie uchwały znoszącej opłatę administracyjną za czynności
urzędowe, zasadne było wprowadzenie w drodze uchwały zwolnień od
opłat lokalnych innych niż wymienionych w ustawie.
7. Podjęto uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Przetocze nie i reorganizacji Szkoły Podstawowej w Szemudzie. Zamiar
ten zrodził się z chwilą przeprowadzonych analiz liczby urodzeń, z których
wynika, że obecnie, a także w perspektywie lat następnych nie ma żadnej
możliwości zwiększenia liczby uczniów w SP w Przetoczynie. W związku
z czym uznano za zasadne i celowe połączenie klas IV-VI z SP w Przeto
czynie z SP w Szemudzie, stwarzając tym samym lepsze warunki nauki
dla uczniów z SP z Przetoczyna. Natomiast w Przetoczynie powstanie
Szkoła Filialna SP w Szemudzie, do której uczęszczać będą uczniowie
klas „0”, I-III. Rada Gminy zagwarantowała wszystkim uczniom zarówno
uprawnionym jak i nieuprawnionym dowóz na trasie przejazdu autobusu.
8. Podjęto uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Rębiskach
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oraz zmiany uchwały Rady Gminy Szemud nr VII/56/99 z dnia 4.03.1999 r.
dot. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kielnie. Rada Gminy podej
mując powyższą uchwałę zagwarantowała również wszystkim uczniom
zarówno uprawnionym jak i nieuprawnionym dowóz na trasie przejazdu
autobusu.
9. Podjęto uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji Gimnazjum w Łebnie. Na
taką decyzję ma wpływ oddanie do użytku (we wrześniu bieżącego roku)
budynku gimnazjum w Szemudzie, obejmującego swoim obwodem so
łectwa: Szemud, Głazica, Grabowiec, Donimierz, Przetoczyno, Szemudzka
Huta, Jeleńska Huta, Łebno, Lebieńska Huta, Będargowo, Zęblewo,
Częstkowo. Jednocześnie likwidacja GIM w Łebnie pozwoli na spełnienie
głównego założenia reformy oświaty jakim jest oddzielenie uczniów
gimnazjum od szkoły podstawowej.
10. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. Jest to konse
kwencją podjętych przez Radę Gminy powyższych uchwał. W związku z
tym zaszła konieczność zmiany planu sieci publicznych szkół podsta
wowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
W trakcie obrad Sesji złożono również interpelację dotyczącąodmulenia
rowu drogowego i udrożnienia przepustu pod drogą w Szemudzie-Leszczyńcu, gdyż dochodzi na tym odcinku jezdni do przedostawania się wody
na jezdnię.

A. Bużan

XU Sesja Rady Gminy
Szemud
20 marca 2002 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy
Szemud poświęcona w całości uchwaleniu „Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud”.
Rada Gminy uchwalając „Studium” brała pod uwagę uwarunkowania
wynikające ze stanu istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenów,
stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, wystę
powania terenów i obiektów chronionych, dotychczasowego przeznaczenia
terenów, uwzględniając prawa własności gruntów, uwarunkowania, cele i
kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa oraz szanse
i zagrożenia rozwoju.

A. Bużan
Informacja dla klientów

ENERGA

Gdańska Kompania Energetyczna S.A. Zakład
Wejherowo informuje, że nastąpiła zmiana nazwy banku dla wpłat
za energię elektryczną i usługi dodatkowe dla klientów
indywidualnych.
Aktualna nazwa banku i numer konta:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr konta: 18200001-500764112

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie bardzo
dziękuje Zbigniewowi Kornackiemu — proboszczowi parafii pw.
Świętego Mikołaja w Szemudzie za wyrażenie zgody na zbiórkę
na rzecz pogorzelców rodziny Ptach z Donimierzc
Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do
hojnych parafian za ofiarność i łączenie się z ludźmi w
nieszczęściu.
Pracownicy GOPS zebrali i przekazali ww. rodzinie kwotę
4.500 zł.

Kierownik GOPS
Janina Halniann ,
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Budżet Gminy Szemud
na rok 2002

400

600

700

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

710

750

Wpływy z tytułu wydania świadectw miejsca
pochodzenia zwierząt

5.000

Wpływy od ludności na połączenie wodociągu
Leśno-Kielno

80.000

Wpływy od ludności na budowę wodociągu
Łebno-Donimierz

10.000

Wpływy od firmy EKOLAN na budowę wodo
ciągu i sieci kanalizacyjnej we wsi Warzno

331.000

Dotacja na budowę wodociągu Bojano - Dobrzewino - Kielno w ramach kontraktu wojewódzkiego

100.000

Dotacja na budowę ujęcia wody w Bojanie
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich

156.697

Wpływy z opłaty łowieckiej

2.000

Odsetki

2.000

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

350.000

Wpływy ze sprzedaży wody

350.000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

146.805

Dotacja Starostwa Powiatu Wejherowskiego
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

57.805

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont
dróg transportu rolnego

45.000

Darowizna na budowę chodników

44.000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

931.200

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

25.000

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych

55.600

Wpływy z usług centralnego ogrzewania

26.600
400.000
9.000

Wpływy z tytułu renty planistycznej

200.000

Wpływy od ludności na zmianę planu zago
spodarowania przestrzennego

210.000

Odsetki

5.000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu grobownictwa i cmentarnictwa
wojennego

4.000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

257.020

Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

22.320

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

65.600

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

Kwota (w zł)

923.697

102.000

Wpływy z dzierżawy gruntów

DOCHODY BUDŻETOWE
Określenie działu i źródeł dochodów

95.000

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

T. Pustelnik

Dział

40.000

Wpływy za przyłącza wodociągowe
Wpływy od ludności na rozbudowę ujęcia wody
w Bojanie

W grudniowym numerze „Lesóka” został przedstawiony projekt
budżetu gminy na rok 2002, który do czasu uchwalenia budżetu przez
Radę Gminy, stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku
bieżącym. Od pierwszych dni marca br. trwały prace nad
wypracowaniem ostatecznej wersji budżetu. Zarząd Gminy szczegółowo
przeanalizował obecną sytuację finansową gminy i, biorąc pod uwagę
korzystny wynik roku ubiegłego, zwiększone możliwości pozyskania
podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz tendencję spadkową
oprocentowania kredytów bankowych, postanowił zaproponować Radzie
Gminy wprowadzenie do budżetu na rok bieżący z kontynuacją w latach
kolejnych priorytetowej dla gminy inwestycji w zakresie budowy
oczyszczalni i kanalizacji we wsi Szemud. Powyższe podyktowane jest
wieloma względami, w tym względami społecznymi (oczekiwaniami
mieszkańców), wymogami stawianymi przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (w związku z brakiem
działań w zakresie rozwiązania gospodarki ściekowej kwestionowane
są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a to z kolei prowadzi do blokowania terenów w gminie), a także
posiadaniem dokumentacji, której ważność kończy się w roku bieżącym
(jej późniejsze aktualizowanie naraziłoby gminę na dodatkowe koszty).
Mając na względzie potrzebę rozwiązania problemu gospodarki
ściekowej w całej gminie oraz stwarzanie korzystnych warunków do
jej rozwoju, Zarząd proponuje także rozpoczęcie prac przygotowawczych
w zakresie budowy oczyszczalni i kanalizacji dla rejonu Bojano Koleczkowo. Ponadto zaproponowano wprowadzenie do budżetu
dodatkowych zadań inwestycyjnych finansowanych w całości ze
środków mieszkańców. Mając na względzie oczekiwania radnych oraz
zgłaszane podczas zebrań wiejskich przez mieszkańców wnioski w
zakresie estetyzacji wsi Zarząd uważa za zasadne zwiększenie puli
przewidzianej na ten cel do 200.000 zł, której podział nastąpiłby po
zatwierdzeniu budżetu. Powyższe propozycje były dyskutowane przez
wszystkie komisje Rady Gminy i spotkały się z pełną akceptacją.
Ostatecznie dochody budżetowe zostały określone na kwotę
16.894.571 zł, zaś wydatki na kwotę 18.018.185 zł (w tym majątkowe
- 4.132.517 zł). Przychody budżetu określono na kwotę 2.500.000 zł
(w tym: kredyty długoterminowe - 1.700.000 zł, kredyt krótkoterminowy
na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy - do
wysokości 200.000 zł oraz wolne środki, tj. nie wykorzystany kredyt
z roku ubiegłego - 600.000 zł), zaś rozchody - spłata kredytów w kwocie
1.376.386 zł (w tym 200.000 zł kredytu krótkoterminowego).
Przy opracowywaniu budżetu na rok bieżący Zarząd uwzględnił
wydatki, które będą musiały zostać wprowadzone do budżetu w latach
kolejnych tak, by sprostać potrzebom bieżącym oraz kontynuować
zaplanowane inwestycje. W tym celu przygotował prognozę dochodów
i wydatków oraz prognozę długu na lata kolejne.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szemud
na rok 2002 został przedstawiony Radzie Gminy i będzie rozpatrywany
27 marca br. Poniżej przedstawiono, w układzie tabelarycznym, plan
dochodów i wydatków, a także wykaz zadań inwestycyjnych na rok
2002, które stanowią załącznik do projektu uchwały.

Wpływy z usług za ścieki

751

130.000

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadze
nie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego

26.100

Inne opłaty

13.000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.380
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Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację
rejestru wyborców

756

213.180

Podatek leśny

34.154

25.000

Podatek od spadków i darowizn

40.000

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Odsetki

Dział

Roz
dział

010

Określenie działu
i rozdziału oraz wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

130.000

Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

Podatek od posiadania psów

BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2002
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
2. Wydatki majątkowe

1.000

01030 Izby rolnicze

100.000

1. Wydatki bieżące
01095 Pozostała działalność

70

1. Wydatki bieżące

37.500
250.000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

54.830
1.564.220
4.500
4.500
36.500
36.500

329.805
57.805

1. Wydatki bieżące

57.805

60016 Drogi publiczne gminne

272.000

1. Wydatki bieżące

165.000

Część oświatowa subwencji ogólnej

6.926.324

2. Wydatki majątkowe

107.000

Część podstawowa subwencji ogólnej

1.144.753

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
inwestycji - hala widowiskowo-sportowa
w Szemudzie
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
inwestycji - Gimnazjum w Szemudzie
Dotacja celowa z budżetu państwa na odpis
funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów

630

500.502

TURYSTYKA
63095 Pozostała działalność

20.000

1. Wydatki bieżące,
z tego: dotacje

534.732
700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo
ściami

312.721

1. Wydatki bieżące

200.000

2. Wydatki majątkowe
70095 Pozostała działalność
17.934

Darowizna dla SP Łebno i SP Bojano

2.680

Wplata za zużytą energię elektryczną na rzecz
SP Szemud

1.397

1. Wydatki bieżące
z tego: wynagrodzenia i poch. od wynagr.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

710

71004 Plany zagospodarowania przestrz.

OPIEKA SPOŁECZNA
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom
Dotacja na realizację zadań bieżących - doży
wianie uczniów

921

397.180

8.591.579

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

900

1.961.400

60014 Drogi publiczne powiatowe
1.140.951
50.000

2.002.400

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część rekompensująca subwencji ogólnej

853

Kwota (w zł)

2.507.483

Podatek rolny

Podatek od środków transportowych

801

1.380

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 4.529.338
Podatek od nieruchomości

758
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

546.820

71035 Cmentarze
3.130

58.000

58.000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

20.000

Wpływy z usług - „Lesók”

1. Wydatki bieżące

543.690

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom - oświetlenie ulic

OGÓŁEM

1. Wydatki bieżące
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

750
75011

20.000

282.337
185.000
155.000
30.000
97.337
97.337
39.237

259.000
225.000
225.000
30.000
30.000
4.000
4.000
305

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.012.650

Urzędy wojewódzkie

65.600

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.

65.600
65.600

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.
75022 Rady gmin

1. Wydatki bieżące
• marzec 2002 •

10.000
10.000
4.000

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.

75020 Starostwa powiatowe

16.894.571

10.000

22.320
22.320
14.850
120.000
120.000
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75023 Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.
2. Wydatki majątkowe
75047 Pobór podatków

1. Wydatki bieżące
75053 Wybory do rad gmin

1. Wydatki bieżące
75056 Spis powszechny i inne

1. Wydatki bieżące
751

75101

1.695.630
1.292.019

z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń

75405 Komendy powiatowe policji

1. Wydatki majątkowe
z tego dotacje
75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki bieżące,

85111

85121

2. Wydatki majątkowe

100.000

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

757

75702 Obsługa papierów wartośćio-wych, kredytów
i pożyczek jednostek sam. teryt.

1. Wydatki bieżące,
758

RÓŻNE ROZLICZENIA

524.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe

524.000

Rezerwa ogólna

80.000

801
80101

Rezerwa celowa na zadania sołectw

244.000

Rezerwa celowa na zadania z zakresu
estetyzacji wsi. zwłaszcza na budowę
chodników i oświetlenia ulicznego

200.000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.876.973

Szkoły podstawowe

5.961.792

1. Wydatki bieżące,

5.435.571
4.181.357
281.865

z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.
dotacje
2. Wydatki majątkowe
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące.
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.
dotacje
80110 Gimnazja

526.221
496.198
496.198
354.632
24.062
3.153.379

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.

