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Mieszkańcy gminy Szemud
Czytelnicy „Lesôka”
W imieniu władz samorządowych gminy Szemud z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Chrystusa Pana,
wszelkiego szczęścia, zdrowia i pogody ducha.
Niech te Święta Wielkiej Nocy będą czasem miłości spędzonym w gronie najbliższych,
w pojednaniu i pokoju serc, a przyszłość niech przyniesie to, co najlepsze.
Obyśmy wspierani mocą jedynego Zbawiciela zwyciężali zło w naszych sercach,
w życiu rodzinnym i społecznym, wybierali zawsze to,
co służy prawdziwemu dobru człowieka i naszego narodu.
Przewodniczący Rady Gminy Szemud
Eugeniusz Walkusz

Z prac Wójta Gminy
2 marca 2006
Pismo Komisarza Wyborczego w Gdańsku dotyczące rozpoczęcia prac przygotowawczych do wyborów samorządowych w 2006 roku
W związku z przypadającymi na jesień 2006 r. wyborami samorządowymi Komisarz Wyborczy w Gdańsku zwrócił się z prośbą o informację w
terminie do 24 marca 2006 r.
- czy zachowany zostanie dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze
i obwody głosowania,
- czy zachodzą przesłanki ustawowe do dokonania zmian w podziale gminy
na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania.
Wójt gminy w związku z faktem, iż nie zachodzą przesłanki ustawowe
do dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze i obwody
głosowania, a także ze względu na okoliczność, że dotychczasowy podział
zapewnia najszerszą reprezentację poszczególnych sołectw w Radzie Gminy,
przygotował projekt uchwały Rady Gminy o zachowaniu dotychczasowego
podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.
Przesłanki ustawowe, zgodnie z art. 92, ust. 1 „Ordynacji wyborczej”
to:
- zmiany w podziale terytorialnym państwa,
- zmiany liczby mieszkańców danej gminy,
- zmiany liczby radnych w radzie danej gminy.
Powyższy projekt zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy.

Porozumienie pomiędzy gminą Szemud a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku
w sprawie działań mających na celu utworzenie nowej siedziby posterunku policji
w Szemudzie
Dnia 24 lutego 2006 r. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
inspektor Marek Łukasiewicz oraz wójt gminy Szemud Zbigniew Engelbrecht
podpisali porozumienie w sprawie utworzenia nowej siedziby posterunku
policji w Szemudzie. Gmina ze swej strony w 2006 r. przekaże na rzecz komendy policji dwa lokale w budynku komunalnym przy ulicy Wejherowskiej
29 oraz przygotuje dokumentację na ich adaptację wraz z pozwoleniem na
budowę, a prace związane z ich przystosowaniem na posterunek policji wraz
z budową garażu i niezależnym wejściem wykona Komenda Wojewódzka
Policji w 2007r.

Analiza funkcjonowania komunikacji autobusowej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie
W związku z sygnałami mieszkańców oraz pismem Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili monitoring
ilości pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej w powyższych
miejscowościach. W jego wyniku stwierdzono, iż nie zachodzą przypadki
braku wolnych miejsc w autobusach, a obłożenie kursów jest średnie.

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht
W roku ubiegłym na wniosek gminy wprowadzono cztery dodatkowe
kursy autobusowe. Jednakże, zgodnie z opinią mieszkańców, nadal niewystarczająca ilość kursów w skali całego dnia oraz praktyczny ich brak w
dni wolne wskazują na konieczność podjęcia działań w celu jak najszybszej
poprawy tej sytuacji. W chwili obecnej komunikację autobusową w tym
rejonie obsługuje PKS Gdynia.

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące opinii prawnej
w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Karczemki
Odpowiadając na pismo przewodniczącego Rady Gminy Szemud sekretarz stanu Arkadiusz Czartoryski stwierdził, że Karczemki są miejscowością
w rozumieniu ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych i dlatego też można przeprowadzić tylko na ich terenie
konsultacje w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Karczemki z części wsi
Dobrzewino na wieś Karczemki
Mając na uwadze powyższą opinię Wójt gminy polecił kierownikowi
USC wpisywanie do dokumentów oraz aktów prawa cywilnego nazwy
miejscowości Karczemki.

