21

rolnictwo
Miejsce kultury w edukacji ekologicznej

AGRONOM INFORMUJE
W gminie Szemud w lutym i w marcu odbyły się trzy szkolenia dla
rolników poświęcone „Dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów
Unii Europejskiej’’ - budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę
oraz jedno w dniu 22 marca dla rolników korzystających z pomocy w
ramach programu ,,Wsparcie gospodarstw niskotowarowych’’- Kodeks
Dobrej Praktyki Rolniczej. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem (uczestniczyło w nich ok. 250 osób), co świadczy o skali problemów
z jakimi muszą borykać się rolnicy po rozszerzeniu się Unii Europejskiej.
Wychodząc naprzeciw rolnikom Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w roku 2006 przygotował szereg szkoleń poświęconych bieżącym sprawom
nurtującym mieszkańców wsi.
Szkolenie ,,Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej’’ odbyło się dzięki
życzliwości dyrektora pana Bogusława Napieralskiego w Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Sala, w której na co dzień odbywają się zajęcia z kultury fizycznej za sprawą pracowników Gminnego
Centrum przeobraziła się w Salę Konferencyjną mogącą sprostać wymaganiom jakie stawia się tego typu obiektom. Wypowiedzi uczestników
szkolenia świadczyły jednoznacznie o tym, że Gminne Centrum w
sposób profesjonalny wywiązało się z przygotowania obiektu pod takie
nietypowe zamówienie. Szkolenie zakończyło się wspólnym obiadem,
jaki zaserwowała uczestnikom ,,Restauracja Gosia’’ z Kielna.
Okazało się, jak zwykle w życiu bywa, że można przy odrobinie chęci
zrealizować cel, chociaż pozornie wszystko jest na ,,nie’’.
W dniu 17 marca w Wejherowie odbył się finał powiatowy
,,Pomorskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych’’ połączony
z ,,Pomorską Olimpiadą Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higieny Pracy
w Rolnictwie”. W grupie uczestników znalazło się 6 reprezentantów
Gminy Szemud.
Olimpiada odbyła się w dwóch odsłonach. Część pierwszą stanowił
test pisemny, składający się z 40 pytań z zakresu szeroko pojętej produkcji
rolniczej oraz aktualnych zagadnień, dotyczących przepisów prawa. Po
części pisemnej odbył się finał ustny na który zakwalifikowały się trzy
osoby z Gminy Szemud a mianowicie pani Jolanta Szreder z Szemudzkiej
Huty, pan Roman Bieszk z Leśna oraz pan Krzysztof Gołąbek z Łebieńskiej
Huty. Na finał ustny składało się 6 pytań obejmujących wszystkie aspekty
prowadzenia gospodarstwa.
Pierwsze miejsce zajął pan Roman Bieszk, trzecie pan Krzysztof
Gołąbek, a piąta pani Jolanta Szreder, która jednocześnie zajęła pierwsze
miejsce W Olimpiadzie BHP. Wszystkim finalistom w tym miejscu gratuluję posiadanej wiedzy, potwierdzonej zdobytymi miejscami w finale. Jest
więc się czym pochwalić, zwłaszcza , że pytania były niezmiernie trudne
a poziom uczestników wyskoki i wyrównany. Pan Roman Bieszk będzie
reprezentował powiat wejherowski w finale wojewódzkim.
Bardzo cenne nagrody dla uczestników z Gminy Szemud ufundował
wójt Gminy pan Zbigniew Engelbrecht, który jak mało kto rozumie, że
zdobywanie wiedzy jest najtańszą inwestycją w gospodarstwie. i tylko
rolnicy dobrze przygotowani do zawodu mogą sprostać nowym wyzwaniom jakie stawia przed nimi życie.
W bieżącym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie będą zaopatrzone
dodatkowo w mapę gospodarstwa. Wypełnienie takiego wniosku może nastręczać pewne problemy. Począwszy od kwietnia w Urzędzie Gminy dyżur
będzie pełnił oraz pomagał w wypełnianiu wniosków piszący te słowa.