1.509.479
1.271.139

2. Wydatki majątkowe

1.643.900

80113 Dowożenie uczniów do szkól

247.670

2.300
2.300

Lecznictwo ambulatoryjne

41.100

1. Wydatki bieżące.
z tego: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

41.100
41.100
130.000
100.000
7.013
19.600
30.000
2.850

1. Wydatki bieżące,
z tego: dotacje

853

2.850
2.850

OPIEKA SPOŁECZNA

788.089

85313 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezp. społeczne

500
500

1. Wydatki bieżące
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychów.

163.000

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usł. opiekuńcze

3.130

1. Wydatki bieżące

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO
WAWCZA
85401 Świetlice szkolne

252.711
181.211

1. Wydatki bieżące,
z '«ego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń

1. Wydatki bieżące,

17.659
17.059
3.130

85395 Pozostała działalność

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypo
czynku dzieci i młodzieży szkolnej

163.000
154.746
17.659

1. Wydatki bieżące.
z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń

1. Wydatki bieżące,
z tego: dotacje

8.290
8.290

1. Wydatki bieżące
85319 Ośrodki pomocy społecznej

85404 Przedszkola

585.140
585.140

1. Wydatki bieżące
85315 Dodatki mieszkaniowe

854

10.370
10.370

1. Wydatki bieżące

464.281

z tego: wydatki na obsługę długu

1. Wydatki majątkowe,
z tego: dotacje

2. Wydatki majątkowe

464.281

464.281
464.281

2.300

85195 Pozostała działalność

17.000
17.000

z lego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń

Szpitale ogólne

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.
dotacje

17.000

169.544
3.563

176.250

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.380
233

269.544

6.000

OCHRONA ZDROWIA

851

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
285.544

754

6.000

1. Wydatki bieżące

26.100

1.380

6.000

80309 Pomoc materialna dla studentów

11.000

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

17.934

SZKOLNICTWO WYŻSZE

803

11.000

1.380

17.934

1. Wydatki bieżące

65.000

26.100

247.670
30.620

80195 Pozostała działalność

7.000
65.000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO
WNICTWA

1. Wydatki bieżące,

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagr.

1.702.630

181.211
160.287
40.500
40.500
40.500
15.000
15.000
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z tego: dotacje

15.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki bieżące
900

GOSPODARKA KOMU-NALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
9uu03 Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące

45.000

11.

Budowa chodnika w Dobrzewinie

23.000

16.000

12.

Budowa chodnika w Bojanie

39.000

13.

Rozbudowa remizy OSP w Częstkowie

50.000

254.676

14.

Rozbudowa remizy OSP w Bojanie

50.000

60.500

15.

Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Szemudzie

60.500

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

2. Wydatki majątkowe

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

17.

Budowa gimnazjum w Szemudzie

74.176

18.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

144.737

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
dotacje
92116 Biblioteki

144.737
15.116
115.183
182.005

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
dotacje
92195 Pozostała działalność

182.005
32.949
131.303

116.347
3.606
20.793

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

48.000

1. Wydatki bieżące,
z tego: dotacje

OGÓŁEM

48.000
48.000
34.000

18.018.185

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2002
L.p.

I

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

WYDATKI INWESTYCYJNE

Projektowana
kwota na
realizację
inwestycji

4.015.517

w tym:
1.

Budowa sieci wodociągowej Bojano-Dobrzewino-Kielno

237.116

2.

Budowa sieci wodociągowej Bojano-Dobrzewino - Kielno - rozbudowa ujęcia wody w Bojanie

704.054

Budowa sieci wodociągowej Będargowo

84.028

4.

Budowa sieci wodociągowej Zęblewo

88.022

5.

Rozbudowa wodociągu i sieci kanalizacyjnej
we wsi Warzno

331.000

6.

Połączenie wodociągu Leśno-Kielno

80.000

7.

Budowa wodociągu Lebno-Donimierz

10.000

8.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we
wsi Szemud

50.000

10.

Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni
ściekowi kanalizacji dla miejscowości
Koleczkowo-Bojano
Realizacja IV etapu budowy drogi Kolecz-
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1.563.900
74.176

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

117.000

w tym:
1.

Zakup dwóch zestawów komputerowych dla
Urzędu Gminy

2.

Zakup wyposażenia dla gimnazjum w Szemudzie

80.000

3.

Zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni
w Szemudzie

30.000

III

7.000

OGÓŁEM

4.132.517
opracowała:

Skarbnik Gminy
Teresa Pustelnik

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych
i Średnich Przedsiębiorstw - Zwiqzek
Pracodawców
84-200 Wejherowo, ul. Gen. Józefa Hallera 18,
tel. 672-25-11,672-44-37
- lei ./fax 672-28-28\w w w. cech. we j her.pl f
c-mail: biuro@cech.wejher.pl

. ; KURSY - SZKOLENIA
Niepubliczna Placówka Oświatowa pjrzy Powiatowym Cechu
Rzemiosł MiŚP - organizuje i przyjmuje zapisy na kursy:

Przygotowawcze do egzaminów czeladniczych
i mistrzowskich w zawodach:
sprzedawca, kucharz, kaletnik, zbrojarz, fryzjer, elektromechanik,
elektryk, cukiernik, piekarz, murarz, tapeciarz, złotnik, mechanik samo
chodowy, blacharz samochodowy, lakiefnk samochodowy, tapicer,
szklarz, stolarz, krawiec, malarz itp.
Czas trwania - 4 miesiące

Pedagogiczne dla pracodawców szkolących uczniów

3.

9.

90.000

116.347

1. Wydatki bieżące,
z tego: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
dotacje

92695 Pozostała działalność

II

466.221

Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Jeleńskiej Hucie

120.000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
443.089

926

16.

194.176

1. Wydatki bieżące

921

kowo-Kielno

16.000

Czas trwania - 1,5 miesiąca

Wózków widłowych spalinowych i elektrycznych
Czas trwania - 3 tygodnie

Komputerowe - podstawy obsługi komputera i internetu
Czas trwania - 2 tygodnie

Spawalnicze - uprawnienia ważne na obszarze UE
Czas trwania - 2 miesiące -

Operatorów sprzętu budowlanego (koparki, spychacze,
ładowarki, HDS itp.)
Czas trwania 1 miesiąc

Kierowników i wychowawców wycieczek szkolnych
.
30.000

Czas trwania - 2 tygodnie

Kwalifikacyjne na uprawnienia palaczy c.o.
Czas trwania - 3 tygodnie
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SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Gminy Szemud informuje, że w
2002 roku przeznacza do sprzedaży nastę
pujące nieruchomości:

O w drodze bezprzetargowej:
1) w Kamieniu, gm. Szemud działki
oznaczone:
Nr 182/15 obszaru 1146 m2 - 22.920 zł,
Nr 182/21 obszaru 1097 m2-21.940 zł,
Nr 182/22 obszaru 1220 m2 — 24.400 zł,
Nr 182/24 obszaru 1168 m2 - 23.360 zł.
Zapisane w KW 31805 i Nr 31800 Sądu
Rejonowego w Wejherowie Wydz. Ksiąg
Wieczystych - stanowią własność Gminy
Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud działki ozna
czone Nr 182/15, 21,22, 24 stanowią działki
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
W. wym. nieruchomości znajdują się w
sąsiedztwie jeziora Kamień. Posiadają rzeźbę
prawie płaską. Istnieje możliwość podłączenia
działek do wodociągu wiejskiego i energii
elektrycznej. Dojazd do terenów mieszka
niowych odbywa się drogami gruntowymi,
przejezdnymi przez cały rok.

2) w Kamieniu, gm. Szemud działki:
Nr 185/23 obszaru 2679 m2 - 42.864 zł,
Nr 185/24 obszaru 1578 m2 - 22.092 zł,
Nr 185/27 obszaru 1511 m2-27.198 zł,
Nr 185/29 obszaru 1092 m2 - 19.656 zł,
Nr 185/32 obszaru 1510 m2 - 21.140 zł,
Nr 185/35 obszaru 1630 m2 - 26.080 zł
Nr 185/36 obszaru 1514 m2 - 24.224 zł,
Nr 185/37 obszaru 1546 m2 — 23.190 zł.
zapisane w KW 31805 Sądu Rejonowego
w Wejherowie Wydz. Ksiąg Wieczystych stanowią własność Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud działki ozna
czone Nr 185/23, 24, 27, 29, 32, 35, 36 i 37
stanowią działki przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
W. wym. nieruchomości znajdują się w
sąsiedztwie jeziora Kamień. Istnieje możli
wość podłączenia działek do wodociągu wiej
skiego i energii elektrycznej. Dojazd do te
renów mieszkaniowych odbywa się drogami
gruntowymi, przejezdnymi przez cały rok.

3) w Kminie, gm. Szemud działki:
Nr 459/8 obszaru 2162 m2 - 51.888 zł,
Nr 459/9 obszaru 2523 m2 - 60.552 zł.
Zapisane w KW 29887 Sądu Rejono
wego w Gdyni Wydz. Ksiąg Wieczystych stanowią własność Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud w. wym. nie
ruchomości stanowią działki przeznaczone
pod usługi rzemieślnicze z możliwością rea
lizacji budynku mieszkalnego.

co słychać w urzędzie -----4) w Kielnie, gm. Szemud działki
oznaczone:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

659/1 obszaru 2383 m2 - 28.596 zł,
659/2 obszaru 2438 m2 - 29.256 zł,
659/3 obszaru 1565 m2 - 18.780 zł,
659/4 obszaru 1512 m2 - 18.144 zł,
659/5 obszaru 1614 m2 - 19.368 zł,
659/6 obszaru 1739 m2 - 20.868 zł,
659/7 obszaru 1680 m2 - 20.160 zł,
659/8 obszaru 1759 m2 - 21.108 zł,
659/9 obszaru 1719 m2 - 20.628 zł,
659/10 obszaru 1571 m2 - 18.852 zł,
659/11 obszaru 1515 m2 - 18.180 zł,
659/12 obszaru 2139 m2 - 25.668 zł,
659/13 obszaru 1633 m2 - 19.596 zł,
659/14 obszaru 2098 m2 — 25.176 zł,
659/15 obszaru 2522 m2 - 30.264 zł.

Zapisane w KW 24938 Sądu Rejono
wego w Gdyni Wydz. Ksiąg Wieczystych stanowią własność Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud w. wym. działki
przeznaczone są na cele rekreacji indywi
dualnej.

5) w Bojanie, gm. Szemud działka:
Nr 411 obszaru 10.000 m2 zapisana w KW
Sądu Rejonowego w Gdyni Wydz. Ksiąg
Wieczystych - stanowi własność Gminy Sze
mud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego wsi Bojano w. wym. działka
przeznaczona jest pod usługi i handel. Działka
położona jest w centrum wsi Bojano, przy
szosie biegnącej z Chwaszczyna do Wej
herowa.
Cena sprzedaży przedmiotowej nierucho
mości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy - 43,50
zł/lm2 gruntu - wynosi 435.000 zł (słownie
czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).

6) w Kamieniu, gm. Szemud działka:
Nr 184/35 obszaru 1916 m2 zapisana w
KW 31800 Sądu Rejonowego w Wejherowie
Wydz. Ksiąg Wieczystych — stanowi własność
Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud w. wym. nie
ruchomość stanowi działkę rekreacyjną, nie
zabudowaną i przeznaczoną pod zabudowę
domkiem letniskowym.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi
45.984 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).

7) w Kamieniu, gm. Szemud działki:
184/37 obszaru 1576 m2 - 31.520 zł,
184/38 obszaru 1253 m2 - 25.060 zł,
184/39 obszaru 1245 m2 - 24.900 zł,
184/40 obszaru 2543 m2 - 50.680 zł
zapisane w KW 31805 i Nr 31800 Sądu Rejo
nowego w Wejherowie Wydz. Ksiąg
Wieczystych — stanowią własność Gminy
Szemud. W planie miejscowym zagospodaro
wania przestrzennego gm. Szemud w. wym.
nieruchomości stanowią działki przeznaczone
pod zabudowę letniskową.

W. wym. nieruchomości znajdują się w są
siedztwie jeziora Kamień.

8) w Kielnie, gm. Szemud działka:
Nr 313/2 obszaru 1,77 ha zapisana w
KW 29887 Sądu Rejonowego w Gdyni Wydz.
Ksiąg Wieczystych - stanowi własność
Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego w. wym. działka przeznaczona
jest na obszarze 1000 m2 pod rekreację indy
widualną, zaś pozostały obszar działki
stanowi las.
Cena sprzedaży przedmiotowej nieru
chomości wraz ze znajdującym się na niej
lasem, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, wy
nosi 45.446 zł (słownie: czterdzieści pięć
tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).

• w drodze przetargu:
1) w Łebnie, gm. Szemud działka:
Nr 242/10 obszaru 1300 m2 zapisana w
KW 34342 Sądu Rejonowego w Wejherowie
Wydz. Ksiąg Wieczystych - stanowi własność
Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud w. wym. działka
przeznaczona jest pod budownictwo mieszka
niowe jednorodzinne. Działka uzbrojona jest
w wodę z wodociągu wiejskiego i energię
elektryczną. Położona jest przy szosie bie
gnącej z Łebna do Przodkowa (Łebno-Wybu
dowanie).
Cena sprzedaży przedmiotowej nieru
chomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy tj. 7,70 zł/lm2 gruntu - wynosi 10.010 zł
(słownie: dziesięć tysięcy dziesięć złotych).

2) w Szemudzie, gm. Szemud działka:
Nr 180/1 obszaru 2700 m2 zapisana w
KW 34631 Sądu Rejonowego w Wejherowie
Wydz. Ksiąg Wieczystych - stanowi własność
Gminy Szemud.
W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gm. Szemud w. wym. działka
przeznaczona jest pod budownictwo mie
szkaniowe jednorodzinne.
Cena sprzedaży przedmiotowej nieru
chomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy —
tj. 13,40 zł/lm2 gruntu - wynosi 36.180 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiem
dziesiąt złotych).

3) w Łebnie, gm. Szemud działka:
Nr 383 obszaru 1300 m2 zapisana w KW
34979 Sądu Rejonowego w Wejherowie
Wydz. Ksiąg Wieczystych - stanowi własność
Gminy Szemud. W planie miejscowym zago
spodarowania przestrzennego gm. Szemud w.
wym. działka przeznaczona jest na powię
kszenie istniejących gruntów w sąsiedztwie.
Cena sprzedaży przedmiotowej nieru
chomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,
wynosi 3.900 zł (słownie: trzy tysiące dzie
więćset złotych).

