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Wszystkie drużyny w finałach zagrały
bardzo dobre mecze,
lecz zmęczenie turniejem wielu zawodnikom dawało się we
znaki. Wszyscy kibice
na trybunach podziwiali waleczność zawodników drużyny
PROSIACZKI, którzy nie mając zawodników rezerwowych, walczyli
dzielnie do samego końca. Szczególną popularnością kibiców cieszył się
bramkarz tej drużyny Ryszard Szwemin.
Najlepszym zespołem w turnieju okazał zespół NORD CAMP, który
zdecydowanie pokonał swoich rywali we wszystkich meczach, nie tracąc
żadnej bramki. Wszystkie drużyny grające w finale otrzymały w nagrodę
olbrzymie puchary ufundowane przez wójta naszej gminy.

V turniej w warcaby

X otwarty drużynowy turniej
badmintona
W dniu 19 lutego w hali sportowo-widowiskowej w Szemudzie rozegrany został X turniej badmintona – tym razem grały drużyny.
Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn seniorów i trzy drużyny juniorów.
Rozgrywki przeprowadzono w grupach każdy z każdym. Sędziami
zawodów byli Grzegorz Lasowski i Tadeusz Gaweł. W grupie juniorów
I miejsce zajęła para Mateusz Radziak i Tomasz Napieralski, zdobywając
puchar Wójta Gminy Szemud; II miejsce para Mateusz Lizius i Michał
Samp, a III miejsce para Arkadiusz Stenke i Mariusz Stenke. W grupie
seniorów I miejsce oraz puchar zdobyła para Ewa Golańska i Robert
Śmierzchalski. II miejsce zajęła para Leszek Rybicki i Piotr Kamiński,
miejsce III drużyna Mariusz Panowicz i Andrzej Gronkiewicz, miejsce IV
zajął Piotr Andrzejewski, który wyjątkowo grał sam. Natomiast miejsce
V zajęła para Marzena Gronkiewicz i Ariel Stelaff.
Następny XI turniej badmintona gier indywidualnych rozegrany
zostanie 19 marca 2006 r. w hali sportowo-widowiskowej w Szemudzie.
Serdecznie zapraszamy seniorów i juniorów.

W dniu 18 lutego rozegrano V edycję turniejów w
warcaby. Do turnieju zgłosiło się 6 młodych miłośników tej gry świetlicowej. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym – mecz i
rewanż. Daniel Polaszek z ilością 8 punktów zajął I miejsce w turnieju,
następnie uplasowali się kolejno:
Mateusz Kowalewski – 7 pkt.
Krzysztof Polaszek – 5 pkt.
Mateusz Polaszek – 4,5 pkt.
Kamil Polaszek – 3 pkt.
Bartłomiej Gaszta – 2,5 pkt.
Na następny turniej w warcaby zapraszamy w dn. 25 marca
2006 r. o godz. 15.00 do hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie.

IX turniej tenisa stołowego
gry podwójne
Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie w dniu
11 lutego 2006 r. gościła zawodników tenisa stołowego. Na ośmiu stołach rozgrywano turniej gier podwójnych w dwóch grupach. Sędziami
zawodów byli Tadeusz Gaweł i Grzegorz Lasowski. Dziewięć par walczyło
w dwóch grupach o miano najlepszej pary w gminie Szemud. Z grupy
„A” do półfinałów awansowały pary Agata Bieszk i Krzesimir Koreń oraz
Łukasz Ptach i Piotr Sikora, z grupy „B” Adam Dosz i Dariusz Dosz oraz
Tomasz Napieralski i Marcin Gaweł.
W finale zdecydowanie wygrała para Bieszk – Koreń, zdybywając
I miejsce i koszulki firmy Buterfly; miejsce drugie zajęła para Ptach
– Sikora, natomiast miejsce III zajęli bracia Dosz.
Wszystkie nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
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Informacja WIORiN Oddział Puck