Agronom Janusz Grządkowski

Człowiek – środowisko
dawniej a dziś (cz. 1)
Ocknij się człowiecze i poznaj godność swojej natury!
Pomnij, żeś stworzony na obraz Boży.
Widzialnymi stworzeniami posługuj się tak, jak należy,
Jak posługujesz się ziemią i morzem, powietrzem
I rzekami!
Za wszystko, co w nich piękne i podziwu godne, chwal
I wysławiaj Stwórcę.
Posługujcie się jednak wszystkimi stworzeniami i całym
Pięknem tego Świata tak, jak tego rozum
I umiarkowanie wymaga.
papież Leon I Wielki (400–461)

Zwiększenie poczucia zagrożenia jest jedną z najważniejszą oznak
czasów współczesnych – rozwija się strach. Technika uległa dehumanizacji, ponieważ nauka oderwała się od filozofii człowieka, etyki
i sztuki, a związała z przemysłem. Zerwała ona także związki ze
środowiskiem przyrodniczym, a w laboratoriach i przemyśle zaczęła
tworzyć sztuczne środowisko. Wraz z tym zjawiskiem następowało
wypieranie świadomości religijnej i społeczno-moralnej przez świadomość technokratyczną, jakby to rewolucja naukowo-techniczna miała
rozwiązać problemy świata.
To nie tylko gdzieś tam w świecie, ale i w naszej gminie religia,
której intencją jest poczucie sensu życia, jest stopniowo spychana,
marginalizowana, zapominając o tym, że nie wszystko, co z dalekiego
świata, jest prawdą i dobrem, zwłaszcza dla Polaka kochającego wolność.
Człowiek w kulturze kształtowanej przez naukę i technikę staje się
towarem, jego pozycja „na ludzkim rynku” zależy od najkorzystniejszej wymiany zdolności, wiedzy i samego siebie z innymi. Człowiek
wyobcowuje się od siebie, od swoich bliźnich, od natury. Jest to skutek
instrumentalizacji idei i przekonań dla celów, jakie stawiają sobie
grupy interesów, media polskojęzyczne itp. Człowiek źle posługuje się
rozumem, gdyż ginie prawda jako przewodnik dla życia i działalności;
a gdzie nie ma prawdy, nie ma dobra – wskutek czego ginie szacunek
do człowieka i poszanowania przyrody.
Dawne kultury pełniły ważne funkcje życiowe, społeczne i liturgiczne,
ponieważ cechowała je jedność. Naprawa cywilizacji i ochrona środowiska
mają swoje uzasadnienie w kulturze i etyce, a literatura i sztuka może kształtować swoje postawy (zachowania, nawyki, wartości) wobec życia i przyrody.
Problematykę ochrony środowiska można więc rozwijać i upowszechniać za
pomocą środków artystycznego wyrazu, zwłaszcza że ludzie współcześni są
bardziej wrażliwi na to, co widzą, marginalizując kulturę słowa [i] analityczne
myślenie. Jednak trzeba dbać o równowagę. Bez prawdy, dobra i piękna,
umysłowej i duchowej doskonałości nie ma kultury, w której człowiek
poszukuje sensu, tj. swojego duchowego wymiaru.
Od czasów rewolucji przemysłowej i rozwoju kultury technologicznej notuje się zachwianie równowagi ekologicznej i postępujące procesy
niszczenia środowiska przyrodniczego (tyczy to także naszej gminy:
wciąż niszczymy je spalając w piecach plastiki). Sytuacja ta, to kultura (a
właściwie już jej brak), w której teorie nie pouczają o tym, jaka informacja
jest do przyjęcia ze względów moralnych. Centralną rolę w tej kulturze
odgrywają narzędzia, które właściwą kulturę atakują. W rezultacie tradycja,
moralność społeczna, polityka, rytuał i religia muszą dzisiaj walczyć o życie.
W okresie przedwojennym silne przekonania religijne stanowiły duchowy
fundament i wzorce duchowe (choć nieuświadamiane sobie), a społeczne
zwyczaje działały jako siły kontrolujące. Narzędzia nie przeszkadzały
wierzyć ludziom w ich tradycję, Boga, politykę, metody nauczania czy
prawomocność organizacji społecznej. Wiara kierowała wynajdywaniem
narzędzi i ograniczała ich życie. Przypuszczam, że dominacja techniki
nad współczesną kulturą jest częściowym wytłumaczeniem globalnego
kryzysu, który zagraża ludzkości samozniszczeniem.