Informacja na temat posiedzenia Gminnego Zespołu Reagowania w Szemudzie
Dnia 1 marca 2006 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Szemud posiedzenie
Gminnego Zespołu Reagowania w Szemudzie . W posiedzeniu uczestniczył
powiatowy lekarz weterynarii pan Wojciech Trybowski, lekarz wet. z Szemuda
pan Orłowski, kierownik Posterunku Policji w Szemudzie pan Wojciech Okrój,
komendant gminny OSP w Szemudzie pan Ryszard Sikora oraz firma „Stachtrans” Stanisław Mielewczyk z Kielna. Podstawowym tematem posiedzenia
GZR było określenie niezbędnych działań, które trzeba podjąć na terenie
gminy Szemud w związku z zagrożeniem wirusem ptasiej grypy. Powiatowy
lekarz wet. przybliżył zebranym ten temat: konieczne działania prewencyjne
zapobiegające zarażeniu ptasią grypą, możliwości zarażenia oraz wszystkie
czynności, które trzeba podjąć w przypadku znalezienia zarażonego ptasią
grypą ptaka. Podkreślił konieczność trzymania drobiu w pomieszczeniach
w taki sposób, aby zapobiec styczności z dzikim ptactwem, a jednocześnie
przestrzegał przed szerzeniem paniki w tym temacie. Możliwość zarażenia
człowieka wirusem H5N1 jest niewielka – tylko w przypadku bezpośredniej
styczności z chorym ptakiem i ewentualnego spożywania surowego mięsa
(wirus ginie w temperaturze 70ºC). Ale ptasia grypa stanowi bardzo duże
zagrożenie dla hodowli drobiu, szczególnie wielkostadnej – jeden zarażony
ptak może spowodować padnięcie całego kurnika – kilkunastu tysięcy sztuk
w ciągu dwóch dni. Na terenie gminy Szemud znajduje się dużo jezior oraz
wiele miejsc dogodnych do bytowania dzikiego ptactwa, co w związku
z wiosenną migracją stanowi potencjalne zagrożenie dla domowego i
hodowlanego drobiu. W związku z powyższym oraz zaleceniami organów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne kraju podkreślono wymóg
trzymania drobiu w zamknięciu, czego przestrzegania będą kontrolowali
funkcjonariusze policji. Uzgodniono także zakup pewnej ilości odzieży
ochronnej dla strażaków oraz zabezpieczenie folii, środka dezynfekującego,
desek oraz tablic ostrzegawczych. Ustalono, iż podmiotem uprawnionym
oraz posiadającym zezwolenie lekarza weterynarii na odbiór i transport
padłych ptaków jest firma „Stachtrans” Stanisław Mielewczyk z Kielna.
Określono także zasady działania oraz wykorzystanie odpowiednich służb
w przypadku pojawienia się ptasiej grypy na terenie gminy.
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Tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Reagowania była także ocena
możliwości wystąpienia podtopień na terenie gminy Szemud. W chwili
obecnej nie ma bezpośredniego zagrożenia w tym temacie, ale może ono
wystąpić w przypadku nagłej odwilży. W celu zapobieżenia potencjalnemu
zalewaniu niektórych posesji postanowiono zakupić 1000 sztuk worków
poliestrowych i przekazać je do dyspozycji i wykorzystania w razie potrzeby
przez jednostki OSP na terenie gminy.

najmniej 50 % kształtowałyby się na poziomie 23.000 zł miesięcznie.
PKS Wejherowo złożył propozycję wprowadzenia 11 par kursów dziennie,
z odpłatnością na dzień dzisiejszy bliżej niesprecyzowaną. Wszystkie te propozycje wymagają przeliczeń i analizy, tak aby wybrać jak najlepszą dla mieszkańców i gminy opcję, zarówno na dzisiaj, jak i skutkującą na przyszłość.

Sprawy kulturalno-oświatowe

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rębiska w sprawie zmiany rodzaju miejscowości
na wieś Rębiska

Koło Gospodyń Wiejskich z Przetoczyna zwróciło się z prośbą o pomoc
w remoncie pomieszczenia, przeznaczonego na ich działalność . Wójt wyraził
zgodę na pokrycie kosztu materiałów.
GIM Szemud zwróciło się z prośbą o dofinansowanie monitoringu – Wójt
zgodził się na kwotę 4.000 zł.
Wójt gminy rozpatrzył pozytywnie wniosek nauczycielki Sabiny Chustak
o przydział mieszkania w budynku komunalnym w Łebieńskiej Hucie.

