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Ogłoszenia GCKSiR Szemud
Konkurs na kartkę świąteczną

Przypominamy

UWAGA, KONKURS!
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
oraz Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie,
zainspirowani zdjęciami z letniego konkursu pt. „Najciekawszy
zakątek gminy”, ogłaszają

nowy otwarty konkurs fotograficzny

„Cztery pory roku
w gminie Szemud”
W tym roku Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. Jest to nie lada okazja do
zrobienia wystawy, której celem będzie przedstawienie uroku naszego obfitującego w walory krajobrazowe regionu o każdej porze
roku.
Prace prosimy nadsyłać etapami.

II etap – ZIMA
Termin nadsyłania prac tego etapu upłynie w pierwszym dniu
kalendarzowej wiosny. Rozstrzygnięcia będą się odbywały etapami, tak jak pory roku, natomiast finał całego konkursu oraz wystawa wszystkich prac odbędzie się w dniu jubileuszu Izby Regionalnej, czyli w listopadzie br.
Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział zarówno w jednym tylko etapie, jak i we wszystkich. Wyniki każdego etapu oraz
informacje na temat następnych będziemy publikowali na łamach
„Lesôka”.
Wiek uczestników nie ma znaczenia, przy czym osoby niepełnoletnie
uczestniczą w konkursie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
Konkurs polega na przesłaniu za pośrednictwem poczty na adres
GCKSiR w Szemudzie lub osobistym złożeniu w siedzibie GCKSiR
maksymalnie czterech zdjęć wraz z opisem:
- format – 15 x 21 cm,
- kolorowe,
- mile widziane zdjęcia uwidoczniające prace polowe przebiegające w tradycyjny sposób oraz przy użyciu starych, tradycyjnych narzędzi rolniczych.

Prosimy o nie zamieszczanie opisów bezpośrednio
na zdjęciach, ponieważ często je uszkadzają.
Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie podaje swoje dane
osobowe (imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), a także
składa oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.
Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody, które wręczymy w dniu jubileuszu Gminnej Izby Regionalnej.
Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w:
- Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a,
- Gminnej Izby Regionalnej im. Remusa w Łebnie, 84-217 Szemud,
Łebno, ul. Ks. Stawickiego 25, opiekun Stanisław Belgrau,
- na stronie internetowej: www.szemud.pl.
Zapraszamy do udziału!

Stanisław Belgrau
i Alicja Szarafin-Grządkowska
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Wielkanoc w tradycji
kaszubskiej
Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie karty świątecznej. Tematyka prac ma odzwierciedlać
obecne obyczaje świąteczne, które występują na Kaszubach w okresie
Świąt Wielkanocnych. Do udziału w konkursie zapraszam dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Prace będą oceniane w kategoriach: klasy
0-I, II-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum.
Format prac nie może być większy niż A4, technika wykonania
dowolna, prace muszą być wykonane samodzielnie bez użycia technik
komputerowych oraz wykorzystania gotowych elementów, np. z innych
pocztówek. Kartki oceni komisja powołana przez opiekuna GIR. Za najlepsze prace laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Do prac należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:
- imię, nazwisko i wiek autora,
- nazwa i adres szkoły oraz klasa
- imię i nazwisko opiekuna.
Prace należy dostarczyć lub nadesłać do 12 kwietnia 2006 roku na
adres: Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie, ul. Kartuska 29,
84-217 Szemud albo Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Szemudzie, ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do GIR w Łebnie
na wystawę pokonkursową i podsumowanie konkursu. Dodatkowe
informacje, tel. 058 676 10 06.