Wojciech Grinholc
• marzec 2006 •
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Ogłoszenia GCKSiR Szemud
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.
Przed uczestnikami konkursu kolejny etap:

WIOSNA
Termin nadsyłania prac tego etapu upłynie w pierwszym dniu
kalendarzowego lata. 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,
jak i we wszystkich etapach. 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.
Sugestia organizatora: każda pora roku niesie ze sobą
nie tylko zmiany w otaczającej nas przyrodzie, ale również wiąże się z różnego rodzaju tradycjami. Było już
Boże Narodzenie, były jasełka i gwiżdże, a teraz: może
stół wielkanocny? może nasze tradycje wielkanocne,
kaszubskie, rodzinne? A może święta i obrzędy majowe? (Oczywiście na tle budzącej się do życia przyrody.)
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 Izbie 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
Uczestników konkursu prosimy, aby nie zamieszczali opisów bezpośrednio
na zdjęciach, ponieważ bardzo często uszkadzają one zdjęcia.

Konkurs na kartkę świąteczną

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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VIII otwarty turniej
piłki siatkowej
W niedzielę 26 lutego o godz. 12.00 w hali widowiskowo–sportowej w
Szemudzie spotkały się cztery drużyny piłki siatkowej na VIII już edycji
otwartych turniejów piłki siatkowej w naszej gminie. Sędziami w turnieju
byli: główny – Paweł Napieralski, pomocniczy – Grzegorz Lasowski.
Turniej rozgrywano w grupie każdy z każdym, a oto wyniki:

Kalendarz imprez sportowych
w hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie

kwiecień – maj 2006 r.

Lp

Data

Godz. Godz.
zapisu Rozp.

1.

01.04.

13.00

13.30

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

2.

01.04.

17.00

17.30

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

Nazwa imprezy

3.

02.04.

12.00

12.30

Otwarty Turniej Piłki Halowej o
Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy. Wpisowe 100 zł. Zgłoszenia
do dn. 28. 03. 2006 r.

4.

08.04

15.00

15.30

VIII Otwarty turniej w szachy
o puchar GCKSiR w Szemudzie

5.

09.04.

13.00

13.30

XI Otwarty Turniej Drużynowy
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Szemud

6.

23.04.

13.00

13.30

XII Otwarty Turniej Badmintona
– gry podwójne. Wpisowe SP – 3 zł,
powyżej SP – 7 zł

7.

30.04.

13.00

I Otwarty Turniej Piłki Halowej
13.30. Oldbojów (powyżej 35 lat) o Puchar
Wójta Gminy Szemud.

8.

03.05.

13.00

13.30

Turniej Pocieszenia w Piłkę Halową
– dla drużyn ligi gminnej piłki halowej
od miejsc 4 do 11.

9.

06.05

18.00

18.30

V GRAND PRIX Szemuda Gry
w „BAŚKĘ” – wpisowe 5 zł.

10.

07.05.