Agronom informuje
W powiecie wejherowskim blisko 360 rolników otrzymało
decyzję na przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”. W gminie Szemud
takich rolników jest blisko 90. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to nic
innego, jak to, że ci właśnie rolnicy jak najszybciej będą chcieli rozpocząć
budowę płyty obornikowej czy zbiornika na gnojówkę. Wcześniej jednak
muszą przygotować się do tych inwestycji i załatwić sporo formalności.
Rolnicy, którzy otrzymali pozytywne decyzje z ARiMR mają dwa tygodnie
na jej uprawomocnienie się, a od czasu uprawomocnienia się decyzji mają 12
miesięcy na budowę płyty obornikowej czy zbiornika na gnojówkę.
Według prawa budowlanego budowa płyt obornikowych oraz zbiorników
na gnojówkę do 25 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga jedynie
zgłoszenia wraz z rysunkiem na 30 dni przed rozpoczęciem robót w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie. Dodatkowym dokumentem jest oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli
nie ma sprzeciwu, po 30 dniach można rozpocząć budowę.
Zbiorniki o pojemności ponad 25 m3 wymagają uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy z Urzędu Gminy Szemud, a następnie ze Starostwa
Powiatowego w Wejherowie decyzji o pozwoleniu na budowę. Łączny czas
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, w
przypadku gdy wielu rolników wystąpi jednocześnie o pozwolenie, może
wynosić od 4 do 6 miesięcy, a więc sięgnąć sierpnia czy września. A zatem
czasu nie ma zbyt wiele.
Od czego należy zacząć?
W urzędzie gminy – od złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Czas oczekiwania ok. 2 miesięcy.
W starostwie powiatowym – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
(z załączonym projektem i warunkami zabudowy). Do uzyskania pozwolenia
na budowę potrzebne są:
- wykonanie aktualnej mapy geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,
- badanie geotechniczne gruntu w miejscu posadowienia zbiornika przez
uprawnionego geologa,
- wykonanie przez projektanta zbiornika i wykonanie projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem zbiornika na mapce do projektowania.
Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę – około 2 miesiące.
Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, podaję odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce mierzone od pokryw i wylotów
wentylacyjnych. Powinny one wynosić co najmniej:
- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi na działkach sąsiednich – 15 m,
- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych
przetwórstwa rolno-spożywczego – 15 m,
- od granicy sąsiedniej działki – 4 m,
- od budynków magazynowych ogólnych –5 m,
- od silosów na zboże i pasze – 5 m,
- od silosów na kiszonki – 5 m.
Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne; zbiorniki zamknięte powinny być szczelnie przykryte płytą
zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny. Dopuszcza się usytuowanie
zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych lub
na granicy działek w wypadku, gdy będą przylegać do tego samego rodzaju
zbiorników na działce sąsiedniej.
W gminie Szemud odbyły się dwa spotkania poświęcone temu tematowi:
jedno w Kielnie (9 lutego) i drugie w Łebnie (14 lutego). Spotkanie cieszyły się
dużą frekwencją. W Kielnie było przeszło 60 rolników, w Łebnie blisko 100.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników 2 marca o godzinie 10.00 w
WOK-u w Kielnie odbędzie się kolejne spotkanie dla rolników posiadających
decyzję ARiMR. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza
że do 25 października 2008 r. wszyscy rolnicy będą musieli posiadać w swoim
gospodarstwie szczelny zbiornik na gnojówkę oraz płytę obornikową.

agronom Janusz Grządkowski

Pobieranie i badanie gleby
Rak ziemniaka to choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania w Polsce i wielu krajach świata. Grzyb
ten ma status organizmu kwarantannowego. W ramach
specjalnego programu ustanawiania na terytorium Polski
powiatów wolnych od tej choroby przyszła kolej na powiat
wejherowski.
W bieżącym roku pracownicy WIORiN będą pobierali
próbki gleby do badań sprawdzających występowanie zarodni raka
w glebie. Do chwili uwolnienia powiatu nie można przemieszczać
ziemniaków od powiatów wolnych od raka bez badań lub całkowitego
oczyszczenia bulw z ziemi. Od wczesnej wiosny pracownicy Oddziału
Nowy Dwór Gdański na terenie gminy Szemud będą pobierać losowo
próbki gleby u kilku rolników w każdej wsi.
Bardzo proszę sołtysów i rolników o umożliwienie inspektorom
sprawnego i szybkiego pobrania tych prób, ponieważ są oni zobowiązani do pobrania prób gleby u aż 100 rolników na terenie gminy
Szemud. Po zbadaniu wszystkich prób w powiecie przez laboratorium
wojewódzkie i uzyskaniu negatywnych wyników powiat zostanie
uwolniony, a producenci będą mogli prowadzić obrót ziemniakami
bez dodatkowych badań lub oczyszczania bulw z ziemi.
Przypominam rolnikom o konieczności rejestracji uprawy ziemniaków zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie roślin oraz znakowaniu przemieszczanych ziemniaków zgodnie z Rozporządzeniem
MRiRW z dnia 14.04.2004 roku w sprawie sposobów oznakowania
bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.
Informacje związane z rejestracją lub pobieraniem gleby uzyskać
można w Oddziale Puck, telefon 058 673 28 57.