Wójt Gminy
Zbigniew Engelbrecht
• marzec 2002 •
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Odpady
komunalne
Po raz kolejny próbujemy dotrzeć do świa
domości mieszkańców gminy w sprawie postę
powania z odpadami komunalnymi i obowiązkach
wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach. Okazuje się, że nadal wszyscy
nie są w stanie udokumentować, co robią ze swoimi
odpadami, ani nie potrafią zachować podstawo
wych zasad porządku wokół siebie.
Minęła ciężka zima i spod śniegu wyłonił się
obraz nędzy i rozpaczy. Wzdłuż dróg, na pobo
czach, oglądamy sterty śmieci, czasem nawet ładnie
opakowanych. Kontenery ustawione nad jeziorami

Kamień i Marchowy, pomimo że sezon tuiystyczny
dawno już się skończył, często muszą być wywo
żone, co znaczy, że śmieci dowożone są tam przez
mieszkańców. Przeważnie jest tak, że kontener nie
jest pełny, a ludzie stawiają śmieci obok lub po
prostu rzucają z samochodu, nie mówiąc już o
takim szczególe, jak zostawianie otwartych
drzwiczek. O czym to świadczy?
Od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, która stanowi o
obowiązkach właścicieli nieruchomości i gminy,
we wrześniu minie sześć lat. W tym czasie opra
cowaliśmy regulamin postępowania z odpadami
stałymi i ciekłymi na terenie gminy Szemud, prze
prowadziliśmy przetargi na wywóz odpadów,
rozprowadziliśmy około 800 pojemników typu SM

110 po cenie promocyjnej, a także wysłaliśmy
imienne pisma do każdego właściciela budynku.
Na dzień dzisiejszy oceniamy, że około 40% mie
szkańców nie zaopatrzyło się jeszcze w pojemniki
i nie podpisało umowy na wywóz.
Informuję, że z terenu gminy Szemud odpady
wywożą dwa przedsiębiorstwa: „AGORA” z Wej
herowa, tel. 672 33 88 i „SANIPOR” z Gdyni, tel.
660 96 35 i tam należy się zgłaszać w celu pod
pisania odpowiedniej umowy.
W załączeniu przedstawiamy roczny harmo
nogram terminów wywozu odpadów, realizowany
przez firmę „Agora” oraz spis podstawowych
obowiązków właścicieli nieruchomości wyni
kających z ustawy o utrzymaniu czystości i porzą
dku w gminach.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2002
Miesiące
Dzień tyg.

Rejon

Środa
Wtorek
Wtorek
Wtorek
Wtorek

4
5
1
2
3

I
4-30
8
15
22
29

11

IV

27

27

-

-

12
19
26

12
19
26

Rejon 1 - Kamień, Kieleńska Huta, Kielno,
Warzno, Rębiska
Rejon 2 - Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino,
Dębowa, Karczemki
Rejon 3 - Szemud, Głazica, Czarna Dąbrowa
Rejon 4 - Przetoczyno, Jeleńska Huta, Kowa
lewo, Donimierz, Łebno, Łebieńska
Huta, Będargowo, Zęblewo
Rejon 5 - Częstkowo, Szemud-Moczydła,
Grabowiec, Szemudzka Huta, Leśno

Podstawowe obowiqzlci
właścicieli nieruchomości:
1. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednie
pojemniki na odpady i podpisanie umowy na
wywóz.
2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej albo wybudowanie szczelnego
szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych.
4. Uprzątnięcie błota i śniegu i innych zanie
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości oprócz chodników, na których
dopuszczony jest płatny postój (wtedy do sprzą
tania zobowiązanajest gmina).
5. Inne obowiązki określone w Regulaminie
zatwierdzonym uchwalą Rady Gminy, doty
czące w szczególności:
- zasad selektywnej zbiórki odpadów i rodzaju
urządzeń do zbiórki i ich rozmieszczenia ilości
i częstotliwości wywozu,
- zasad wywozu odpadów i utrzymania czy
stości z nieruchomości służących do użytku
publicznego,
- mycia samochodów poza myjniami,
- obowiązków właścicieli zwierząt domowych
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III

24
10
9
16
23

V

VI

VII

VIII

22

19

14

11

-

-

-

-

7
14
21

4
11
18

17
17
2, 30
9
16

27
6
13

24
3
10

na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
- wyznaczania obszarów podlegających de
ratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Właściciele nieruchomości przy wykony
waniu obowiązków wywozu odpadów stałych i
płynnych obowiązani są na wezwanie gminy do

Poborcy
za■ •
■
•
*
•
wodę i ścieki
Informujemy mieszkańców gminy Szemud
i właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy, którzy korzystają z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz urządzenia kanaliza
cyjnego, iż od dnia 11 lutego 2002 r. zatrudniono
na stanowiskach poborców należności za wodę
i ścieki dwie osoby: pana Radosława Hewelta z
Będargowa i panią Joannę Pranczke z Leśna. Za
pośrednictwem wskazanych osób będą wyko
nywane czynności z zakresu poboru opłat za
wodę i ścieki.
Za rozliczenia na terenach wsi: Będargowo,
Częstkowo, Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno,
Lebno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Rębiska,
Szemudzka Huta, Warzno i Zęblewo odpowie
dzialny jest pan Radosław Hewelt. Natomiast
podobne czynności na terenie wsi: Bojano, Do
brzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Ka
mień, Kielno, Koleczkowo i Szemud będzie
wykonywać pani Joanna Pranczke.
Inkasenci obowiązani są do:
- okazania imiennego upoważnienia uprawnia
jącego do pośredniczenia w rozliczeniach za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,

IX

X
9
30
22
1, 29
8

XI
6

XII
4

-

_

19
26
5

17
24
3, 31

udokumentowania korzystania z usług przed
siębiorcy posiadającego zezwolenie w zakresie
zbierania i transportu odpadów. Nie wykonywanie
ww. obowiązków wynikających z ustawy i Regu
laminu Gminnego podlega karze grzywny.

R. Chustak

-

poinformowania odbiorców wyżej wspomnia
nych usług o cenach opłat za 1 m3 wody
i ścieków, określonych w uchwałach Rady
Gminy Szemud,
- dokonania odczytu ilości zużytej wody i ilości
odprowadzonych ścieków na podstawie wska
zań wodomierzy,
- obliczenia należnej kwoty do zapłaty oraz
wystawienia faktury VAT,
- pobrania od odbiorcy należnej opłaty (odbiorca
może również w ciągu 14 dni od dnia wysta
wienia faktury dokonać wpłaty w kasie Urzędu
Gminy, w banku lub na poczcie),
- dokonania wpłaty pobranych kwot na ra
chunek Urzędu Gminy.
Odbiorcy wspomnianych usług zobowiązani
są do wskazania inkasentom miejsca usytuowania
wodomierzy. Inkasenci w toku wykonywania
pracy korzystają z urządzenia, które po wprowa
dzeniu stanu wodomierzy nalicza należność za
wodę i ścieki, po czym następuje wydruk faktur}'.
Zmiana dotychczasowego rozliczania ręcznego
na wyżej wymienione, zdecydowanie usprawni
pracę Urzędu w zakresie rozliczania podatku od
towarów i usług VAT i wyeliminuje nieprawidło
wości, które są nieuniknione w rozliczaniu ręcz
nym przy tak dużej liczbie usługobiorców.

Marcelina Stubba

12

Jjesöh

oświata

Se mik U zni ow ki — Bo a

Po trzyletniej przerwie zorganizowano
Sejmik Uczniowski. Zmieniono trochę zasady
konkursu, zatem warto przybliżyć mieszkań
com gminy Szemud na czym on polega. Celem
sejmiku jest poznawanie i popularyzacja lite
ratury kaszubskiej, jej twórców i tradycji,
folkloru naszego regionu oraz pielęgnowanie
mowy kaszubskiej. W tym roku w konkursie
brały udział drużyny z czterech gimnazjów:
Szemud, Łebno, Kielno i Bojano. W przyszłym
roku udział będą brały również szkoły podsta
wowe - i tak na przemian.
Konkurs miał miejsce w Bojanie 15 marca
tego roku. Komisja konkursowa składała się
z przedstawicieli Urzędu Gminy w Szemudzie,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gminnej
Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Przyjaciół
Gminnej Izby Regionalnej im. Remusa w
Łebnie w osobach: Aleksandra Osiczko, Irena
Piastowska, Janina Baranowska- Krauze i
Alfons Miłosz jako przewodniczący komisji.
Konkurs rozpoczęła pani Gabriela Szczodrowska - dyrektor Gimnazjum w Bojanie.
Szkoła była współorganizatorem konkursu.

Przewodniczący komisji, pan Alfons Miłosz
przedstawił uczestnikom regulamin konkursu.
Powiedział między innymi: „Nasza mała oj
czyzna ma swoją kulturę i tradycję, i to razem
z nią chcemy wejść do Unii Europejskiej”.
Konkurs składał się z jedenastu konkurencji.
Były też piosenki kaszubskie wykonywane
solo, bez podkładu muzycznego, co jest bardzo
trudne. Uczniowie jednak poradzili sobie z tą
konkurencją bardzo dobrze. Piosenka z tekstem
Jana Piepki „Moje stronę” w wykonaniu ucze
nnicy Justyny Lewańczyk z Gimnazjum w Łeb
nie zdobyła maksymalną ilość punktów. Drugie
miejsce z minimalną różnicą
w punktacji dla swojej szko
ły - Gimnazjum w Szemu
dzie - zdobyła Iwona Dzienisz piosenką Stachurskie
go, a Tomasz Mionskowski
-jedyny rodzynek w tej kon
kurencji — zaśpiewał piosen
kę o swojej wsi Kielnie. Na
pytania z zakresu historii,
geografii oraz kultury Ka
szub gimnazjaliści odpowia
dali bezbłędnie. Niektórzy
po tej konkurencji dopiero
teraz dowiedzieli się jak na

2002

zywa się starosta powiatowy, który często
przebywa na naszym terenie. Trochę kłopotów
było z odgadywaniem słów po kaszubsku.
Prawdą jest, że coraz większy nacisk kładzie
się na regionalizm i naukę mowy kaszubskiej,
ale niestety, coraz mniej mówi się w domu i
na co dzień w tym języku. Niektóre nazwy
przedmiotów są już zapomniane, bo i same
przedmioty wychodzą z użytku (np. szchanie
- nosidła: prawie się ich nie używa; tint atrament: są teraz długopisy i atrament nie
potrzebny). Wybaczmy więc młodym ludziom
te niedoskonałości, nie są oni temu winni.
Następną konkurencją było przygotowanie
potrawy kaszubskiej. Tutaj gimnazjaliści mieli
pole do popisu. Był zylc, siedź w śmietanie z
pulkama, zupa z wreków i bigos. Wszystkie
potrawy były bardzo smaczne (sama je kosz
towałam), ale najlepsza - decyzją jury - była
zupa z wreków. Rzeczywiście była wyśmienita.
Bardzo dobrze przygotowano następną
konkurencję, tj. trasę wycieczkową. Nie omi
nięto największych atrakcji gminy: GIR im.
Remusa w Łebnie, najstarszy kościół w Kiel
nie, cmentarze, na których pochowano pole
głych w czasie II wojny światowej, no i krajo
braz — lasy, jeziora, rzeki, pagórki. Naprawdę
warto to zwiedzić. Przypomnijmy sobie tutaj
znane przysłowie: „cudze chwalicie, swego nie
znacie...” Wybierzmy się więc na wycieczkę

rowerową z rodziną. Będzie to na pewno przy
jemny relaks połączony ze zdobywaniem wie
dzy o własnym regionie. Najładniej tę kon
kurencję przygotowało Gimnazjum w Bojanie,
a uczennica Anna Szuster poprowadziła trasę
wycieczkową jak prawdziwy przewodnik!
Kielno również przygotowało ciekawą trasę
wycieczki przedstawioną przez Magdalenę
Stuba.
Na koniec odbyły się konkursy zręcz
nościowe: nawlekanie makaronu na nitkę
i obieranie ziemniaków na czas. Przy tych kon
kurencjach najgłośniej rozgorzała rywalizacja
i doping.
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Program
proffilakłyczno-edukacyjny

Podsumowując, wszystkie drużyny były
świetnie przygotowane, jednak trzeba było
wybrać najlepszą. Po burzliwej dyskusji jury
i podliczeniu punktów pierwsze miejsce uzy
skało Gimnazjum w Szemudzie, drugie - w
Bojanie, trzecie - w Kielnie i czwarte w Łebnie.
Dla uczestników konkursu przygotowano li
czne nagrody. Ich fundatorem jest Urząd Gmi
ny Szemud. Nagrodzeni zostali wszyscy: gim
nazja, opiekunowie drużyn, uczniowie. Na
grody wręczali: wójt gminy Zbigniew Engelbrecht, zastępca wójta gminy Leonard Miąskowski i przewodniczący komisji Alfons Miłosz.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze,
między drużynami panowała zdrowa rywa
lizacja. Takie spotkania przybliżają młodym
ludziom tradycję i zwyczaje kaszubskie, sprzy
jają też zawiązywaniu nowych znajomości i
przyjaźni. Gratuluję drużynie, która zdobyła
pierwsze miejsce. Oby tak dalej! Gratuluję też
pozostałym drużynom - powodzenia w przy
szłym konkursie!