13.00

13.30

Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Gminy
Szemud w Tenisie Stołowym

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZEMUD
zaprasza na zajęcia

BADMINTONA
• grupy wiekowe od 11 lat wzwyż,
• sekcje sportowe i rekreacyjne,
• uczestnictwo w zawodach na miejscu i wyjazdowych
Badminton to sport wymagający ekstremalnej
wytrzymałości, kondycji i szybkości!
Spotkanie organizacyjne: sala widowiskowo-sportowa
w Szemudzie, 15.04.2006 r. (środa), godzina 20.00.
Informacje: 503 021 607, 502 142 660.
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Nazwa drużyny

WSTiH ISKRA

WSTiH Gdańsk

2:0

ISKRA Szemud

0:2

SPS Lębork

1:2

2:0

EURO GAME
Gdynia

2:0

2:0

SPS

EURO GAME

punkty

miejsce

2:1

0:2

2

II

0:2

0:2

0

IV

0:2

1

III

3

I

2:0

Turniej zakończył się około godz. 17.30, drużyna z Gdyni za zajęcie
I miejsca w turnieju otrzymała pamiątkowy puchar, natomiast drużyny
za II i III miejsce otrzymały piłki siatkowe.
Na następny, IX turniej piłki siatkowej, zapraszamy już 26 marca
2006 r. Zgłoszenia drużyn do dnia 21 marca 2006 r.

VII turniej szachowy
o puchar GCKSiR w Szemudzie
W dniu 11 marca w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie spotkali się
młodzi szachiści. I miejsce w turnieju zajął Jakub Wittbrodt z Wejherowa,
II miejsce Agnieszka Patoka, natomiast miejsce III Mateusz Szymanowski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie łakocie, a zwycięzca pamiątkowy
puchar. Sędzią zawodów był Tadeusz Gaweł.
Na kolejny turniej szachowy zapraszamy 8 kwietnia 2006 r. o godz.
15.00.

I otwarty turniej ringo
W hali sportowej w Szemudzie rozegrano turniej gry w ringo.
Uczestniczyło w nim siedem czteroosobowych zespołów. Zgłosili się
zawodnicy z Szemuda, Jeleńskiej Huty i Bojana. Przez pięć godzin
wszyscy doskonale się bawili rzucając gumowym kółkiem tak, żeby nie
mógł go złapać przeciwnik.
Zwycięstwo odniosła drużyna z Jeleńskiej Huty (rodzina Stein:
Patrycja, Konrad, Hubert i Tomasz) z ilością 12 punktów.
II miejsce – Szemud I (Małgorzata Czoska, Anna Kozłowska, Jagoda
Napieralska, Tomasz Zielecki);
III miejsce – Szejkers Bojano (Krystian Dampc, Sebastian Nagel, Paweł
Mach, Łukasz Halman);
IV miejsce – Szemud III (Grzegorz Lasowski, Tomasz Napieralski, Paweł
Napieralski, Bogusław Napieralski);
V miejsce – Chemikals Brathers Bojano (Robert Dzionk, Daniel
Kwiatkowski, Damian Ciemnoczołowski, Józef Bojke);
VI miejsce – Szemud IV (Jacek Holha, Hanna Holha, Katarzyna Bizewska,
Marcin Zieman);
VII miejsce – Szemud II (Łukasz Bizewski, Michał Trepkowski, Wojciech
Czykier, Przemysław Damps).
Na następną zabawę ruchową gry w ringo (zespoły rodzinne dwuosobowe) zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do hali widowiskowo–
–sportowej w Szemudzie w dniu 1 kwietnia 2006 r. o godzinie 13.00.
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Gminna liga piłki halowej
Sezon 2005/2006
Wyniki rozgrywek ligi gminnej w Szemudzie
Lp.

Nazwa drużyny

Ilość
meczy

Zdobyte
punkty

Bramki
strzelone

Bramki
stracone

1.

DRAGON
Bojano

20

54

142

62

2.

ISKRA Szemud

20

48

140

54

3.

MASTERS
Szemud

20

41

98

54

4.

AUTOTRANS
Szemud

20

33

79

53

5.

LECH Kamień

20

32

70

46

6.

UKS Bojano

20

32

72

77

7.

PSV Szemud

20

23

55

88

8.

BARKA Łebno

20

21

89

104

9.

LZS Donimierz

20

17

59

98

10.

POGOŃ JELEŃ
Jeleńska Huta

20

14

58

99

11.