Opiekun Izby
Stanisław Belgrau

KTO POJEDZIE NAJDALEJ?
Ile jest warta jedna kartka papieru? Kilka groszy, ale czy na pewno?
Aby powstała musi stracić życie kilkudziesięcioletnie drzewo.
Ile waży jedna kartka papieru? Niewiele.
Ile waży 10 kartek, 100 kartek, 1000 kartek? Dużo.
Jak długo cieszymy się jedną kartką papieru? Chwilkę, dzień, kilka
dni? Często wcale o niej nie myślimy.
A może chcemy się nią cieszyć?
Spróbujmy! ZACZNIJMY ZBIERAĆ MAKULATURĘ! Będą nowe
kartki, a dla nas dëtczi, fajowa wycieczka, dużo radości i masa wrażeń!
A KTO POJEDZIE NAJDALEJ?
To się okaże w maju! Jak policzymy dëtczi.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza
we wszystkich WOK-ach zbiórkę makulatury. Zbieramy od października do maja. Bez przerwy! Zarobione pieniądze przeznaczone
będą na wycieczki dla dzieci uczestniczących
w zajęciach WOK. Im więcej pieniędzy, tym
ciekawsza i dłuższa wycieczka.
Ciekawe, KTÓRY WOK POJEDZIE
NAJDALEJ?
Dzieci, zbierajcie „kartki”! Drodzy rodzice, przyłączcie się do naszej akcji!
Ruszajmy w Polskę za „jedną kartkę
papieru”!
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„Kot w butach”

Konkurs

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji minęły generalnie pod znakiem aktywności fizycznej. I dla małych i dla dużych, dla każdego kto tylko miał
ochotę spędzić czas inaczej niż przed ekranem telewizora czy
monitorem komputerowym u nas znalazło się coś ciekawego.
Miłośnicy tenisa mogli wyżyć się przy stole z paletką w ręku,
piłkarze mogli pogonić za piłką, a ceniący gry wymagające
sprawności intelektualnej mieli okazję do spróbowania swoich
sił w grze w szachy lub warcaby.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Jedną z nich było przedstawienie przygotowane przez aktorów zaprzyjaźnionego już z nami Studia
Teatralnego „ART-RE” z Krakowa. Latem mieliśmy okazję
spotkać się z nimi w „Kozusze Kłamczusze”, a tym razem
obejrzeliśmy w ich wykonaniu bajkę pt. „Kot w butach”. Jest to
spektakl o żywym charakterze, wesoły i spontaniczny, toteż i
taka była reakcja dzieci – spontaniczna. Dzieci żywo, radośnie
i niezwykle szybko reagowały na to, co robią aktorzy, odpowiadały na pytania i ochoczo uczestniczyły w przedstawieniu.
Oczywiście na koniec wszyscy mogli zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z aktorami.
Cieszę się i dziękuję zarówno rodzicom, jak i nauczycielom za to, że przyjęli nasze zaproszenie i przywieźli na ten
teatrzyk „swoje dzieci” – bez Państwa dobrej woli nic by się
nie odbyło. Mam nadzieję, że częściej będziemy się spotykać
na podobnych imprezach.

A. Szarafin-Grządkowska

Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ogłasza

XI EDYCJĘ KONKURSU PROZATORSKIEGO
IM. JANA DRZEŻDŻONA.
Konkurs posiada dwie kategorie:
1) opowiadanie bądź esej w języku kaszubskim o dowolnej tematyce,
2) opowiadanie bądź esej w języku polskim o tematyce kaszubsko-pomorskiej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 22.04.2006 r.
niepublikowanych wcześniej prac w jednej z dwóch kategorii na adres:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.
Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone
godłem umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje
swoje imię, nazwisko i adres. W obu kategoriach organizatorzy przewidują
następujące nagrody:
I miejsce
1500 zł
II miejsce
1000 zł
III miejsce
500 zł
Organizatorzy zastrzegają możliwość zwiększenia wysokości nagród
pieniężnych, innego ich podziału i przyznania wyróżnień, jak również prawo
pierwodruku nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia i przekazania
ich do zbiorów wejherowskiego Muzeum.
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie
maja 2006 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie. Wyniki konkursu będą również ogłoszone na stronie internetowej
/http://muzeum.wejherowo.vip.interia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (058)
672 29 56, 672 25 66. E-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.
Konkurs jest realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Pucku, Urzędu
Miasta Wejherowa, Jastarni, Rumi, Redy, Gminy Puck. Uzyskał też wsparcie pomorskich parlamentarzystów, posłów na Sejm RP Jerzego Budnika i
Kazimierza Plocke.