10 marca 2006
Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ponowienia lokalnych konsultacji
z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Karczemki z części
wsi Dobrzewino na wieś Karczemki
Mając na względzie pismo sekretarza stanu w MSWIA pana Arkadiusza
Czartoryskiego na wniosek grupy inicjatywnej z miejscowości Karczemki
Wójt Gminy przygotował powyższy projekt uchwały. Przedmiotem konsultacji, które odbędą się dnia 29 kwietnia 2006r., jest wypowiedź zainteresowanych mieszkańców, czy chcą zmiany rodzaju miejscowości Karczemki z
części wsi Dobrzewino na wieś Karczemki i zarejestrowania jej w urzędowym
zbiorze nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Budowa sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie-Karczemkach
Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie-Karczemkach
wystąpiło z inicjatywą budowy sali gimnastycznej przy obiekcie szkoły
podstawowej w Karczemkach oraz złożyło wniosek o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy w tej sprawie. W związku z faktem, iż gmina oddała w
2001 roku w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia obiekty szkoły podstawowej i
przedszkola oraz przynależne działki w celu prowadzenia szkoły podstawowej
i przedszkola, Wójt Gminy polecił przygotować porozumienie umożliwiające
Stowarzyszeniu Mieszkańcy Dzieciom, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, występować w roli inwestora przy budowie sali gimnastycznej.

Powołanie komisji przetargowej dot. wyboru wykonawcy na budowę gimnazjum
w Bojanie – I etap zamówienia, stan surowy budynku z pokryciem dachu blachodachówką
Skład komisji: Stefan Miotke, Leonard Miąskowski, Ryszard Dampc,
Marcin Machaliński.

Powołanie komisji przetargowej dot. wyboru wykonawcy na rozbudowę i nadbudowę
istniejącego budynku szkoły w Kielnie z przeznaczeniem na cele gimnazjum – I etap
zamówienia, stan surowy budynku z pokryciem dachu blachodachówką
Skład komisji jw.

Powołanie komisji przetargowej do wyboru wykonawcy na remont budynku przepompowni w Warznie.
Skład komisji: Stefan Miotke, Leonard Miąskowski, Ryszard Dampc,
Wioleta Wandtke.