Zdrowa rodzina, zdrowe społeczeństwo
- to piękne słowa. Jednak co zrobić, aby tak
było. Jak rozwiązać problem w rodź'nie, gdzie
niewinnie, powoli skrada się choroba alko
holowa? Jak temu zaradzić? Czy poprzez
programy profilaktyczno-edukacyjne? Może
to dobry początek.
W Wiejskim Ośrodku
Kultury w Kielnie taki pro
gram jest kontynuowany, a
słuchaczami są uczniowie
Gimnazjum gm. Szemud.
Spektakl z zakresu pro
filaktyki alkoholowej na
spotkaniach z młodzieżą w
roku ubiegłym przedstawiali
aktorzy z Gdańska i z Łodzi.
Natomiast 4 marca br. goś
ciliśmy aktorów z Krakowa
z Teatru Ludowego, którzy
przedstawili sztukę pt. „Bicz
pokory”. Można pomyśleć,
że to tylko spektakl teatralny,
ale treść sztuki jakże głę
boko ukazuje skutki nieod
wracalne, które pociąga za
sobą alkohol.
Jakie wnioski wyciąg
nie z tego młody widz oglą
dający sztukę?
Czy w pełni dociera do
niego zagrożenie, gdzie
przyczyną jest alkohol?
Czy sam w życiu do
rosłym nie zrujnuje życia
sobie i rodzinie idąc śladami
tych co utracili wszystko?
Pani Joanna Lisiecka
organizując spotkania po

J. Bieszk

Spektakl "Bicz pokory"
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przez aktorów pragnie dotrzeć do młodzieży
i uzmysłowić im jak zapobiegać, jak walczyć,
aby nie było za późno.

Pani Joanno,
programy.

kontynuujmy

takie

Adela Wenzel

r%
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Regionalizm
kaszubski
„Mowa i język jest dla Kaszubów wartością
najbardziej znaczącą, decydującą o kaszubskiej
tożsamości. (...) Językowe dziedzictwo i literatura
kaszubska jest zwierciadłem duszy kaszubskiej”.
Przedmiotem szczególnych zainteresowań badaczy polskich i
obcych jest fenomen językowy kaszubszczyzny. Ciągle przybywa dzieł
i rozpraw, esejów analizujących przede wszystkim językowy status
kaszubszczyzny, jej odmienność. Od historyków, etnografów i języko
znawców możemy się sporo dowiedzieć o mowie kaszubskiej, o tym
jak duże ma znaczenie język w tworzeniu kultury.
Regionalizm kaszubski, który na początku bieżącego stulecia
rozwinął się w szeroki i owocny prąd kulturowo-etniczny, sięga swoimi
korzeniami XIX wieku, kiedy to mowa kaszubska zwróciła na siebie
uwagę filologów i stała się przedmiotem badań naukowych. W ubie
głym stuleciu Kaszubami zainteresowali się zarówno Polacy, jak i
przybysze z zagranicy. Z tego okresu jest szereg publikacji zarówno
„rozsianych” na łamach ówczesnych czasopism, jak i poważnych prac
ludoznawczych, w których autorzy rejestrowali między innymi
brzmienie poszczególnych narzeczy, stan kultury materialnej, oby
czajowości tutejszego ludu, pieśni itp.
Spośród wielu wybitnych działaczy tego okresu wymienić należy

Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza,
autora polskich podręczników i śpiewników. Wielkie zasługi wniósł
swoją działalnością twórca regionalizmu kaszubskiego

Florian Ceynowa,
który jako pierwszy zaczął systematycznie gromadzić zapisy dawnych
obrzędów oraz tego, co dziś określamy mianem folkloru literackiego.
Ceynowa walczył o nobilitację języka kaszubskiego, gdyż stanowi
on klejnot, co prawda niedoceniony, czy wręcz pogardzany. Twórca
ten pisze o niewątpliwej odrębności językowej kaszubszczyzny.
Wyraźniejszy przełom w stosunku do własnej tradycji językowej
wiąże się z nazwiskiem

Hieronima Derdowskiego.
Derdowski - nauczyciel, dziennikarz i wybitny poeta kaszubski
— twórca humorystycznego utworu „O panu Czorlińścim, co do Pucka
po sece jachół”, gdzie przedstawia w sposób niezwykle barwny życie
i obyczaje Kaszubów. Utworem tym i innymi udowodnił, że możliwe
jest osiągnięcie kunsztu artystycznego w literackiej kaszubszczyźnie.
Autorem, który swój talent całkowicie poświęcił sprawie odro
dzenia kulturowego i narodowego Kaszub jest

Aleksander Majkowski.
Cennym dziełem jego życia jest piękna powieść napisana w
gwarze kaszubskiej pt. „Żece i przigode Remusa”. Najwybitniejszy
ten utwór w literaturze kaszubskiej jest „zwierciadłem”, w którym
odbija się krajobraz, typy i zwyczaje ludu oraz piękno języka kaszub
skiego. To właśnie piękno oryginalnego języka przesądziło o sukcesie
tego dzieła. To właśnie Majkowski twierdził z goryczą, że obcy
wygnali mowę kaszubską z jej domu i „oczapele błotem”; szła więc
między pola, nie umiejąc powiedzieć co jąboli i wstydząc się własnego
głosu. Przytuliły ją wreszcie szare strzechy wiejskie, z którymi dzieliła
odtąd „moły smutci i uceche”.
Współpracownikiem A. Majkowskiego, poetą i wybitnym działa
czem regionalnym, był także

Jan Karnowski.

języka literackiego. Karnowski, jeden z najbardziej utalentowanych
liryków kaszubskich, śpiewa niekłamany w żadnym słowie hymn na
cześć swej mowy:

Znam ciebie dobrze, moja te mowo,
Twoje jo pierwsze uczyłem słowo!
Jak mnie cę matka uczeła moja
Z twojigo prosto czerpała zdroja...
W efekcie wieloletnich, żmudnych badań, polska literatura i
kultura otrzymała pracę nie mającą sobie równej. Jest to słownik
kaszubski

ks. Bernarda Sychty.
Słownik ten jest przebogatą kopalnią dla literatów kaszubskich
i ogólnopolskich piszących o Kaszubach i Pomorzu. Utrwalenie tych,
nieraz już ginących zwrotów i przysłów, jest zasługą autora, aby dzięki
temu dziełu przetrwały one jak najdłużej u Kaszubów. Swoje „przy
mierze” ze słowem zawarł B. Sychta bardzo wcześnie. Już jako młody
chłopiec pisze swoje pierwsze utwory sceniczne. Jest twórcą wielu
dramatów. Opisuje w nich piękno kaszubskiej ziemi i przedstawia
bogatą obrzędowość.
Warto tu również wspomnieć o pięknych bajkach i wierszach
twórcy bardzo nam bliskiego,

Alojzego Nagła.
Twórczość

Jana Piepki
- pełna głębokich przemyśleń - również opiewa piękno kaszubskiej
ziemi.
Liczba twórców piszących w języku kaszubskim jest pokaźna.
Twórczość w języku kaszubskim rozwijała się i rozwija - sama mowa
kaszubska trwa. Nadzieja, jak pisze J. Borzyszkowski, w młodym
pokoleniu. Obecnie obserwuje się nawrót do tego, co kaszubskie.
Jesteśmy uczestnikami wydarzeń, procesów i zjawisk budzących
nadzieję. W porównaniu choćby z latami sześćdziesiątymi, siedem
dziesiątymi kaszubska mowa doczekała się lepszych dni. Renomowane
zespoły pieśni i tańca oraz paradujące w strojach kaszubskich
najmłodsze pokolenie Kaszubów, które nie straciło jeszcze żywego
kontaktu z wiarą swojego szczepu, korzystają dziś z dorobku kaszub
skiej literatury. Takich zespołów mamy na Kaszubach bardzo dużo.
Są to m.in. „Kaszubią” z Kielna czy „Koleczkowianie”. Popularyzują
one najpiękniejsze perełki poezji kaszubskiej.
Następuje też sakralizacja kaszubszczyzny, dokonująca się w
Kościele. Tłumaczy się Biblię, wprowadza język kaszubski do liturgii
w Kościele katolickim. Nietrudno teraz o kasety czy płyty z nagra
niami mowy i pieśni kaszubskiej. Są też programy radiowe i tele
wizyjne, takie jak np. „Rodno zemia”.
Duże znaczenie dla popularyzowania języka i kultury kaszubskiej
majązajęcia w szkołach prowadzone przez nauczycieli regionalistów.
To tu dzieci obcują z piękną literaturą kaszubską, poznają tradycje i
obyczaje kaszubskie oraz - poprzez liczne wycieczki - bliżej poznają
region. W naszej gminie corocznie odbywa się też konkurs rodnej
mowę.
Myślę, że wszystkie te działania, podejmowane od wielu lat,
pozwolą ocalić od zapomnienia największe wartości naszej „małej
ojczyzny”.

Blanka Piekarska-Sroka
nauczycielka SP w Jeleńskiej Hucie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

zaprasza

na konkurs poezji i prozy kaszubskiej
„Rodno mowę”,
który odbędzie się 8 maja 2002 r.

To właśnie on dostrzegł potrzebę stworzenia na Kaszubach własnego

• marzec 2002 •

dzień kobiet
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Wieczór z KOBIETĄ
Nadpłynął w mej pamięci
marzec wiosenny, sentymentalny,
pożółkły kalendarz trzymam,
a w nim Święta Kobiet się dopatrzyłam
- tyle pragnień, tyle marzeń...
Kobiety, czując powiew zbliżającej się wiosny, przybyły siódmego
marca na spotkanie z okazji Święta Kobiet do Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Kielnie. Spotkanie takie zorganizowano już po raz czwarty
- liczne grono kobiet z gminy Szemud, wspólnie obchodzi swoje
święto. W tak uroczystym dniu spotkanie nie mogło się odbyć bez
udziału mężczyzn. Mężczyźni swoją obecnością uświetnili ten
historycznie sympatyczny dzień. Byli nimi: ks. Franciszek Rompa,
wójt Zbigniew Engelbrecht i jego zastępca Leonard Miąskowski,
strażacy Stanisław Mielewczyk i Czesław Bojkę oraz panowie bliscy
naszym sercom. Przy tak doborowym towarzystwie „chłopów” kobiety
czuły się szczęśliwe i docenione.
Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrała pani Maria Pionka
i przedstawiła działalność Koła Gospodyń Wiejskich na rok 2002.
Dalsza część programu to występy kobiet z KGW. Jako pierwsze
zaprezentowało się Koło z Szemudzkiej Huty. Panie pięknie zaśpiewały
i występ zakończyły słowami: „Z kobietami wielka bieda, lecz bez
kobiet żyć się nie da”. Panowie - to prawda?
Koło z Kołeczkowa - dwie odważne panie rozbawiły gości
dowcipnymi kawałami. Trzecie Koło na scenie, to Szemud. Panie
również bawiły gości kawałami oraz stwierdziły przekonywująco, że
„mężczyzna głową, kobieta szyją”. Co na to panowie?
Ostatnie z kół na scenie, to Leśno. Panie przedstawiły scenkę
„Gdzie te chłopy” przeplataną piosenkami. Rozmarzone, szukające
szczęścia w miłości i... „czy nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy przygód
smak poznają znów”. Odpowiedź była w piosence:

Pójdę z tobą pod rękę, śpiewając piosenkę — ty i ja.
Takie proste dwa słowa, a znaczą tak wiele - ty i ja...
Występy poszczególnych kół były nagradzane gromkimi brawami
- oczywiście przez mężczyzn.
I teraz na scenie wielka zmiana. Ustawiają się panowie i z
wielkim oddaniem śpiewają „Sto lat”. To było piękne. Żadna z pań
nie zdradzi swych uczuć, ale łezka w oku się zakręciła, to pewne.
No i te wspaniałe życzenia. Pan wójt życzył nam, kobietom, dalszych
sukcesów, miłych spotkań i wszystkiego dobrego. Ksiądz kanonik
złożył ukłon dla kudury, aprobuje spotkanie kobiet, życząc im jak
najwięcej dni radosnych, szczęśliwych, a jak najmniej szarych i
smutnych. Były też życzenia od naszych strażaków. Wszystkim panom
kłaniamy się i dziękujemy. Rzeczywiście trochę szkoda, że nie ma
dnia chłopa. Czy taki dzień byłby tak uroczysty jak nasze święto?
Zapewniam wszystkich Czytelników, byłby o wiele bardziej uroczysty,
ale niestety - mówi się trudno.

KGW Szemud
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I tak w miłym nastroju, pełnym śmiechu i radości, wspólnej
zabawy przy kawie, słodyczach i lampce czerwonego wina, zaśpie
wano:
Czerwone wino będziemy pili aż do dna...
I będzie wspomnień z Kielna cała moc...
Tekst i zdjęcia A. Wenzel

—"

oświata — —

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOJANIE
Bojano, ul. Wybickiego 3,
84-207 Koleczkowo
Nowo powstająca szkoła zaczyna działać
pierwszego września 2002 r. Nauka w liceum trwać
będzie 3 lata i kończyć się maturą. Absolwenci
naszej szkoły będą mogli kontynuować naukę na
uczelniach wyższych lub szkole policealnej.

Termin rekrutacji i wymagane dokumenty
-

od 3 kwietnia do 3 czerwca 2002 r. do
godziny 14.00 należy złożyć podanie o

-

-

przyjęcie do szkoły w sekretariacie Gimna
zjum w Bojanie (do podania proszę dołą
czyć 2 zdjęcia legitymacyjne);
do 24 czerwca 2002 r. do godziny 14.00
dostarczenie świadectw ukończenia szkoły
(oryginał) przez absolwentów gimnazjum;
27 czerwca 2002 r. o godzinie 13.00 ogło
szenie listy uczniów przyjętych do szkoły;
Dyrektor rozpatruje odwołanie od wyników
rekrutacji do 1 łipca 2002 r.

Warunki przyjęcia
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej
naszego liceum decyduje suma punktów, której
składnikami są:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gim
nazjalnego,
b) punkty uzyskane za oceny z ośmiu punk
towanych przedmiotów oraz innych osiąg
nięć ucznia.