Dzień seniora w Kielnie Ferie w WOK w Kielnie
22 stycznia 2006 roku, w niedzielny wieczór w Wiejskim Ośrodku
Kultury w Kielnie swą obecnością zaszczycili nas czcigodni Seniorzy.
W towarzystwie ks. kanonika Franciszka Rompy oraz wójta Zbigniewa
Engelbrechta spędzili miłe chwile. Słowa życzeń, które skierowali
do seniorów nasi goście napełniły Ich nadzieją na lepsze jutro, na
cały rok.
Głównym punktem programu był pokaz jasełek. Grupa artystów z
IST pokazała „Narodzenie Pana”, które babcie i dziadkowie nagrodzili
wielkimi brawami. To przecież występowały wnuczęta – tym większą
radość dało się odczuć wśród przybyłych na tę uroczystość. Miło i
ciepło możemy wspominać ten wieczór, również słodko: przepyszne
i smaczne kuchy przy kawie. Można dodać, że było to jedno wielkie
spotkanie rodzinne. Wieczór ten miło też wspominają młodzi artyści,
którzy za wysiłek, za wiele tygodni swej pracy otrzymali czekoladki,
batoniki, owoce, soczki...
Kierując słowa do Seniorów, powiedziałam:
Wspomnienia są milsze od najlepszego prezentu.
Na zakończenie swego przemówienia potwierdził to ks. kanonik. Tak, to prawda – wspomnień, wspólnych przeżyć nikt nam nie
odbierze.

W okresie ferii ośrodek kultury miał do zaoferowania dzieciom
i młodzieży gry w tenisa, planszowe, szachy oraz dwa bale przebierańców. Na balach było barwnie i kolorowo. Zaszczycały nas
takie postacie jak: Cyganka, Wróżka, Jagódka, Lato, Babcia, Kubuś,
Ziomek, Pirat, Indianin, Lekarz (który po każdym szalonym tańcu
badał puls roztańczonym tancerkom). Nad całością imprezy oraz
bezpieczeństwem uczestników czuwał strażak. Były konkursy, m.in.
„Malujemy swój portret z zawiązanymi oczami” czy „Taniec z krzesłami”. Nagrodą były słodycze: czekoladki, batony, lizaki...
Natomiast dzieci z grupy IST otrzymały dyplomy zdobyte w
konkursie i na przeglądach jasełek, kolęd i pastorałek w Gdańsku,
Żukowie i Wejherowie; otrzymały również kasety wideo, co dla początkujących artystów było niespodzianką i dobrym upominkiem.
Wszyscy świetnie się bawili przy muzyce z magnetofonu pod
opieką instruktorów (i moją) przy suto zastawionym słodyczami,
owocami i wieloma butelkami oranżady stole.
Następny bal – wyłącznie pod moją opieką – był również udany:
muzyka, tańce i wiele słodkości, które podczas zabawy odgrywają
wśród dzieci jedną z ważniejszych ról. Słodyczami byli również
nagradzani tenisiści i szachiści. Były to słodkie ferie.

A. Wenzel

A. Wenzel
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II GRAND PRIX Szemuda
Gry w karty BAŚKA

Kalendarz imprez sportowych

w hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie

marzec - kwiecień 2006 r.

DATA

GODZ.
ZAPISU

GODZ.
ROZPOCZ.

04.03.

14.00

14.00

Liga gminna piłki halowej - rewanże

04.03.

17.00

17.30

III GRAND PRIX Szemuda - otwarty turniej
gry w „BAŚKĘ”. Wpisowe – 5 zł

05.03.

13.00

13.30

11.03.

10.00

18.03.
12.03.

NAZWA IMPREZY

W sobotę 4 lutego w sali Gminnego Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Szemudzie spotkali się miłośnicy gry w „baśkę”. Do turnieju przystąpiło 48 zawodniczek i zawodników – jest to rekord w naszej
gminie. Tym razem o grze nie zapomniały Panie reprezentowane przez
cztery zawodniczki. A oto wyniki 10 najlepszych w turnieju:
1.

Eugeniusz Dampc z Redy (+ 180 pkt.)

2.

Dariusz Grubba z Przetoczyna (+ 150 pkt.)

3.

Sławomir Skiba z Koleczkowa (+ 140 pkt.)

4.

Alojzy Herman z Bojana (+ 95 pkt.)

5.

Edward Stanula z Szemuda (+ 91 pkt.)

6.

Jadwiga Ptach z Donimierza (+ 82 pkt.)

X Otwarty rodzinny turniej tenisa stołowego
o nagrodę Wójta Gminy Szemud

7.

Ryszard Waldowski z Donimierza (+ 75
pkt.)