Analiza funkcjonowania komunikacji autobusowej we wschodniej części gminy,
ciąg dalszy
Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia organu wykonawczego oraz biorąc pod wzgląd wniosek Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych i uchwały zebrań wiejskich w Koleczkowie, Bojanie, Dobrzewinie, Kielnie
i Warznie, wójt i przewodniczący Rady Gminy skierowali list intencyjny do
marszałka Województwa Pomorskiego, wyrażający wolę przystąpienia Gminy
Szemud do Komunalnego Związku Komunikacyjnego. Ponadto wójt gminy
podjął się osobistego uczestnictwa w pracach Społecznego Komitetu ds.
wprowadzenia komunikacji miejskiej we wsiach Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino, Kielno i Warzno. Ustalono termin spotkania Społecznego Komitetu
w Urzędzie Gminy na dzień 20 marca o godz. 14.00.
Powyższe działania wójta gminy mają na celu przedsięwzięcie wszelkich czynności mogących przyczynić się do poprawy funkcjonowania
komunikacji w tej części gminy. Trzeba przeanalizować wszystkie możliwe
rozwiązania, szczególnie pod względem ekonomicznym oraz ich wpływ
na komunikację w pozostałej części gminy. Uwzględnić trzeba także ceny
biletów, możliwość stosowania biletów ulgowych, przystanki docelowe oraz
wysokość partycypacji gminy w przypadku wprowadzenia określonego
podmiotu realizującego tę komunikację. Na wniosek wójta gminy ZKM
Gdynia przedstawił koszty, jakie musiałaby ponieść gmina po wprowadzeniu
15 par kursów autobusowych dziennie, które w przypadku ich obłożenia co
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Przedmiotem konsultacji jest wypowiedź zainteresowanych mieszkańców dotycząca zmiany rodzaju miejscowości Rębiska na wieś Rębiska
i zarejestrowania jej w urzędowym zbiorze nazw miejscowości i obiektów
fizjograficznych. W trakcie utworzenia sołectwa Rębiska nie przeprowadzono
procedury zmiany rodzaju miejscowości na wieś i powyższa uchwała ma
to naprawić.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kieleńska Huta w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości na wieś Kieleńska Huta
Uzasadnienie jw.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia planu odnowy sołectwa
Szemud
Powyższa uchwała Rady Gminy jest niezbędna, aby złożyć wniosek
aplikacyjny sołectwa Szemud do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do działań
zmierzających do zmiany wizerunku wsi; wymagane jest także zapewnienie
min. 25% udziału własnego oraz wkładu społecznego w wysokości min.
25% inwestycji. Na gminę można uzyskać maksymalne dofinansowanie
w kwocie 60.000 zł . Sołectwo Szemud w ramach powyższego wniosku
zamierza zmodernizować boisko wiejskie w Szemudzie.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia planu odnowy sołectwa
Kielno
Cele podjęcia uchwały jw. Sołectwo Kielno w ramach wniosku zamierza
uporządkować i zagospodarować brzegi jeziora Mulk.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
Projekt ten przedstawiła skarbnik gminy. Zawiera on zmiany po stronie
dochodów i wydatków budżetu gminy, zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2006 rok, w planie przychodów i rozchodów na 2006 rok oraz
zmienia zakres upoważnień dla Wójta Gminy.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia przez Gminę Szemud
do Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz projekt
uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Szemud statutu Metropolitarnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Powyższe projekty uchwał stanowią kolejny etap działań mających na
celu poprawę funkcjonowania komunikacji we wschodniej części gminy
Szemud. Członkostwo w Związku Komunikacyjnym wygeneruje lepszą
pozycję gminy w negocjacjach dotyczących ewentualnego wprowadzenia
komunikacji miejskiej na terenie gminy Szemud oraz jest niezbędne dla
przyszłego wspólnego kształtowania polityki komunikacyjnej na terenie
gmin członków związku.

Rozważenie możliwości niezbędnych remontów w budynkach komunalnych gminy
Szemud w 2006 roku
Kierownicy Aleksandra Osiczko oraz Stefan Miotke omówili stan budynków komunalnych na terenie gminy oraz przedstawili zakres niezbędnych
remontów, wynikających czy to ze złego stanu technicznego, czy z zaleceń
z przeglądów okresowych. Wójt polecił oszacować koszty tych prac, tak aby
można było ocenić możliwości finansowe ich realizacji.

Sprawy kulturalno-oświatowe
Kierownik Aleksandra Osiczko przedstawiła terminy oraz zakresy niezbędnego dofinansowania dla następujących konkursów, które odbędą
się w najbliższym czasie:
- I turniej gier i zabaw sportowych dla 10 szkół ( SP Szemud, 21 marca ).
- powiatowy konkurs „Rozśpiewane przedszkolaki” – prowadzi Michał
Juszczakiewicz – 21 kwietnia, sala korekcyjna.
- Gminny Turniej BRD – GIM Szemud, 31 marca.
- III Wojewódzki Turniej KGW – Żukowo, 22 kwietnia.
- III Gminy Turniej Ekologiczny – GIM Szemud, 21 kwietnia.
Wójt Gminy wyraził zgodę na dofinansowanie powyższych konkursów.

Powołanie komisji przetargowej do modernizacji SP Jeleńska Huta
Skład komisji: Stefan Miotke, Leonard Miąskowski, Ryszard Dampc,
Marcin Machaliński.

Leonard Miąskowski
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Stypendyści
Rady Gminy Szemud

