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Wszëtczim dzecóm z leżnoscë DNIA DZECKA:
wesołégo, dłudżégo dzectwa, bezjiscënowi zabawë, miłotë starszëch, bëlnëch drëchów,
usmiéchu od ucha do ucha, skopicą lodów i szokolôdë
żëczi
wójt gminë Szemud Zbigniew Engelbrecht
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co słychać w urzędzie

Z prac Wójta Gminy

Samorządu Województwa Pomorskiego (na remont Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oddział neurologiczny).
Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie
8.500 zł.

Rozpatrzenie pisma Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w sprawie
zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb oddziału ratunkowego.

11.05.2006 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zaproponowano najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii
zaszeregowania w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości
100,00 złotych, a wartość jednego punktu w celu ustalenia miesięcznej
stawki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 9,28 zł. dla pracowników
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowe lub całkowite zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
W projekcie tej uchwały wprowadza się nowe kryteria podziału świadczeniobiorców oraz nowe zasady odpłatności zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej.

Zatwierdzenie wyniku przetargu na rozbudowę szkoły w Kielnie na cele gimnazjum
– I etap.
Złożono dwie oferty:
1. INWEST-BUD z Wejherowa
z ceną ofertową 1.119.105,93
2. AMBUD Firma Handlowo-Transportowo-Budowlana z Luzina
z ceną ofertową 950.606,72.
Korzystniejsza okazała się oferta firmy AMBUD z Luzina z ceną oferty
950.606,72, którą Wójt zatwierdził.

Informacja na temat protestu i odwołania złożonego przez uczestnika przetargu na
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud.
Jeden z uczestników postępowania przetargowego złożył protest na
czynności gminy polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty. W proteście
swym wnosił o powtórzenie czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty. Protestujący wnosił o odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa
Instalacyjno-Sanitarnego i Remontowo-Budowlanego „Skibiński” z Sierakowic
z powodu braku dołączenia jednego z załączników do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Powyższy protest został przez gminę rozstrzygnięty przez oddalenie, na
co oferent złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień. Na posiedzeniu
zespołu arbitrów Gmina otrzymała informacje, iż oferent cofnął odwołanie,
co skutkowało umorzeniem postępowania odwoławczego prac zespołu
arbitrów.

Sprawy kulturalno-oświatowe
Dyrektor zespołu Szkolno-Przedszkolnego poinformował organ prowadzący, iż rodzice uczniów złożyli wnioski wyrażające wolę, aby dzieci
uczęszczały na zajęcia z języka kaszubskiego. Od nowego roku szkolnego
2006/2007 zostaną zorganizowane lekcje dla czterech grup po trzy godziny
tygodniowo.
Wójt Gminy wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 300,00 zł.
wycieczki dla uczniów GIM. Szemud uczących się języka kaszubskiego.
Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował o zdobyciu przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Szemuda I miejsca w kategorii „Scenka kabaretowa – wybory życiowe” podczas III Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich, który odbył się w Żukowie. KGW Szemud reprezentowało powiat
wejherowski.

18.05.2006 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w
uchwale nr XL/333/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29.09.2005 r.
Wprowadzono sprostowanie omyłki polegającej na błędnym wskazaniu
w § 3 ust. 5 uchwały zapisu: „§ 3 ust. 3” zamiast zapisu „w § 2 ust. 2”. Zmiana
ta ma charakter formalny.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany budżetu gminy
Dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków oraz w
wykazie zadań inwestycyjnych.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Po rozpatrzeniu pisma dyr. Szpitala Specjalistycznego z Wejherowa Wójt
wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 13.000 zł.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie
geodezyjnym Bojano, Kielno, Warzno, Szemud.
Na wniosek mieszkańców oraz samorządów wiejskich przygotowano
projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w poszczególnych miejscowościach: Szemud – ulica Spacerowa, Bojano – ulica Radosna, Kielno – ulica
Lawendowa, Warzno – ulica Zbożowa.
Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud.

Zatwierdzenie wyników przetargów: wybór wykonawcy na budowę Szkoły w Bojanie
Złożono dwie oferty:
- BUD-ROS z Gdańska, cena oferty 1.896.199,03 zł brutto
- INWEST-BUD MISZTAL z Wejherowa, cena oferty 1.769.528,47 zł
Korzystniejsza okazała się oferta firmy INWEST-BUD, którą Wójt zatwierdził.

Wybór inspektora nadzoru budowy szkoły w Bojanie i w Kielnie
Złożono trzy oferty:
- S & S Doradztwo Budowlane z Koleczkowa, cena oferty 54.656 zł brutto
- HK Project - Management sp. z o.o. z Gdyni, cena oferty 39.955 zł brutto
- POWIERNIK z Rumi, cena oferty 21.411 zł brutto

Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy POWIERNIK z Rumi, którą Wójt
zatwierdził.

Powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy budowy oświetlenia ulicznego we wsi Koleczkowo (ul. Chylońska od skrzyżowania z drogą wojewódzką do
piekarni).
Rada sołecka wsi Koleczkowo wystąpiła z wnioskiem o wykonanie oświetlenia ulicznego. Przekazała na ten cel ze środków sołeckich 20.000 zł. Całkowity
koszt tej inwestycji wynosić będzie ok. 80.000 zł. Kwota ta może jednak ulec
zmniejszeniu po przetargu, który zostanie przeprowadzony. Skład komisji
przetargowej: Roman Chustak, Stefan Miotk, Ryszad Dampc.

Omówienie zakresu prac remontowych w budynkach komunalnych w Koleczkowie
i Głazicy.
W budynku mieszkalnym w Głazicy nastąpi wymiana połowy dachu
oraz dwóch okien. Na ten cel Wójt przeznaczył kwotę 27.000 zł. Budynek
gospodarczy zostanie wyremontowany w późniejszym terminie. W budynku
mieszkalnym w Koleczkowie zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwi,
rynny oraz wykonane będzie docieplenie budynku. Na ten cel Wójt przeznaczył kwotę 53.000 zł.

Sprawy kulturalno-oświatowe.
Pani Aleksandra Osiczko poinformowała, że uczniowie z Gimnazjum
Szemud zajęli I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego i będą reprezentować Województwo Pomorskie w zawodach
krajowych.
Szkoła Gimnazjalna z Kielna zwróciła się z prośbą o zwiększenie etatu
pedagoga o dwie dodatkowe godziny oraz zwiększenie ilości godzin zajęć
korekcyjnych – także o 2 godziny, na co Wójt nie wyraził zgody. Przychylił
się zaś do prośby o dofinansowanie wyjazdu uczniów do Warszawy na
uroczystość wręczenia nagród w konkursie polsko-niemieckim, w którym
brali udział. Wójt wyraził zgodę na utworzenie klasy integracyjnej w GIM
Kielno.

XLVI Sesja Rady Gminy
W dniu 27 kwietnia br. odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Szemud.
Poza sprawami organizacyjnymi radni podjęli:

uchwałę w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania
Budżetu Gminy Szemud za rok 2006 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy Szemud za rok 2005.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sabina Bojke
• maj 2006 •
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100-lecie OSP Szemud
Nie często zdarza się obchodzić tak zacne jubileusze jak 100-lecie istnienia.
Na terenie naszej gminy OSP Szemud jest trzecią jednostką, która może się
pochwalić tak zacnym jubileuszem istnienia i służby dla drugiego człowieka.
Dnia 20 maja 2006 r. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia OSP Szemud.
Troszeczkę historii z przeszłości o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
i działalności OSP Szemud. Dawno, dawno temu nie tylko biedota, ale i gburzy mieszkali w chałupach krytych słomą, nazywanych przez obcokrajowców
dymnicami (dym z paleniska wewnątrz chaty ulatniał się wszystkimi szparami,
tak że wydawało się, że cała chata dymi), a po kaszubsku chëczama. Chaty
oświetlano pochodniami z łuczywa, później świecami, co przy niedopatrzeniu
groziło pożarem. „Czerwony kur” w tych czasach zbierał obfite żniwo, zmiatając z powierzchni często całe osady. Sołtysi i wójtowie surowo przestrzegali
ówczesnych przepisów przeciwpożarowych. Przed 150 laty obowiązywały takie
wskazania przeciwpożarowe: „Przy każdym domu ma być ruchoma drabina,
osęka na długim drzewcu, płachta przymocowana do drąga, siekiera, kubły ze
cztery co najmniej i kadź z wodą”. Każdy z mieszkańców wsi był zobowiązany
do gaszenia pożaru. Do nadzorowania zabezpieczenia przeciwpożarowego z
reguły był upoważniony przez ławę sołecką kowal. A oto kilka rad udzielanych
przez sołtysów czeladzi i wieśniakom: 1. kominy powinny być porządnie opatrzone i sadze z nich wytarte, 2. łuczywa za piecem nie należy chować, 3. świec
nie przylepiać do ściany, 4. zapalonych głowni nie nosić do stajni itp. (można
powiedzieć, że z drobnymi poprawkami – rady nadal aktualne).
Datę powstania Straży Ogniowej (Feuerwehr) w Szemudzie określono
na rok 1906. Po I wojnie światowej powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
Jednym z prezesów miejscowej OSP był dowódca Straży Ludowej Leon
Stefanowski. Jeden z najstarszych strażaków, druh Leon Bojke, który osiedlił się w Szemudzie w 1926 roku, z zarządu pamięta i wspomina prezesa Augustyna Naczka i komendanta Józefa Krauze. Później sam, jako
członek miejscowego Towarzystwa Ludowego, objął prezesurę w straży. W
tym okresie OSP dysponowała ręczną sikawką umieszczoną w drewnianej
szopie-remizie, a od 1931 w małej murowanej remizie o wymiarach 4 na
5 m. Remiza stała przy strumieniu, który płynie obok plebanii w miejscu
obecnego parkingu. Obok remizy był zbiornik wodny zasilany przez strumień. Władze hitlerowskie powołały w Szemudzie kobiecą straż, wcielając
do niej dziewczęta w wieku 17–25 lat. Kilku przedwojennych strażaków
zginęło w drugiej wojnie światowej. Dziewczęta podczas ćwiczeń i w akcjach
gaśniczych posługiwały się sikawką ręczną. Kiedy unormowało się życie
po drugiej wojnie światowej reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną w
Szemudzie. W 1948 otrzymała ona już pierwszą motopompę. Syrenę ręczną
zastąpiono elektryczną, umieszczoną na budynku Gminnej Spółdzielni, a
ręcznej używano w czasie jazdy do pożaru. Na akcje gaśnicze początkowo
jechano zaprzęgiem konnym, później ciągnikiem i przygodnie zatrzymanymi samochodami. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia strażacy
byli zaopatrzeni jedynie w pasy i toporki. Od roku 1969, kiedy to wybrano
nowy zarząd, nastąpiły zmiany, które ożywiły jednostkę w dziedzinie kulturalnej, czynów społecznych, ćwiczeń, wyposażenia itp.
Jednostka OSP Szemud, jak i inne z terenu gminy, zmienia swoje oblicze. Z roku na rok jest lepiej wyposażona, kadra ochotnicza lepiej wyszkolona. Jednostka zakwalifikowała się do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Od 1996 roku jednostka OSP posiada sztandar ufundowany
przez społeczeństwo i samorządy lokalne z okazji 90-lecia istnienia. To garść
informacji z dziejów jednostki, szczególnie te najdawniejsze.
Uroczystość obchodów 100-lecia jednostki OSP Szemud rozpoczęła
się zgrupowaniem wszystkich jednostek wraz z pocztami sztandarowymi
na parkingu przy kościele, a następnie uroczystą Mszą Świętą w kościele
parafialnym w Szemudzie, w której wzięli również udział wszyscy znamienici zaproszeni goście. Mszę świętą odprawił ks. kanonik dr Ireneusz Baryła.
Podczas homilii podkreślił znaczenie, ryzyko i odpowiedzialność tej ważnej
pracy społecznej w ratowaniu mienia i życia, poświecenie w tej specyficznej,
dobrowolnej służbie dla drugiego człowieka. Podkreślił, że na ten zacny
jubileusz pracowali strażacy – mieszkańcy Szemuda – przez 100 lat. Jest to
dorobek kilku pokoleń. Wspomniał również strażaków, których już nie ma
wśród obecnych. Podziękował strażakom udzielającym się na rzecz para-
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fii i pełniącym wartę przy Grobie Pańskim. Życzył wszystkim strażakom
jak najmniej wyjazdów do zdarzeń losowych i szczęśliwych powrotów do
swoich domów i rodzin. Po mszy dokonał uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej dedykowanej strażakom, która zostanie umieszczona na
remizie. Oprawę muzyczną podczas mszy i przemarszu na halę wykonała
Orkiestra Strażacka OSP Bojano.
W hali widowiskowo-sportowej odbyły się dalsze uroczystości, których
charakter podkreślił wystrój hali, „nowo nabyty wóz strażacki” i dawne sprzęty
ochrony przeciwpożarowej. Wszystkich przybyłych gości powitał prowadzący
Bogusław Napieralski (również strażak). Po przedstawieniu programu uroczystości na scenę marszowym krokiem wszedł chór Gimnazjum w Szemudzie,
który pod batutą Beaty Stenka wykonał kilka znanych i lubianych piosenek,
również strażackich, takich jak: „W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom”.
Po przyjętym owacjami występie chóru głos zabierali zaproszeni goście,
nie szczędząc gratulacji, pochwał, wyrazów uznania i życzeń na dalsze lata.
Wójt Gminy Szemud podkreślił, że straż w naszej gminie jest najprężniejszą i najlepiej zorganizowaną organizacją społeczną. Poseł Jerzy Budnik
zaznaczył, że minione 100 lat nie było łatwym czasem: dwie wojny światowe, zmiany władzy, a straż przetrwała wszystkie burze dziejowe dzięki
przekonaniu o słuszności działania.
Ten jubileusz był również znakomitą okazją do uhonorowania wszystkich
zasłużonych strażaków. Odznaczenia wręczali: Halina Hirt – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Mirosław Józefowicz – prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP, Zbigniew Engelbrecht – prezes Zarządu
Gminnego ZOSP, Paweł Milewczyk – prezes Zarządu OSP Szemud.
Ten jubileusz był również znakomitą okazją do uhonorowania wszystkich
zasłużonych strażaków. Odznaczenia wręczali: Halina Hirt – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Mirosław Józefowicz – prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP, Zbigniew Engelbrecht – prezes Zarządu
Gminnego ZOSP, Paweł Milewczyk – prezes Zarządu OSP Szemud.

I. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP
– Jednostka OSP Szemud

II. MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
1. Potrykus Rajmund, OSP Szemud

III. ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1.
2.
3.
4.

Leszek Sikora, OSP Przetoczyno,
Zygmunt Naczk, OSP Kielno,
Jacek Flis, OSP Łebno,
Paweł Milewczyk, OSP Szemud

IV. SREBNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Albin Jaroszek, OSP Szemud,
Stanisław Lidzbarski, OSP Szemud,
Tomasz Engelbrecht, OSP Częstkowo,
Józef Krauza, OSP Szemud,
Eugeniusz Pranczk, OSP Szemud,
Bogdan Lorczak, OSP Bojano

V. BRĄZOWE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iwona Czoska, OSP Szemud,
Władysław Bojke, OSP Szemud,
Józef Oczk, OSP Kielno,
Wojciech Labuda, OSP Łebno,
Ireneusz Stolz, OSP Przetoczyno,
Marek Dybowski, OSP Częstkowo

VI. ODZNAKI „STRAŻAK WZOROWY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mirosława Sikora, OSP Szemud,
Tadeusz Gaweł, OSP Szemud,
Bartłomiej Beśka, OSP Przetoczyno,
Marek Rompca - OSP Częstkowo,
Kazimierz Czaja, OSP Łebno,
Albert Rogiński, OSP Bojano,
Bogusław Napieralski, OSP Szemud
Henryk Podchorodecki, OSP Szemud,
Ryszard Radziak, OSP Szemud,
Tadeusz Gruba, OSP Szemud,
Marek Malotka, OSP Kielno.

VII. LISTA WYRÓŻNIONYCH STATUETKAMI – dla osób wspierających funkcjonowanie jednostki OSP Szemud oraz sponsorów:
1. Ewa i Stanisław Czoska - z okazji 25 rocznicy ślubu z
najlepszymi życzeniami od wszystkich strażaków OSP
Szemud.
2. Zbigniew Engelbrecht, Wójt Gminy Szemud,
3. Andrzej Papke, komendant powiatowy PSP w
Wejherowie,
4. dr Ireneusz Baryła, ks. kan. proboszcz par. Szemud
5. Tadeusz Selewski, były komendant PSP w Wejherowie
6. Ryszard Sikora, komendant gminny OSP Szemud,
7. Ewa Poźniak-Kilkowska, prezes Banku Rumia
Spółdzielczego,
8. Zofia Jaskot, dyr. Zesp. Szkolno-Przedszk. w Szemudzie
9. Grażyna Bochińska, dyr. Gimnazjum w Szemudzie
10. Zbigniew Polisiakiewicz, były komendant Wojewódzki
PSP w Gdańsku
11. Halina Pietkun, kierownik NZOZ w Szemudzie
12. Stanisław Skiba S&S Doradztwo Budowlane
13. Stanisław Draws, sołtys wsi Szemud
14. Leszek Kowalewski, sołtys wsi Kamień
15. Czesław Haase, przedstawiciel firmy WTC
16. Jan i Bolesław Formella, Żwirownia Głazica
17. Zbigniew Rudnicki i Witold Pujszo, prezesi firmy
RENOMA
18. Roman Grzenkowicz, prezes firmy ALMARES
19. Zygmunt Lidzbarski i Eugeniusz Roszkowski - właściciele tartaku w Głazicy
20. Stanisław Malinowski, Piekarnia Szemud
21. Edmund Nowicki, właściciel stolarni w Częstkowie
22. Józef Gruba, firma kamieniarska z Łebna
23. Ewa i Roman Chłopińscy, Agencja Ubezp. PZU S.A.
24. Stanisław Kowalewski, firma BAKS
25. Kazimierz Tessmar Zakład Usług. ELTES z Bojana
26. Józef Sapleta, stolarnia Donimierz
27. Robert Pstrągowski, ARMET BIS z Kamienia

100-lecie OSP