Pełnomocnik
ds. organizacji liceum

Pasowanie na czytelnika
Rokrocznie tradycji
staje się zadość w Biblio
tece Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr
Leona Heyke - szeregi czytelników zasilają
nowi, mali czytelnicy: pierwszoklasiści. Swo
je pierwsze spotkanie z książką rozpoczęli
uroczystością pasowania na czytelnika.
Oprócz uczniów gośćmi byli: dyr. SP Szemud
pani Zofia Jaskot i nauczyciele z SP Szemud
i Donimierz.
W tym roku oprawą pasowania na czy
telników biblioteki były postacie z bajek, które
przedstawiły swoje zalety i zalecały daną bajkę
do przeczytania. Uczniowie, którzy dostąpili
pasowania na czytelników, są uczniami klas
pierwszych Szkoły Podstawowej w Szemudzie
i Donimierzu.
Część artystyczną, czyli oprawę uro
czystości pasowania, przygotowała pani Dag
mara Klein - bibliotekarka SP w Szemudzie

(za co serdecznie dziękuje
my). Po części artystycznej
mali czytelnicy złożyli przy
sięgę, której tekstem były
słowa:
"My, uczniowie pierw
szej klasy, uroczyście przy
rzekamy, że będziemy książ
ki kochać, krzywdy zrobić im
nie damy. I wskazówek i rad
książek będziemy słuchać z
uwagą. Obowiązki czytelnika
traktować z wielką powagą.

PRZYRZEKAMY!!!"
Po przysiędze uczniowie otrzymali
znaczki i karty zobowiązań czytelnika, które
upoważniają do zapisu w Bibliotece
Publicznej Gminy Szemud. Cieszymy się
bardzo, że tylu nowych czytelników zapisało

się do naszych bibliotek, oczywiście za zgodą
rodziców. Rodzice są pierwszymi, którzy
kształtują nawyk czytania w swoich dzieciach:
czytanie książek rozwija język i wyobraźnię.
Uczy myślenia dziecka, pomaga w

( Pmoćiicp £eiqż£i:
- mcpp r-ące zanim zaczniesz mnie- czytać,
- nie’ zacpinpnopścot niepiez inie mepge^po mnieß
- zaznaczy za££oM({ przen-coą to czytania,
-pnzechocoi^ mnie co szacie £al> no poLeß
-poMflep mniet Łiedcpp&stm asz£odzonaß
- nie czeptąp mniepr-zeppędzenia.

wychowaniu. Czytanie od najmłodszych lat
rozbudza w nim ciekawość świata i
pomaga zrozumieć siebie.
Dużo przyjemnych chwil z książką
składają
bibliotekarze
Biblioteki
Publicznej Gminy Szemud i Biblioteki
Szkolnej.
Podobna uroczystość odbyła się w
Bibliotece Publicznej w Łebnie.

Irena Piastowska
• marzec 2002 •
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Młodzi poeci
c.d.

Zgodnie z obietnicą
prezentujemy
kolejne
wiersze uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie. Tym razem będą to utwory zróżnicowane
pod względem tematyki i nastroju. Niektóre
mają formę zabawnych piosenek. Są typowo
dziecięce. Myślę, że ze wszystkimi warto
zapoznać się bliżej.

itr*

Stres
Jest zima
na dworze chłód.
Mamy nie ma,
a ja czuję głód.
Mama przychodzi,
ja się już nie denerwuję.
Ona podchodzi
i w policzek mnie całuje.

Wspomnienia z przeszłości
i teraźniejszość
1. Miałem wtedy dziesięć lat,
kiedy poznałem ją.
Jakby nigdy nic
zauroczyła mnie
i przyszła mi taka myśl:
Refren:
Gdy spojrzy na mnie
i uśmiechnie się,
przejdzie jakiś blask, jak jej cień.
Wtedy ja odezwę się.
2. Uśmiechnąłem się do siebie,
bo wiedziałem co to jest,
trochę bólu i gniew...

Siedem dni w tygodniu
Pierwszy dzień w szkole:
Pani od polskiego pyta:
Weź jeden rzeczownik
i przez przypadki odmień.
Już coś powiedziałem, no i dwóję dostałem.
Drugi dzień w szkole:
O, nie! Geografia!
Wszyscy drżą.
Tylko trzech chłopaków nie,
bo sobie śpiewają:
Przyroda, przyroda, w każdej chwili szkoda.
Trzeci dzień:
Przynajmniej coś.
Tylko czteiy lekcje.
O, nie. Znów jak na złość
zatrzymali nas na lekcji, co się ścieżką zwie.
Czwarty dzień:
• marzec 2002 •

Co? Matematyka?
W powietrzu czyha zagrożenie:
Pierwsze zadanie, a w głowie zaćmienie.
Piąty dzień:
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Wielkanocny kiermasz
w SP w Bojanie

Każdy się cieszy, bo mamy trzy wuefy.
Ja tak nie mogę, bo mam chorą nogę.
Wszyscy cieszymy się ze zwycięstwa.
Ich ogarnęła klęska.

W środowy wieczór, 20 marca br., Szkoła
Podstawowa w Bojanie pękała w szwach
z powodu odbywającego się w tym dniu kier
maszu wielkanocnego. Na powitanie przy
byłych rodziców, uczniowie klasy VI wy
stawili przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna”.

Dzwonek?
Wszyscy: Hura! Mamy wolne.
Ledwo co wyszliśmy, już wichura.

Młodzi artyści przeszli samych siebie, poka
zując dorosłym „na wesoło” znaną wszystkim
baśń o Śpiącej Królewnie. Dużo emocji wzbu

A później znowu lekcje i awantura.
Wojciech Mańkowski

Przygoda z rowerkiem
Ten rowerek ma trzy koła
Przyspieszenia dwa, tyle ile ja.
Szybszy od formuły,
choć mniejszy od klawiatury.
Refren: Rudy, rudy, rudy rydz,
Taki piękny rower.
No to, no to, no to nic,
Taki piękny rower.
Wojciech Mańkowski
Damian Szutenberg
Jakub Sendacki

Czy wiesz, te...
Kiedy idziesz do kościoła,
to Pan Bóg
daje wszystkim dary dookoła.
W ciemną noc
gwiazdy oświetlają życie twe.
W dzień słońce grzeje cię.
Gdy idziesz spać,
Aniołowie przychodzą
do snu tobie grać.
Zycie to nie bajka,
w której zawsze wygrywa
twoja stawka...
Bożena Jelińska
Wojciech Mańkowski

Odwaga
Pewnego dnia śmierć
goni Cię.
Nie pozwalam,
żeby zabrała Cię...
Przez tyle lat
odrzucałeś mnie.
Dziś odchodzisz.
Bóg zabiera Cię.
Ty stworzyłeś mnie.
Za to dziękuję Ci...
Bożena Jelińska

Wybrała Aneta Langa

dziła gra uczniów oraz stroje i rekwizyty,
dzięki którym przedstawienie zyskało rangę
baśni satyrycznej, a także sprawiło, że bajka
o Śpiącej Królewnie - mówiąca o szczęściu,
miłości i cierpieniu - może być interpre
towana na wiele sposobów, jednak morał
pozostaje ten sam.
Po przedstawieniu odbyła się aukcja
najładniejszych prac wykonanych przez ucz
niów na lekcjach sztuki pod bacznym okiem
p. Mirki Pakur. Aukcję prowadziła p. Elżbieta
Halman. W trakcie licytacji można było rów
nież nabyć różnego rodzaju ozdoby i upominki
świąteczne na stoiskach, które były czynne
przez cały czas trwania kiermaszu. Wszystkie
wielkanocne ozdoby wykonane były przez
uczniów — dzieci włożyły mnóstwo pracy w
ich wykonanie. Dzięki pomysłom p. Mirki nie
zabrakło ani zajączków, ani jajeczek malo
wanych woskiem i wielu innych, kolorowych
ozdób.
Dochód ze sprzedaży przekazano Radzie
Rodziców. Podczas trwania kiermaszu czynny
był również bufet, w którym podawano prze
pyszne ciasta. Natomiast największą furorę
zrobiły wyśmienite wafle w kształcie serc.
Miejmy nadzieję, że zakupione przez
rodziców malowanki i pisanki świąteczne
będą ozdobą każdego stołu wielkanocnego.
Bo jaki byłby ten stół, gdyby zabrakło na nim
kraszanek. Malowanie jajek, to zwyczaj, który
trwa do tej pory i zajmuje wiele miejsca w
zwyczajach wielkanocnych. Róbmy wszystko,
aby przetrwał jak najdłużej.

M. Matysek
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Jajko - wielkanocny
atrybut
Życie bez świąt
jest jak długa droga bez zajazdów,
w któiych podróżny mógłby się
pokrzepić i wypocząć
(Demokryt)
Jajo, jak powszechnie wiadomo, jest symbolem życia. Ale nie
tylko. Ma ono także wiele innych znaczeń. Jakich?
• Jajo Ab ovo - dosł. „od jaja” (od samego początku, od Adama i
Ewy).
• Jajo Kolumba - zaskakująco prosty pomysł rozwiązania skom
plikowanego zadania, zawiłego problemu.
• Jajo filozoficzne - w średniowieczu znane jako odtrutka i lek
przeciw zarazie.
• Jajo świata - wiele starożytnych ludów Bliskiego i Dalekiego
Wschodu żywiło przekonanie, że świat ma kształt jaja.
• Jajo kukułcze - podrzutek, wyrodek.
• Jajo Harveya - omne vivumex ovo - z łac. wszystko co żyje,
pochodzi z jaja - słynne zdanie przypisywane Williamowi Harveyowi, fizjologowi angielskiemu, który żył w latach 1578-1657.
Jajka są obecne w wielu przysłowiach i wierzeniach. „Kura
znosząca złote jajka” oznacza wielką korzyść, źródło dużych zysków.
Francuzi powiadają: „Włożyć wszystkie jajka do jednego koszyka”,
co znaczy ryzykować wszystkim co się posiada. Polskie ironiczne
powiedzenie: „Jajko mądrzejsze od kury” wyraża myśl, że młodzi
ośmielają się pouczać starszych. W starej polszczyźnie wyrażenie
„mieć kogoś za jaje” znaczyło, że ten ktoś był mało lub nic nie wart.
Powiedzenie „nosić się jak kura z jajkiem” znaczy: robić duży szum
wokół małej sprawy. Starożytni Rzymianie wierzyli, że jaja, tak jak
krew, są nośnikiem życia, dlatego pomalowane na czerwono składali
w ofierze zmarłym. Grecy byli przekonani, że tkwi w nich obietnica
reinkarnacji, a w chrześcijaństwie stały się symbolem zmartwych
wstania.

(Na podstawie Słownika Mitów i Tradycji Kultury)
W 'k -k
Od najdawniejszych czasów
jajko uważano za symbol życia, a
także płodności, miłości i siły. Wie
rzono w jego życiodajne, oczy
szczające i uzdrawiające właści
wości. Szczególną moc przypi
sywano jajku malowanemu na
czerwono lub pokrytego wzorem.
Takimi jajkami, wróżącymi
wszelką pomyślność, chętnie się
obdarowywano.
I na naszych ziemiach od za
rania dziejów jajko było nieo
dłącznym elementem przeróżnych
magicznych obrzędów. Zakopy
wano je w sadach i na polach,
rzucano na dachy chat, toczono po
zaoranej ziemi, dotykano nimi
ludzi, zwierzęta i drzewa, co za
pewnić miało wszystkim zdrowie,
płodność i obfite plony. Skorupki

Cvfph Lesöh

święconych jaj rozsypane wokół domu miały sprawiać, że kury lepiej
się będą niosły, rozrzucone zaś po kątach domu, odstraszać wszelkie
robactwo. Należało je też kłaść pod pierwszym snopem w stodole
lub w podwaliny domu, aby chroniły przed myszami. Przeciwko
urokom rzucanym przez czarownice dobrze było polać próg obory
wodą, w której gotowały się jaja na wielkanocny stół. Przed czarami
chroniła też skorupka jaja powieszona w ogrodzie. Panna zaś miała
szansę zyskać na urodzie, jeśli umyła twarz wodą, w której gotowały
się jajka przeznaczone na pisanki. Sproszkowane skorupki pisanek
pite z wodą, stanowiły niezawodny środek na ból zębów.
Niedługo po przyjęciu przez plemiona słowiańskie wiary chrze
ścijańskiej Kościół zakazał zdobienia i jadania jaj w Wielkanoc, mając
to za pogański zwyczaj. Dopiero 200 lat później malowane jajka
odzyskały swoje miejsce na wielkanocnym stole, musiały jednak być
poświęcone, a tym samym pozbawione demonicznych właściwości.
Obecnie na świątecznym stole nie może zabraknąć pisanek,
kraszanek, malowanek. Jednokolorowe noszą nazwę kraszanek bądź
malowanek, zaś te w różnobarwne desenie — to pisanki. Powstają
przez „pisanie” na skorupce gorącym roztopionym woskiem i zanu
rzanie jajka w barwniku. Są jeszcze naklejanki - przyozdobione
„duszą” sitowia, bzu lub skrawkami kolorowego błyszczącego papieru
albo tkaniny. Do barwienia jaj na stół wielkanocny można dawnym
sposobem użyć wywarów z różnych roślin. Kolor rudy lub brązowy
przybierają jajka odpowiednio długo gotowane w cebulowych łupi
nach. Barwę czarną uzyskuje się, trzymając jajko w wywarze z kory
dębu, olchy czy łupin orzecha włoskiego, a żółto-złocistą w wywarze
z kory młodej jabłoni lub kwiatów nagietka. Gdy chcemy uzyskać
kolor fioletowy, musimy ugotować jajka w płatkach kwiatów ciemnej
malwy, zielony zaś w pędach młodego żyta lub listkach barwinka, a
różowy — w soku z buraka.
Warto wrócić do tych starych sposobów barwienia jaj. Barwniki
naturalne, roślinne, są z pewnością zdrowsze od syntetycznych.
W Wielką Sobotę, jak każe polski obyczaj, przystroimy koszyk,
ustawimy w nim baranica, włożymy pokarmy i zaniesiemy do kościoła,
by kapłan je poświęcił. Potem postawimy święcone na pięknie
nakrytym stole i będziemy się zachwycać niepowtarzalnym aromatem
i urodą całej kompozycji.
(...) „Święcone - wszak to pamiątka z duszy słowiańskiej wyrosła,

bo jej nie obchodzą w żadnym innym kraju, jak u nas ”.
(...) „Spożywanie święconego jajka jest treścią, głównym sym
bolem obchodu, jak przy łamaniu opłatka na wigilijną kolędę (...) ”
Z pism S. Siemieńskiego 1809-1876 r.
Według tradycji święcone zapewniało dostatek i chroniło przed
klęskami. Szczególną rolę
przypisywano pisankom. Dla
naszych przodków były one
symbolem życia i radości, a
dzielenie się nimi miało zape
wnić zdrowie. Zawsze wkła
dano do koszyczków również
kiełbasę i mięso - na pamiątkę
Święta Paschy, kiedy to Izraelici
spożywali mięso baranka, chleb
- miał przypominać o „chlebie
żywym, który zstąpił z nieba”
oraz sól, pieprz i chrzan przyprawy chroniące pokarmy
przed zepsuciem.
Od dzielenia się święco
nym jajkiem i składania sobie
życzeń rozpoczyna się wielka
nocne śniadanie.