Daniela Klebba
kierownik Oddziału w Pucku

Ogłoszenie UG Szemud
Urząd Gminy Szemud podaje harmonogram firmy AGORA
sp. z o.o. z Wejherowa dotyczący wywozu odpadów komunalnych
z terenu gminy Szemud.
Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno – osiedle

27.03, 24.04, 22.05, 19.06, 17.07,
14.08, 11.09, 9.10, 6.11, 4.12;

Kielno, Warzno, Rębiska,
Dębowa, Dobrzewino
(część)

28.03, 25.04, 23.05, 20.06, 18.07,
16.08, 12.09, 10.10, 07.11, 5.12;

Koleczkowo, Bojano,
6.03, 3.04, 2.05, 29.05,
Dobrzewino (część – nr 8, 26.06,24.07, 21.08, 18.09, 16.10,
68, 67, 37, ul. Dworska)
13.11, 11.12;
13.03, 10.04, 8.05, 5.06, 3.07,
Sopieszyno, Szemud (cen31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11,
trum), Głazica
18.12;
Szemud (obrzeża i nowe
osiedle), Jeleńska Huta,
Kowalewo

14.03, 11.04, 9.05, 6.06, 4.07,
1.08, 19.08, 26.09, 24.10, 21.11,
19.12;

Przetoczyno

15.03, 12.04, 10.05, 7.06, 05.07,
2.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11,
20.12;

Donimierz, Łebno,
Łebieńska Huta,
Będargowo, Zęblewo

20.03, 18.04, 15.05, 12.06, 10.07,
7.08, 4.09, 2.10, 30.10, 27.11,
27.12;

Grabowiec, Moczydła

29.05, 28.08, 27.11;

Leśno, Szemudzka Huta,
Częstkowo

1.03, 7.06, 6.09, 6.12.

Opracował Przemysław Górski
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WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
DLA HODOWCÓW DROBIU
Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są
dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne
i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego
chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji
jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia
i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie,
duszność, biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.
Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o
niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego
(z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.
Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu
i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia
drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi
ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa
może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz,
sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa
grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie,
sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.
Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma
większego znaczenia.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu
choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne
ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie
stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również
obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia
ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych
ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia
się choroby.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu chów przyzagrodowy
Zaleca się:
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do
których nie mają dostępu ptaki dzikie;
• przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem
(zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
• odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
• przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z
dzikim ptactwem;
• unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą
spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym
organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub
nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
• po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk
wodą z mydłem;
• wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą
drobiu;
• osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były
zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych
Zaleca się:
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków
dzikich;
• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu
W okresie wiosennych wędrówek dzikich ptaków do końca maja
2006 r., powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu. Drób wodny
(kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi
do miejsca jego odchowu.
Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników
wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich.
Zaleca się:
• przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do
których nie mają dostępu ptaki dzikie;
• szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków
i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa
(głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
• ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt
a obiektami, w których bytuje drób;
• ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we
własnych zagrodach;
• rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
• założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
• wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub
przez zakład utylizacyjny;
• obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren
fermy;
• obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej
w szatni;
• wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
• aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem
np. kurami, gołębiami.
Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia
ptasią grypą.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu
przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza
weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają
badaniu przed i poubojowemu w rzeźniach drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą poprzez spożywanie
mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce
zjadliwą grypą ptaków – ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe
i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed
wniknięciem tej choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
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Programy rolnośrodowiskowe
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności z
tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych do dnia
15 czerwca 2005 roku i zasiali poplony jesienią 2005 roku
(kontynuacja) są zobowiązani do złożenia kolejnego wniosku obejmującego
rok 2006. Opracowane wnioski składamy w Biurze Powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wejherowie w terminie od dnia
1 marca do 30 kwietnia 2006 roku. Wnioski wypełnia doradca rolnośrodowiskowy. Rolnik przychodzący do doradcy rolnośrodowiskowego zobowiązany
jest przynieść z sobą plan działalności rolnośrodowiskowej opracowany przez
doradcę rolnośrodowiskowego.
***
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wykorzystała
jeszcze wszystkich funduszy przyznanych do realizacji programów rolnośrodowiskowych. W związku z powyższym rolnicy, którzy pragną realizować
program rolnośrodowiskowy w pakiecie „Ochrona gleb i wód” (K01) w
wariancie (K01b) międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy (K01c) mogą
jeszcze przystąpić do realizacji tych pakietów od dnia 1 marca 2007 roku.
Żeby przystąpić w tym terminie do realizacji pakietów trzeba mieć
opracowany plan działalności rolnośrodowiskowej i wypełniony wniosek,
który należy złożyć w ARiMR od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2006 roku.
Ze względu na fakt, że nie wiadomo ile wniosków Agencja przyjmie do
wykorzystania funduszy, proponuję, żeby rolnicy wraz z wybranym doradcą
rolnośrodowiskowym przystąpili do opracowywania planów działalności
rolnośrodowiskowej i wniosku już w lipcu 2006 r. tak, aby wniosek ten złożyć
w ARiMR od dnia 1 sierpnia 2006 roku.
Doradca