Sesja Rady Gminy
23 marca 2006 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Do porządku obrad Wójt Gminy złożył wniosek o ujęcie projektu uchwały
o zmianie nazwy ulicy Karczemki na ulicę Gdańską, co zostało przez
Radę przyjęte. Radny Szmaja zgłosił skreślenie z listy obrad punktu
dotyczącego utrzymania dotychczasowego podziału na okręgi
wyborcze i obwody głosowania. Po dyskusji punkt ten pozostał w
porządku obrad przy trzech głosach przeciwnych. Tematy obrad
były następujące:
- wręczenie stypendiów naukowych Rady Gminy;
- projekt uchwały w sprawie ponowienia lokalnych konsultacji
z mieszkańcami w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Karczemki
z części wsi Dobrzewino na wieś Karczemki. Po przeprowadzeniu
szerokiej dyskusji Rada postanowiła wycofać projekt do dalszego
opracowania w zakresie ustalenia granicy wsi Karczemki;
- zmiana nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino.
Uchwałą Rady Gminy zmieniono nazwę ulicy Karczemki na
ulicą Gdańską;
- przeprowadzenie lokalnych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kieleńska Huta i Rębiska w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości na wieś;
- podjęcie uchwały o przystąpieniu przez gminę Szemud do
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
oraz przyjęcie statutu;
- Plan Odnowy Sołectw Szemud i Kielno – przyjęty uchwałą Rady.
W Szemudzie dotyczy zadania „Remont z modernizacją boiska
wiejskiego, a w Kielnie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze
Mulk na cele rekreacyjne”;
- podział na okręgi wyborcze i obwody głosowania został utrzymany
przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się;
- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szemud na
rok 2006. Zmiany dotyczą m.in.:
a) przeniesienia dotacji z Powiatu Wejherowskiego na pokrycie
kosztów ponoszonych przez gmninę na realizację zadań
w zakresie administracji powiatowej,
b) ocieplenia budynku „B” Urzędu Gminy Szemud,
c) zaciągnięcia i spłaty kredytu,
d) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Regina Balandowska

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
– STYPENDIUM SZKOLNE
Informujemy, iż zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne
wypłata ww. stypendium nastąpi w miesiącu czerwcu 2006 r. Przy
bieżących zakupach artykułów potrzebnych dzieciom do szkoły,
np. podręczniki, przybory szkolne, odzież sportowa oraz obuwie
sportowe, można pobierać fakturę lub rachunek wystawione imiennie na każde dziecko na które został złożony wniosek. Wysokość
przyznanego stypendium nie została jeszcze określona, w związku
z czym trudno jest określić na jaką kwotę należy dokonać zakupu,
ale z pewnością nie będzie niższa od kwoty 44,80 zł (jednorazowo)
na każde dziecko.
O dokładnym terminie wypłaty poinformujemy pisemnie.

na okres od 01.03.2006 r. do 31.07.2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce
zamieszkania
Iga Gołębiowska
Bojano
Zuzanna Gołębiowska Bojano
Aleksander Litomski Bojano
Malwina Belgrau
Łebno
Angelika Kuptz
Bojano

SP Bojano
SP Bojano
SP Bojano
SP Łebno
SP Bojano

1.
2.
3.
4.

Karolina Malotka
Dorota Hinz
Kamila Browarczyk
Beata Więckowska

Szemud
Dobrzewino
Szemud
Bojano

GIM Szemud
GIM Nr 11 w Gdyni
GIM Szemud
GIM Bojano

1.
2.
3.

Magda Stuba
Barbara Rogińska
Jolanta Siewert

Kielno
Bojano
Bojano

4.

Lucyna Hinz

Dobrzewino

I Akademickie LO w Gdyni
I Akademickie LO w Gdyni
XII LO w Gdyni
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie

1,

Łukasz Sikora

Kielno

2.

Andrzej Richter

Jeleńska Huta

3.

Agata Jaskot

Kielno

1.

Arkadiusz Drawc

Bojano

Zespół Szkół Plastycznych
w Gdyni

2.

Piotr Sikora

Głazica

GIM Szemud

Lp

Imię i Nazwisko

Szkoła

Uwagi

Uniwersytet Gdański
Wydział FilologicznoHistoryczny w Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii,
Oceanologii w Gdyni
Akademia Marynarki
Wojennej w Gdyni
osiągnięcia
artystyczne
wybitne
osiągnięcia
sportowe

Radny Gminy Szemud Kazimierz Tessmar ufundował dodatkowe stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce, które otrzymała Ewelina Borska
z SP Bojano.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Aleksandra Osiczko

Podziękowanie
Panu Kazimierzowi Tessmar
radnemu Gminy Szemud
składamy serdeczne podziękowanie za ufundowanie
naszemu dziecku stypendium naukowego.
Urszula i Ryszard Borscy
• marzec 2006 •