Maria Pionka
RZDR Wejherowo
• marzec 2002 •
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Pierwszy dzień wiosny w SP Szemud

Kaszubskie obrzędy
i tradycje wiosenne
21 marca 2002 r. w SP Szemud klasy O-III przygotowały uroczyste
powitanie pierwszego dnia wiosny. Na całość starannie przygotowanej
imprezy złożyło się kilka konkursów i przedstawień, ogłoszenie
wyników szkolnego konkursu Poezji Polskiej oraz konkursu „Wiel
kanocny stroik i pisanka”; pokazano też dwie inscenizacje słownomuzyczne pt. „Witaj, wiosno!” oraz „Wielkanocne obrzędy”.
Na dobry początek uczniowie klasy I b przygotowani przez
wychowawcę p. Aleksandrę Wiśniewską recytowali wiersze i śpiewali
piosenki o tematyce wiosennej. Zwracała uwagę oprawa widowiska
- dzieci przebrane były w stroje różnych zwierząt witających wiosnę.
Po przedstawieniu nastąpiło wręczenie nagród laureatom szkolnego
konkursu Poezji Polskiej. Zostali nimi:
I miejsce - Aleksandra Górska,
II miejsce Aneta Dampc,
III miejsce Dawid Kas.
Uczniowie otrzymali upominki książkowe i dyplomy z rąk
organizatorki konkursu, p. Lucyny Trzeciak. Wyróżnieni recytatorzy
uświetnili Dzień Wiosny wygłoszeniem tekstów poetów polskich.
Społeczność szkolna mogła podziwiać różne interpretacje uczniowskie.
W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi ucznio
wie klasy I a wraz z wychowawczynią p. Sabiną Kwidzińską wpro
wadzili wszystkich w świąteczny nastrój, pokazując przedstawienie
pt. „Wielkanocne obyczaje”. Recytacje i piosenki przeplatały się z
prezentacją tradycji i obrzędów wielkanocnych na Kaszubach ta
kich jak: malowanie jaj, oblewanie wodą, dyngus. Dodatkową atrakcją
widowiska stał się papierowy kogucik - kurek na dwóch kółkach,
wyeksponowany jako element tradycji regionalnych. Towarzyszyli mu
chłopcy śpiewający piosenki.
Ostatecznie przyznano kilkadziesiąt nagród w postaci: dyplomów,
książek, gier, malowanych gipsowych obrazków oraz słodyczy.
Wręczyli je sponsorzy i fundatorzy konkursu: przedstawicielka Rady

Ostatnia fotka małych aktorów. Fot. S. Mmdzińska

Chłopcy z papierowym kogucikiem na dwóch kółkach

Fot. B. Lewandowska
Rodziców pani Bożena Kruszyńska,
kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej pani Irena Piastowska
oraz pani dyrektor Beata Le
wandowska.
W podziękowaniu za udział,
zaangażowanie i nagrody dzieci
wręczyły
współorganizatorom
konkursu pamiątkowy stroik wiel
kanocny.
Dzień Wiosny upłynął w szkole
w miłej, serdecznej atmosferze
zabawy, z której uczniowie z
pewnością zapamiętali wiele na
temat
regionalnych
tradycji
obrzędów wiosennych.

Sabina Kwidzińską

Wystawa konkursowa stroików wielkanocnych i pisanek.

Fot. B. Lewandowska
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Powitanie wiosny
Pozdrawiamy ciebie, wiosno!
Tymi słowami pozdrowiły i powitały
wiosnę dzieci, maluchy 21 marca br. w
Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie. Wiosna przeplatana chłodem,
śniegiem nie przeszkodziła dzieciom uczcić jednej z piękniejszych
pór roku.
Nie byli nad wodą, nie topili Marzanny, była natomiast wspaniała
zabawa, konkursy, piosenki w wykonaniu naszych milusińskich.
Pani Teresa przygotowała krzyżówki, pytania dotyczące postaci
bajek, m.in. „Kopciuszek”. Zadaniem dzieci było rozwiązanie
krzyżówek, wykazać się dobrą znajomością bajek itd. Konkursy nie
sprawiły uczestnikom najmniejszej trudności. Wręcz przeciwnie była to dobra zabawa, sprawdzenie swojej wiedzy, umiejętności.
Sumiennie starali się, aby zasłużyć na nagrodę. W nagrodę otrzymali
cukierki, napoje.
W spotkaniu wiosennym towarzyszyła dzieciom również pani
Karina z gitarą. Sam dźwięk gitary wprawił wszystkich w dobry
nastrój. Śpiewano „Szła dzieweczka do laseczka” oraz inne piosenki,

Żeby tak na lekcjach zgłaszano się do odpowiedzi

także pielgrzymkowe, przygotowane przez p. Karinę.
Poza tym przygrywała muzyka z magnetofonu i można było
wykazać się też dobrym tańcem. Było fajnie, wesoło i radośnie.
Chociaż za oknem ponuro i zimno, nam sprzyjała atmosfera pełna
ciepła, pełna uśmiechu.

Tekst i zdjęcia: Adela Wenzel

Wspólne śpiewanie

Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Wejherowie
i Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie
informuje, że jest możliwość zakupienia

drzewek i krzewów
owocowych i ozdobnych
w godzinach pracy Ośrodka Kultury:
od 11.00 do 18.00

Rozwiązywanie krzyżówek
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pożegnanie

POŻEGNANIE
6 marca br. pożegnaliśmy na cmentarzu w Kielnie wielce zasłu
żonego dla naszej gminy śp. Jana Gusmana.
Urodził się 17 X 1934 roku w Starej Kiszewie w powiecie
kościerskim. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Całe swe dorosłe
życie poświęcił temu zawodowi. Również Jego bracia byli nau
czycielami na Rębie i Sikorzynie. Zresztą do dnia dzisiejszego w zawo
dzie nauczycielskim pracuje cała plejada potomków rodziny Gusman.
Pierwszą pracę zawodową śp. Jan Gusman obejmuje w roku 1951
w Leśnie. I tu pracuje bez przerwy na stanowisku kierownika szkoły
do 1980 roku. Drugie miejsce pracy, to szkoła w Częstkowie. Tu od
1 września 1980 roku pełni obowiązki dyrektora szkoły. Z tej szkoły
w 1991 r. przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Jan Gusman dał się poznać w środowisku jako nauczycielspołecznik. Pełnił bardzo dużo funkcji społecznych. Przez długi okres
czasu był opiekunem społecznym, pomagając potrzebującym. Od 1982
roku był członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełnił funkcję
radnego w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kielnie. Był również
działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do końca swej pracy
zawodowej uczestniczył w życiu społeczno-gospodarczym gminy.
Placówki oświatowe, którymi kierował śp. Jan Gusman były
wzorem gospodarności. Dbał o wysoki poziom nauczania. Ale szkoła
była również miejscem spotkań nie tylko młodzieży szkolnej. Wszędzie
dała się zauważyć dobra współpraca ze środowiskiem. Jako dyrektor
-- POLSKA RZECZPOSPOLITA

UCHWAŁĄ RADY PAŃSTWA

LUDOWA

* dnie ...U, listopada. IMZr
odznoczony(c) został(o)

LEGITYMACJA
Ob.

GUSMAN

f

Nr..39.5.5.-.8.7-8

Jan s..Michała
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

WARSZAV/A

11 listopada

PRZEWODNICZĄCY
RADY PAŃSTWA

szkoły dbał o dobrą atmosferę
wśród grona pedagogicznego.
Jan Gusman wzbogacał swój
warsztat pracy. Brał udział w
kursach dokształcających orga
nizowanych przez władze oświa
towe.
Za swoją długoletnią pracę
pedagogiczną otrzymał szereg
nagród i odznaczeń. W 1976
roku otrzymał medal „Zasłużony
Ziemi Gdańskiej”, a w 1975
medal „Zasłużony Ziemi Wejherowskiej”. W 1987 roku uch
wałą Rady Państwa Jan Gusman
został odznaczony Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Za pracę społeczną otrzy
mał liczne dyplomy uznania.
Jan Gusman zmarł 3 marca
2002 roku. Pogrzeb odbył się w
Kielnie, w Jego dawnej parafii.
Mimo bardzo złej pogody, ko
ściół był wypełniony po brzegi.
Żegnali Go koledzy-nauczyciele,
młodzież szkolna oraz byli ucz
niowie z Leśna i Częstkowa.
Mszę św. żałobną odprawił
proboszcz parafii Smażyno, do
której należał, ksiądz Borkowski. W imieniu władz samorządowych pożegnał zmarłego
mieszkaniec Częstkowa, wójt
gminy Zbigniew Engelbrecht.
Mogiła pokryła się wiązankami
kwiatów od przyjaciół i znajomych.
Będziemy Ciebie, Janku,
długo wspominali.

w

'l
W GDAŃSKU

Postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rody
Narodowej

t dniało
Ok

Jan

kwietnia 1976i

Wiktor (SUSfcłAN

został/« wyróżniony^ odznolcq honorową
„ZASŁUŻONYM ZIEMI GDAŃSKIEJ"

87

Cześć Jego pamięci!

A. Miłosz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szemudzie
oferuje do sprzedaży

Kalendarz biodynamiczny
w cenie 7,50 zł
Zawiera szczegółowe informacje dotyczące
sadzenia, przesadzania i siania różnych roślin
według faz księżyca

Zakup w godzinach
pracy Biblioteki:
od godz. 11 do 18
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rolnictwo

Kurs kwalifikacyjny
Z inicjatywy Agencji Restrukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa, Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Agar Ser
vice Doradztwo Rolnicze w Jeleniej Górze, na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 7 w Gdańsku Oliwie, ul. Czyżewskiego 31, tel. i
fax 559 75 58, organizuje kurs specjalistyczny w zakresie przysto
sowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji z Unią
Europejską.
Zaprasza się do uczestnictwa w kursie wszystkich zaintereso
wanych mieszkańców wsi, bezrobotnych i posiadających gospodarstwa
rolne, planujących swoją przyszłość na wsi polskiej w zawodzie
rolnika, ogrodnika - również prowadzących gospodarstwa agrotu
rystyczne. Kurs jest adresowany do mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawo
dowe do wykorzystania w zmieniających się warunkach funkcjo
nowania wsi polskiej. Kurs jest nieodpłatny - koszty szkolenia
pokrywa Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa.
Termin rozpoczęcia kursu: 6 kwietnia 2002 r. Zajęcia będą się od
bywać w soboty o godzinie 9.00, zakończenie w maju 2002 r. Zapisy
prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.30 do 16.00, tel. 559 79 89.
Uczestnicy kursu otrzymują świadectwa (certyfikaty) honorowane
przez Unię Europejską.

B. Hewelt

Badanie sprawności
technicznej opryskiwaczy
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie
roślin (Dz. U. Nr 90, poz. 446 z późn. zm.) nakłada na posiadaczy
opryskiwaczy obowiązek przeprowadzania badania technicznego
opryskiwaczy. Opryskiwacze stosowane do zabiegów ochrony roślin
po 1 stycznia 2002 r. powinny posiadać pozytywny atest badania
technicznego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie przeprowadzania badań
opryskiwaczy (Dz. U. Nr 137/2001, poz. 1544) określa zakres i tryb
badania technicznego opryskiwaczy. Poniżej przedstawiam zasadnicze
ustalenia tego rozporządzenia.
Badania obejmują badanie ogólne oraz badanie stanu techni
cznego następujących urządzeń opryskiwacza:
1. pompy
2. mieszadła
3. zbiornika
4. urządzeń pomiarowo-sterujących
5. układu cieczowego
6. filtrów
7. belki polowej
8. rozpylaczy
9. wentylatora
Opryskiwacz podlegający badaniu do jednostki badawczej
dostarcza posiadacz opryskiwacza. Opryskiwacz dostarczony do
badania powinien być umyty z zewnątrz, wyposażony w osłony
zabezpieczające wirujące elementy, a jego zbiornik wypełniony
w 2/3 czystą wodą, która po zakończeniu badania jest wlewana z
powrotem do zbiornika opryskiwacza.
Posiadaczowi opryskiwacza sprawnego technicznie wydaje się
zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza.