I Kaszubsko-Pomorski Turniej Piłki Halowej
Juniorów Drużyn Ligowych pod patronatem Wójta Gminy Szemud.

8.

Ryszard Tomys z Przetoczyna (+ 70 pkt.)

10.15

9.

Roman Chustak z Łebna (+ 66 pkt.)
Józef Gaszta z Szemuda (+ 65 pkt.)

15.30

VII Otwarty turniej w szachy o puchar GCKSiR w Szemudzie.

10.

15.00
12.30

12.30

Liga gminna piłki halowej – rewanże-

15.30

15.30

Mecz towarzyski piłki halowej KSIĘŻA – POLICJA. Zakończenie ligi gminnej piłki halowej sezonu 2005/2006 – rozdanie nagród

11.03.

16.00

16.30

XXI GRAND PRIX Pomorskiej Ligi Baśki
– Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego.
Wpisowe – 10 zł

19.03.

13.00

13.30

XI Otwarty turniej badmintona o puchar
Wójta Gminy Szemud – gry indywidualne.
Wpisowe: SP – 3 zł, Powyżej SP – 7 zł

25.03.

15.00

15.30

VI Otwarty rodzinny turniej w warcaby
– drużyna: 2 osoby

26.03.

13.00

13.30

IX Otwarty turniej piłki siatkowej o puchar
Wójta Gminy Szemud, wpisowe – 70 zł.
Zgłoszenia do 21.03.2006 r.

01.04

13.00

13.30

II Otwarty turniej rodzinny gry w ringo
– drużyny 2-osobowe

01.04.

17.00

17.30

IV GRAND PRIX Szemuda. Otwarty turniej
gry w „BAŚKĘ”. Wpisowe – 5 zł

02.04.

12.00

12.30

Otwarty turniej piłki halowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy. Wpisowe
– 100 zł, zgłoszenia do 28.03.2006 r.

08.04.

15.00

15.30

VIII Otwarty turniej w szachy o puchar
GCKSiR w Szemudzie

09.04.

13.00

13.30

XI Otwarty drużynowy turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Szemud
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Trzech najlepszych zawodników otrzymało puchary ufundowane
przez Wójta Gminy Szemud. Na kolejną III edycję turnieju GRAND PRIX
serdecznie zapraszamy do naszej hali 4 marca 2006 r. o godz. 17.00.
XXI GRAND PRIX Pomorskiej Ligi Baśki – Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego rozegrany zostanie w hali w Szemudzie w dn. 11 marca
2006 r.
Jako organizatorzy zakładamy, że grający w „baśkę” z naszej gminy
dopiszą swoją obecnością w 100% i będziemy bić rekord ilości zawodniczek i zawodników w turnieju (powyżej 150 osób).
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Turniej piłki halowej
Osiemdziesięciu dwóch zawodników z dziewięciu drużyn spotkało
się w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie na turnieju piłki halowej o puchar Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrechta. Turniej
rozgrywany był w trzech grupach systemem każdy z każdym (1 mecz
– 2 x 10 min.).

GRUPA A
Nazwa drużyny

1

1. MASTERS Szemud

2
8:1

2. POGOŃ JELEŃ Jeleńska Huta

1:8

3. KKS Koleczkowo

3:2

2:0

1

2

3

Punkty

Miejsce

2:3

3

II

0:2

0

III

6

I

Punkty

Miejsce

0:1

0

III

3:0

6

I

3

II

Punkty

Miejsce

0:3

0

III

6:1

6

I

3

II

GRUPA B
Nazwa drużyny
1. LECH Kamień

1:3

2.PROSIACZKI Rekowo

3:1

3. CKM Szemud

1:0

0:3

1

2

3

GRUPA C
Nazwa drużyny
1. PSV Szemud

0:6

2. NORD CAMP Szemud

6:0

3. BARKA Łebno

3:0

3

1:6

Do grupy finałowej awansowały drużyny:
PROSIACZKI REKOWO, KKS KOLECZKOWO i NORD CAMP
SZEMUD

A oto wyniki rundy ﬁnałowej:
Nazwa drużyny

1

1. PROSIACZKI Rekowo
2. KKS Koleczkowo

6:0

3. NORD CAMP Szemud

2:0

2

3

Punkty

Miejsce

0:6

0:2

0

III

0:4

3

II

6

I

4:0
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