Telefon

Adres zamieszkania

Genowefa
Błahuszewska

(058) 572 39 13
0-887 461 834

Kostkowo,
84-250 Gniewino

Janusz Grządkowski

(058) 665 41 79
0-604 558 269

81-113 Gdynia,
ul. Zielona 19G/12

Andrzej Kalinowski

(058) 672 13 09
0-607 143 725

84-200 Wejherowo,
ul. Rejtana 3/18

Maria Pionka

(058) 672 13 09,
0-602 464 507

84-200 Wejherowo,
ul. Kościuszki 1/2

Hanna Rocławska

(058) 670 66 24,
0-600 779 139

84-200 Wejherowo,
ul. Graniczna 9/16

Opracował Andrzej Kalinowski

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny
z powodu śmierci

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
J.M.PILICHOWSCY
J.KAROLAK S.C. W GDYNI
zawiadamia
o otwarciu swojego Biura w Gminie Szemud
(budynek b. Szkoły Podstawowej w Przetoczynie)
i zaprasza do korzystania z pomocy prawnej
osoby fizyczne i przedsiębiorców.
tel. 058 661-24-78 fax 661-33-74
kom. 0502 633 583
email: sekretariat@kancelaria-radcow.pl
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
PRAWA CYWILNEGO W TYM: OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
PRAWA SPADKOWEGO, PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ PRAWA GOSPODARCZEGO

Dyżury prawników w Biurze:
środa w godz. 16.00 - 18.00
piątek w godz. 17.00 - 19.00
lub po uprzednim umówieniu się w innych dniach
Informacja o Kancelarii: www.kancelaria-radcow.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w ostatniej drodze naszej ukochanej

Mamy
śp. TERESY ROGOCKIEJ
pogrążona w smutku
Rodzina

PANI TERESY ROGOCKIEJ
składa
zespół „Koleczkowianie”

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny
z powodu śmierci

PANI TERESY ROGOCKIEJ
dugoletniej członkini zespołu „Koleczkowianie”
składa
Wójt Gminy Szemud
Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny
z powodu śmierci

PANI TERESY ROGOCKIEJ
składa
dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Koleczkowie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Szemudzie
składa wyrazy współczucia i żalu rodzinie
z powodu śmierci

PANI TERESY ROGOCKIEJ
wieloletniej członkini zespołu „Koleczkowianie”

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze
mojego męża

ROMUALDA KORIAT
Dziękuję za modlitwę, za wyrazy współczucia,
za pomoc w organizacji pogrzebu, a także za wsparcie
duchowe w tych trudnych dla nas chwilach.
Genowefa Koriat
• luty 2006 •