Opryskiwacz sprawny technicznie jednostka oznacza znakiem
kontrolnym, który zawiera: rok przeprowadzenia badania, numer znaku
kontrolnego, nazwę „Inspekcja Ochrony Roślin” i napis: „Opryskiwacz
dopuszczony do użytku”.
W powiecie wejherowskim badania techniczne przeprowadza
Stacja Kontroli Opiyskiwaczy przy Technikum Rolniczym w Rzucewie,
tel. 673 88 81. Koszt badania technicznego został ustalony na kwotę
około 148 zł. Badanie techniczne opryskiwaczy może być prowadzone
w obrębie każdego sołectwa pod warunkiem, że do badań zgłosi się
co najmniej pięciu rolników. Po pozytywnym badaniu opryskiwacza
na opryskiwaczu zostanie umieszczony znak kontrolny. Znak ten jest
wykonany intensywnym kolorem pomarańczowym i jest widoczny ze
znacznej odległości. Aby uniknąć kosztownego przejazdu na badania
techniczne do Rzucewa, zachęcam rolników do porozumień międzysąsiedzkich, tak aby Stacja Kontroli Opryskiwaczy przyjeżdżała na
badania techniczne opryskiwaczy do rolników, a nie odwrotnie. Byłby
to pozytywny przykład integracji rolników wokół określonego celu,
integracji, która będzie coraz bardziej konieczna w najbliższej perspe
ktywie czasowej. Pomocy w tym zakresie udzieli agronom Janusz
Grządkowski.

Andrzej Kalinowski

ZBLIŻA Sljj WIOSNA
- TW0J ROWER
CZEKA NA CIEBIE
A JAK TY JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO SEZONU?
Takie pytanie od sześciu lat w marcu zadajemy uczniom Szkoły
Podstawowej w Kielnie. Oka-zjąjest przeprowadzany Ogólnopolski
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W ten sposób
szkoła realizuje część programu wychowania komunikacyjnego, który
rozpoczyna się we wrześniu „bezpieczną drogą do szkoły”, a kończy
możliwością zdobycia karty rowerowej dla uczniów kończących 10
lat.
Klasy 0 - III swoje wiadomości ugruntowują konkursem
plastycznym. W tym roku tematem jest: „Jak poruszam się po drodze,
że jestem bezpieczny”.
Przebiegający przez Kielno ciąg komunikacyjny, to dodatkowy
atut, aby tym zagadnieniom po-święcić więcej czasu. Duży ruch,
niebezpieczne zakręty, wąskie, w niewystarczającej ilości chodni-ki,
duża ilość dochodzących uczniów, powodują konieczne wędrówki
po jezdni (szczególnie w okresie zimowym). Dlatego problem
bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły jest bardzo ważny, a jeśli nas
nie stać na polepszenie warunków drogowych, to pozostaje dobra
edukacja. Do tego obli-gują dyrektora szkoły Zarządzenie MEN z
1995 r. - które wprowadziło obowiązkowe zajęcia z wy-chowania
komunikacyjnego - i Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 1997 r.
Jako nauczyciel techni-ki i dyrektor szkoły postanowiłem utrzymać
liczbę godzin na wychowanie komunikacyjne sprzed reformy, tj.
średnio 25 godzin na klasę (w kl. IV - VI). Cieszy mnie, że w pro
gram ten włączyli się nauczyciele wychowania fizycznego (technika
jazdy na rowerze) i wychowawcy klas. Dwie klasy: IVb i Via od
października biorą udział w konkursie „GENERALNIE
BEZPIECZNIE - ucz się od policji”, organizowanym przez General
Group Polska. W ramach tego konkursu uczennice z Via (N. Cirocka,
W. Dampc, K. Kreft, K. Kummer) przeprowadziły zajęcia z
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy w III klasie.
Przyglądając się statystykom publikowanym przez CEN w
Gdańsku, po reformie liczba godzin przeznaczana na wychowanie
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bezpieczeństwo

komunikacyjne znacznie zmalała, ponieważ modna stała się edukacja
informatyczna. Jednak przyglądając się innym statystykom w Polsce,
w wyniku aktów kryminal-nych ginie około 1000 osób, a w
wypadkach drogowych odnotowuje się aż 7000 śmiertelnych ofiar.
Dlatego proponuję aby dyrektorzy szkół oraz władze gminy, będąc
w przededniu przygotowania projektów orgar.izacyjnych, zwróciły
uwagę na bezpieczeństwo naszych uczniów na etapie szkoły
podstawowej jak i gimnazjum. Taką liczbę godzin jak w szkole w
Kielnie na edukację motoryza-cyjną w województwie pomorskim
przeznacza tylko około 1% szkół, np. Wejherowo, Puck. Reali-zowanie
takiej liczby godzin wymaga dobrego przygotowania sprzętowego i
miejsca, (rowery, przeszkody, miasteczko ruchu drogowego), co jest
warunkiem pomyślnej realizacji programu i osiągnięcia zamierzonych
celów. Nam dziś głównie brakuje miasteczka, ale jest to problem do
roz-wiązania, jak tylko znajdziemy środki finansowe.
Pierwszego marca uroczystym apelem rozpoczynamy miesiąc
bezpieczeństwa w ruchu drogo-wym, na którym zostaje przedstawiony
regulamin konkursu i kryteria oceny. W etapie klasowym udział biorą
wszyscy uczniowie klas IV - VI, pisząc test z przepisów, znaków
drogowych i udzie-lania pierwszej pomocy (25 pytań). Za test każdy
uczeń otrzymuje ocenę, a najlepsi (około 70 % odpowiedzi
poprawnych) kwalifikuje się do finału szkolnego - w tym roku to
grupa 19 uczniów. Finał składa się z trzech części: test (o większym
stopniu trudności ), tor sprawnościowy z pięciu przeszkód i przejazd
na uproszczonym miasteczku. Suma punktów tych trzech konkurencji
wyłania trzech najlepszych (nagrody funduje Rada Rodziców), jest
też możliwość zdobycia karty rowero-wej. Tegoroczni laureaci to: Piotr
Garzombke z Via, Tomasz Pyśk z Va, Piotr Hirsch z Va. Pocie-szające
jest, że w finale znalazło się siedmiu czwartoklasistów, a trzech
znalazło się w dziesiątce najlepszych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami
sześciu z nich zdobyło kartę rowerową. Z grupy naj-lepszych jest
wybierana drużyna trzyosobowa, która pojedzie na turniej gminny
do Szemuda.
Na każdy etap konkursu co roku opracowuję nowe testy. Ten,
który jest w załączeniu, rozwią-zywali uczniowie w tegorocznym
finale. Mam nadzieję, że wielu rowerzystów naszej gminy zanim
siądzie na rower, sprawdzi swoje wiadomości z przepisów
(prawidłowe odpowiedzi też są w tym numerze). Jako nauczyciel i
jeżdżący samochodem dziękuję wszystkim, którzy w naszej gminie
od lat zajmują się edukacją motoryzacyjną i polepszają bezpieczeństwo
naszych dróg.
A. Olejnik

FINAŁ SZKOLNY BRD
w SP Kielno
1. Znak ten oznacza zakaz ruchu:
a) rowerów na jezdni i poboczu,
b) rowerów jednośladowych ale tylko po jezdni,
c) wyłącznie rowerów wielośladowych na jezdni.

3.

5.

Takim znakiem, oznaczamy:
a) drogę dla rowerzystów i motorowerzystów oraz pieszych
prowadzących rower,
b) drogę dla rowerów wielośladowych i pieszych z wózkami,
c) drogę dla rowerów jednośladowych.

Przedstawiony znak wskazuje miejsce:

a) bezwzględnego zatrzymania się przed przejazdem dla
rowerzystów,
b) warunkowego zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed
przejściem dla pieszych lub sygnałem świetlnym,
c) bezwzględnego zatrzymania się przed przejściem dla pieszych.

6. Kierując rowerem na drodze:
a) zawsze możesz korzystać z chodnika, pod warunkiem
ustępowania pierwszeństwa pieszym,
b) masz obowiązek poruszać się poboczem, chyba że nie nadaje
się do jazdy, albo utrudniał byś ruch pieszych,
c) zawsze mozesz korzystać z jezdni, pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności.
7. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty
jadącego po jezdni:
a) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem
przejścia, na którym ruch jest kierowany,
b) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
8. Kierującemu rowerem zabrania się:
a) rozdzielania kolumny pieszych,
b) wyprzedzania rowerów jadących w kolumnie,
c) jazdy wzdłuż po chodniku nie zakłócając ruchu pieszych.

2. Ten znak oznacza zakaz:
a) skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
b) tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
c)zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu w obszarze zabudowanym.
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9. Rowerzysta przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:
a) zawsze używać sygnału dźwiękowego,
b) jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszym,
c) zsiąść z roweru i go przeprowadzić.

24

bezpieczeństwo

10.Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może
przekraczać:
a) rowerów wielośladowych - 10,
b) motorowerów - 5,
c) rowerów jednośladowych - 15.
11. W jakim przypadku kierujący nie musi stosować „ zasady
szczególnej ostrożności” lecz musi zachować bezpieczną odległość?
a) przy wyprzedzaniu,
b) przy wymijaniu,
c) przy dojeżdżaniu do skrzyżowania.
12. Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:
a) światło białe o zasięgu do 150 m,
b) światła pomarańczowe boczne,
c) jeden sprawny hamulec.
13. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w miejscu
dozwolonym, pieszy:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdami, jeśli już wszedł na jezdnię
i pokonuje ją drogą najkrótszą,
b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do
przeciwległej krawędzi jezdni przejść drogą najkrótszą,
c) jeśli wszedł na jezdnię to ją przebiega.
14. Kierującemu rowerem nie zabrania się:
a) trzymać jedną ręką kierownicę,
b) czepiać się pojazdów,
c) jazdy po jezdni obok innego użytkownika ruchu.

udaje się z nim do lekarza,
c) wyciągam żądło i wykonuje zimny okład.
21. W przedstawionej sytuacji pojazd 1:

a) przejeżdża skrzyżowanie pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4.
22. Ustal kolejność przejazdu:

a) 1, 2, 3, 4;

b) 2, 4, 3, 1;

c) 4, 2, 3, 1;

23. Na tym skrzyżowania kierujący pojazdem 1:

15. Przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania, powinno się:
a) przyspieszyć, aby szybciej wykonać manewr,
b) zmienić pas ruchu w celu polepszenia widoczności,
c) upewnić się czy nie jestem wyprzedzany.
16. Czynności reanimacyjne można zaprzestać w przypadku:
a) złamania żebra reanimowanemu,
b) przywrócenia czynności życiowych lub przyjazdu fachowej
pomocy,
c) gdy czynności te w krótkim czasie nie przynoszą efektów.

a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
24. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

17. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z
podejrzeniem urazu kręgosłupa jest ułożenie jej:
a) płasko na wznak, na twardym podłożu,
b) na brzuchu,
c) na boku.
18. W razie złamania kończyny, należy unieruchomić:
a) miejsce złamania,
b) unieruchomić kończynę z dwoma sąsiadującymi stawami,
c) natychmiast mocno naciągnąć kończynę.

a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
c) przejeżdża pierwszy.
25. Ustal kolejność przejazdu:

19. Idąc do szkoły przewróciłem się i leci mi z nosa krew:
a) siadam i odchylam głowę do tyłu,
b) siadam i nos zatykam chusteczką
c) siadam, pochylam głowę do przodu i lekko zaciskam skrzydełka
nosa.
20. Będąc na wycieczce rowerowej użądliła kolegę pszczoła:
a) szybko wyciągam żądło,
b) wyciągam żądło, dowiaduje się czy nie jest uczuleniowcem i

b) 2, 1, 3;

c) 3, 1, 2
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III Ogólnopolski Turniej
Młodzików

III Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny
młodzików odbył się w Białymstoku w dniach 910.03.2002 r. Organizatorem turnieju był Podlaski Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego i Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny
Stok” Białystok. Na turniej do Białegostoku wyjechaliśmy w piątek 7.30
z Gdyni. Do biura zawodów w Białymstoku zgłosiliśmy się o godz. 16,
gdzie dokonaliśmy formalności zakwaterowania i wyżywienia. Noclegi
zapewnił organizator w hotelu „Gołębiewski”, a wyżywienie mieliśmy
przy hali turniejowej. Organizatorzy młodym uczestnikom przygotowali
niespodzianki w postaci możliwości korzystania z basenu i zjeżdżalni.
Wieczorem odbył się trening, a około 21.30 losowanie zawodników
do turnieju. Nasz zawodnik Piotr Sikora po wcześniejszych dwóch
turniejach został sklasyfikowany na 19 miejscu w Polsce.
W pierwszym dniu startowało 40 zawodników o awans do turnieju
głównego, to jest 16 najlepszych. Piotr wylosował bardzo trudnągrupę,
ale wygrał dwa pojedynki i awansował bezpośrednio do 16-tki. W
niedzielę rano około godziny 9 rozpoczął się turniej główny. Pierwszy
pojedynek o „ósemkę” Piotr nieznacznie przegrał a ostatecznie zajął
miejsce 13-16. To miejsce dało naszemu zawodnikowi bezpośredni
awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Brzegu Dolnym.
Dziękujemy Urzędowi Gminy za wsparcie finansowe naszego wyjazdu.
Ze sportowym pozdrowieniem UKS „Szemud”