CKM Szemud

20

4

42

170

III GRAND PRIX Szemuda gry w „Baśkę”

Wyniki meczy:

Z dn. 08.01.2006
CKM – LZS
4:2
AUTOTRANS - POGOŃ
JELEŃ 10:4
CKM – AUTOTRANS
1:5
LZS – POGOŃ JELEŃ
3:4
POGOŃ JELEŃ – CKM 9:1
LZS – AUTOTRANS
5:3

AUTOTRANS – UKS
LZS – LECH

1:3
2:6

Z dn. 21.01.2006
CKM – UKS
PSV – DRAGON
CKM – LECH
PSV – UKS
CKM – DRAGON

2:9
4:8
0:6
3:2
2:14

Z dn. 09.01.2006

Z dn. 23.01.2006

ISKRA – PSV
BARKA – LECH
BARKA – PSV
LECH – ISKRA

POGOŃ JELEŃ – UKS 3:4
POGOŃ JELEŃ – MASTERS 1:7
ISKRA – UKS
6:1
ISKRA – POGOŃ JELEŃ 9:3
MASTERS – UKS
4:1

6:1
2:4
2:7
5:4

Z dn. 14.01.2006
ISKRA – MASTERS
6:3
BARKA – DRAGON
4:7
ISKRA – DRAGON
6:3
BARKA – MASTERS 2:10
ISKRA – BARKA
9:4
DRAGON – MASTERS 3:5

Z dn. 06.02.2006

Z dn. 16.01.2006

LZS – PSV
UKS – DRAGON
BARKA – LZS

UKS – LECH
CKM – ISKRA

6:3
2:15

PSV – MASTERS
1:11
POGOŃ JELEŃ – LECH 2:2
PSV – POGOŃ JELEŃ 3:2
LECH – MASTERS
2:0

Z dn. 20.02.2006
2:1
3:10
5:5

LZS – DRAGON
AUTOTRANS – PSV
MASTERS – LZS

2:10
8:2
10:4

Z dn. 04.03.2006
AUTOTRANS – ISKRA
LZS – UKS
LECH – DRAGON
LZS – ISKRA
DRAGON – AUTOTRANS

2:3
1:3
0:3
5:8
6:5

Z dn. 06.03.2006
BARKA – UKS
5:6
PSV – LECH
2:2
CKM – BARKA
3:10
AUTOTRANS – LECH
2:2
BARKA – AUTOTRANS 3:4

Z dn. 12. 03. 2006
AUTOTRANS – MASTERS 3:3
BARKA – POGOŃ JELEŃ 4:3
PSV – CKM
8:2
DRAGON – POGOŃ JELEŃ 7:5
MASTERS – CKM
12:5

Trzecia edycja cyklicznego turnieju GRAND PRIX Szemuda cieszyła
się w sobotę 4 marca 2006 r. ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy i nie tylko. Do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Szemudzie przyjechało 64 zawodniczek i zawodników. Wszyscy z wielką
ochotą zasiedli do stolików, aby rozegrać 80 rozdań „baśki”.
W trakcie turnieju wielu zawodników korzystało z przerw, w czasie
których można było w barze hali sportowej wypić kawę, herbatę czy
zapalić papierosa. Około godziny 20.30 na wszystkich stołach zakończyły
się gry i po podsumowaniu protokołów organizatorzy ogłosili następujące
wyniki uzyskane przez poszczególne zawodniczki i zawodników:
1. Zbigniew Kobiela
z Miłoszewa (+ 198 p.)
2. Zenon Dampc z
Przetoczyna (+ 174 p.)
3. Gerard Frankowski
z Warzna (+ 166 p.)
4. Zygmunt Bojke z
Szemuda (+ 155 p.)
5. Marian Kwidziński
z Pomieczyna (+ 134 p.)
Trzej najlepsi zawodnicy otrzymali piękne puchary ufundowane przez Wójta
Gminy Szemud Zbigniewa
Engelbrechta. W czasie całego turnieju młodzi i starzy
walczyli o punkty, których
uzyskanie sprawiało wszystkim wspaniałą frajdę i dużo
satysfakcji.
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