23 marca w Szkole Podstawowej
w Szemudzie odbyły się eliminacje gminne
XXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego.
W Turnieju uczestniczyły trzyosobowe drużyny reprezentujące
szkoły podstawowe i gimnazja. Łącznie startowało 39 zawodników.
Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej zadaniem
zawodników było rozwiązanie testu z zakresu przepisów ruchu
drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W drugiej części uczniowie musieli wykazać się praktycznym
wykorzystaniem swojej wiedzy podczas jazdy rowerem na mia
steczku ruchu drogowego, a także umiejętnością sprawnościowej
jazdy na torze przeszkód (co przy obecnym stanie nawierzchni
naszych dróg przyda się z pewnością każdemu).
Zmagania zawodników oceniali panowie z WRD Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie: asp. Andrzej Tarnowski oraz
sierż. Mariusz Madyński, którzy mimo bardzo niesprzyjających
warunków atmosferycznych wytrwali na posterunku i prze
prowadzili zawody zgodnie z regulaminem.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu
wszystkich punktów okazało się, że wyniki Turnieju są następujące:
a) w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - SP Szemud 172 pkt
II miejsce - SP Bojano 122 pkt
III miejsce - SP Kielno 122 pkt
b) w kategorii gimnazjów:
I miejsce - Szemud
156 pkt
II miejsce - Łebno
90 pkt
III miejsce - Kielno
43 pkt
Drużyna Szkoły Podstawowej w Szemudzie wystąpiła w składzie:
- Mateusz Radziak
- Piotr Grubba
- Marcin Szymański
Gimnazjum w Szemudzie reprezentowali:
- Marek Foigt
- Łukasz Gruba
- Tomasz Gruba
Indywidualnie najlepszym zawodnikiem wśród uczniów szkół
podstawowych okazał się najmłodszy uczestnik Turnieju - Mateusz
Radziak, a wśród gimnazjalistów - Marek Foigt.
Organizatorem Turnieju był Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa
w Szemudzie.
Zwycięskie zespoły otrzymały cenne nagrody drużynowe w
postaci rowerów górskich, a wszyscy uczestnicy drobne upominki
w postaci akcesoriów rowerowych.
Nagrody wręczyli przedstawiciele sponsorów: wójt gminy pan
Zbigniew Engelbrecht oraz reprezentująca PZU pani Ewa
Chłopińska.
12 kwietnia w Wejherowie odbędzie się rejonowy Turniej BRD,
w którym naszą gminę będą reprezentować drużyny z Szemuda.
W imieniu uczestników Turnieju dziękuję Sponsorom za
ufundowanie nagród i upominków, a także za ich osobiste
zaangażowanie.
Dziękuję również wszystkim współpracownikom, którzy
przyczynili się do organizacji zawodów, Policjantom za czuwanie
nad ich prawidłowym przebiegiem, a wszystkim zawodnikom i ich
opiekunom za tak liczny udział.

Druga runda rozgrywek sezonu piłkarskiego
2001/2002 dla piłkarzy drużyn „B”-klasowych
rozpocznie się w dniach 6-7 kwietnia. Drużyna KS „Dragon” Bojano
pierwsze spotkanie rozegra na wyjeździe ze „Sprzęgłem” Wejherowo.
Ponieważ głównym celem zawodników oraz działaczy klubu jest awans
do „A”-klasy przygotowania do rozgrywek trwająjuż od początku roku.
Zespół uczestniczył w zawodach ligi halowej w Przodkowie oraz
rozegrał szereg spotkań sparingowych z drużynami V ligi oraz A-klasy.
Jak wynika z osiągniętych rezultatów (tylko jedna porażka) drużyna
jest dobrze przygotowana do rozgrywek. Również i sprawy
organizacyjne dopięte zostały na „ostatni guzik”. Swoją pomoc zarówno
społeczną jak i materialną w osiągnięciu jak najlepszego wyniku
zadeklarowali członkowie Zarządu Klubu oraz przedstawiciele Rady
Sołeckiej. Liczymy też na gorący doping ze strony kibiców. Obiecujemy,
iż o terminach spotkań informować będziemy na bieżąco. Serdecznie
zapraszamy na wszystkie nasze mecze. Obecnie sytuacja w tabeli
rozgiywek przedstawia się następująco:
i.
GKS Luzino
23 pkt
37-15
4? *
2.
START Brzeźno
23 pkt
30-15
3.
DRAGON Bojano
22 pkt
37-18
4.
BARTEX Rumia
22 pkt
28-16 '
KOŃ Luzino
5.
17 pkt
30-22
3# 1
6.
ZENIT Łęczyce
15 pkt
7.
BŁYSKAWICA Reda
15 pkt
35-26
8.
CELTIK II Reda
12 pkt
21-33
9.
KWADRA Strzebielino
9 pkt
20-44
10.
SPRZĘGŁO Wejherowo
3 pkt
11-37
11.
0 pkt
LZS Chynowie-Lisewo
13-49

Jerzy Zaborowski

Jacek Nawrocki
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Tadeusz Gaweł

„Dragon" Bojano walczy
o awans do „A" klasy
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WIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Szemudzie

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KIELNIE

11 kwietnia 2002 r. o godz. 18.00
oraz

1
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Poniedziałek
Wtorek

o0 0\o0

Zajęcia stałe

Środa

1430 _ 1600

Czwartek
Piątek
Sobota

I7OO _ ]9<)0
l6oo _ 19oo
80°_

12oo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTK

nieczynne
zajęcia teatralne
kurs prawa jazdy
gra w tenisa stołowego
nauka gry na instrumentach
kółko plastyczne
nauka języka angielskiego

18 kwietnia 2002 r. godz. 18.00
serdecznie zapraszają

spotkanie miłośników zdrowej kuchni
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
i WIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Szemudzie

W godzinach wolnych od zajęć stałych zapraszamy na gry
planszowe ii tenisa stołowego.

organizuje

naukę języka angielskiego i niemieckiego

Biblioteka Publiczna w Kielnie

Informacje i zapisy
w godzinach pracy biblioteki i WOK

organizuje

naukę języka niemieckiego

Ponadto: możliwość tłumaczenia z języka niemieckiego i na
niemiecki oraz korepetycje

Informacje i zapisy
w godzinach pracy biblioteki

Sprzedaż
Ponadto: możliwość tłumaęzenia z języka
niemieckiego i na niemiecki oraz korepetycje

kurek odchowanych,
kaczek zwykłych,
kaczek Barbera,
kaczek czarnych,
goi i indyków.

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY
i BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci
w wieku od 6 do 12 lat na naukę

od 1 IV do 30 VII
z dostawą do domu.
Tel. 629 85 75 wieczorem

naukę języka niemieckiego
w każdą sobotę od godz. 11.40 do 12.30
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ZAJĘCIU STAŁE

©głos?;

IA

PONIEDZIAŁEK
1200 - 1500
WTOREK

- język niemiecki
W Bibliotece Publicznej Gminy Szemud
3 kwietnia 2002 r. o godz. 9.00

1800 - 2000 - zajęcia teatralne
ŚRODA - NIECZYNNE

odbędzie się

CZWARTEK
1800 - 19°o

KONKURS
POEZJI
POLSKIEJ

- wieczór bajek

PIĄTEK
1?oo . 2000

- nauka gry na instrumentach

SOBOTA
1000 - 13°°

- kółko plastyczne

1300 - 1500
NIEDZIELA

- język ąngielski

- nieczynne
■

i

-

-
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ogłoszenia
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Elżbiecie Barkowskiej
Janinie Barkowskiej
Janowi Barkowskiemu

%

«
nmm
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serdeczne wyrazy współczucia

zaprasza na

z powodu śmierci

kurs prawa jazdy kategorii A, B, C + E, T

OJCA i TEŚCIA
składają
członkowie Klubu ZKP w Koleczkowie

11 kwietnia:
12 kwietnia:

WOK Kielno, godz. 17.00
OSP Bojano godz. 17.30
SP Szemud, godz. 17.00

Prowadzący: Ryszard Kalkowski tel. 676-46-81, 0501-735-250.
Pani

Walerii Grzenia

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

serdeczne wyrazy współczucia

Kielno, ul. Leśna 4 (u pana Czoski)

z powodu śmierci

MĘŻA

lekarz stomatolog WŁODZIMIERZ JACENTY
WOLNIEWICZ

JANA GRZENI

Bezpłatne leczenie dzieci do 18 lat
ubezpieczonych w Pomorskiej Kasie Chorych

składają
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koleczkowie

Pani

Irenie Puzdrowskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Godziny przyjęć dzieci i młodzieży:
Poniedziałek
12.00 - 18.00
Wtorek
13.00 - 19.00
Środa
8.00 - 15.00
Czwartek
13.00 - 19.00
Piątek
8.00 - 12.00
Sobota i niedziela - pomoc doraźna pod tel.
komórkowym: 0604 640 325
Rejestracja telefoniczna lub osobiście w gabinecie w godzinach przyjęć

OJCA JANA GUSMAN
składają
Rada i Zarząd Gminy Szemud
oraz pracownicy Referatu Oświaty

Pani

KREDYTY:
1 ^ hipoteczno-budowlany '

1
hipoteczny
| > pożyczka hipoteczna

niskie oprocentowanie
> bez prowizji
współpraca z PBK i BPH

|

Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego

|

COMMERCIAL UNION

Barbarze Gusman

| • ubezpieczenia na życie • ubezpieczenia majątkowe

serdeczne wyrazy współczucia

Zadzwoń: 0604 63 61 58 - umówimy się na spotkanie!

z powodu śmierci

TEŚCIA
JANA GUSMAN

Pomoc domowa
potrzebna od zaraz
tel. 672-42-08

składają
pracownicy Referatu Oświaty
i Gminnej Biblioteki Publicznej

IfN Alf SKLEP OGRODNIC?V
\ SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wacław Chustak
Łebieńska Huta 84-217 Szemud prowadzi

skup zwierząt rzeźnych
w każdy czwartek od godz. 8.00 oraz

sprzedaż pasz i koncentratów

CZYNNE 9.00-17.00
SOBOTA 9,00-1 TOO

firmy ’CARGILL” codziennie.

TeL 0600325920
Zatrudnię
84-20? KOLECZKOWU
ul.WEJHEROWSKA 95

- £y

lieTHMHHm
Poleca: nasiona, nawozy, ziemię,
rośliny ozdobne, drzewka owocowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
• marzec 2002 •

ekspedientkę do sklepu spożywczego
Świadectwo ukończenia szkoły handlowej

Delikatesy „STENKA” s.c.
ul. Wejherowska 41, 84-217 Szemud
tel. 676-11-33

M P JV1 Wej h e row o
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ogłoszenia
lodówki,
zamrażarki
NflPRfiWfi
Marek Potracki
Chwaszczyno, ul. Oliwska 81 (baza GS)
tel. 552-80-88, 0605 110526
domowy: 676-09-46

ZAKŁAD FRYZJERSKI

SOLARIUM

rO mSMM TMC ■O
M
DUŻA MOC OPAl ■ NM

zaprasza

pn. i wt.
11.00-19.00
śr., czw., pt. 9.00 - 17.00
sobota
9.00 -14.00
^ 676-00-73

BOJANO, ul. A. Majkowskiego 15

USŁUGI GEODEZYJNE
Artur Szewczyk
84-200 Wejherowo, ul. Krofeya 10
tel. 676-27-58
tel. kom. 0607 686 087
mapy do celów projektowych,
wytyczanie budynków
pomiary przyłączy (wodne, elektryczne)
pomiary powykonawcze budynków
wznowienia, podziały, rozgraniczenia

„VERA-S’

/

----- nAir
KWIACIARNIA
kwiaty upominki, kosmetyki

tl

pon-pt 8-17
soboty 8-16
niedz. 9-12

DEBIKAT.ES>Y4
SZEMUD, ul. Wejherowska 41 tel. 676-11-33

Przyjmujemy zamówienia na
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PZU SA
ROMAN CHŁOPIŃSKI
Biuro Szemud, ul. Blaszkowskiego 16
tek 676-16-93, 0607-557-184

BOFILMGWAN
mie imprez ekeliczneście
(wesela, chrzty itft.)

y reklamowe, czołówki

W0K Szemud tel. 676 11 86, 676 12 20
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSP0RT0WE„LILM"
ALOJZY NADOLSKI
80-209 Chwaszczyno, ul. Wiejska 2
tel. (0-58) 552-80-58; 0606 887794
Poleca usługi transportowe na terenie całego kraju w zakresie:
• samochody kryte i odkryte 5-26 ton,- obornik po pieczarkach
- wywrotki,
- węgiel, koks, miał prosto
- rozbiórki, wykopy
z kopalni z dostawą do klienta
■ czarnoziem
■ wapno D0L0VIT

Ubezpieczone ładunki, faktury VAT.

Prefabrykacja Betonów Lekkich
84-217 Szemud, ul. Wejherowska 71, tel. 676 11 39

STROPY TERIVA

PROJEKT • SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS

IHrabiowski

Pustaki ścienne
ALFA 24, 18, 12, 10
Bloczki pełne
Pustaki ogrodowo-ogrodzeniowe
Pustaki wentylacyjno-dymo'
Fontanny, rzeźba ogrodowć

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Bojano, ul. Wybickiego 46
84-207 Koleczkowo

tel./fax (058) 67-60-412
e-mail:grablowski @ wp.pl

HURTOWNIA GRZEJNIKÓW
I MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH
Grzejniki
Kotły olejowe, elektryczne i gazowe

• Rury i kształtki miedziane, izolacje
• Zawory termostoyczne i kulowe

INSTALACJE MIEDZIANE • NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA

ADRES REDAKCJI:
REDAGUJE KOLEGIUM:

URZĄD GMINY SZEMUD 84-217 SiÄMUD, ul. Kartuska 13
tel. 676-11-85, tel/fax 676-11-13. www.szemud.pl.
Leonard Miąskowski, Alfons Miłosz, Irena Piastowska,
Ignacy Kurowski, Aleksandra Osiczko.
Nakład: 1300 egz.

SKŁAD KOMPUTEROWY: BMS STUDIO POLIGRAFICZNE, Gdynia, ul. Mściwoja 7
tel./fax 620-23-53, e-mail. bnisbm.s(apro.onci.pl
DRUK:
INFODRUK Gdynia, ul. Mściwoja 7, tel. 661-74-77

