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XXIII Sesja Rady Gminy Szemud

W dniu 31 marca br. w GCKSiR odbyła się 
kolejna sesja Rady Gminy Szemud kaden-
cji 2018 -2023.

Podczas tejże sesji Rada Gminy przyjęła 
Strategię Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Szemud na lata 2021-2030 
(Uchwała nr XXIII/315/2021) oraz Sprawozda-
nie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szemudzie i Sprawozdanie z re-
alizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
w  Gminie Szemud za rok 2020 a także Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
Ponadto Rada Gminy podjęła również nastę-
pujące uchwały:
•  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schro-
nisku dla osób bezdomnych oraz w schroni-
sku dla osób bezdomnych z usługami opie-
kuńczymi (Uchwała nr XXIII/316/2021)

•  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia przebiegu dróg gmin-
nych na terenie Gminy Szemud zmiany 
Uchwały nr IX/110/2019 z dnia 28 czerwca 
2019 (Uchwała nr XXIII/317/2021)

•  w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Szemud w 2021 r. (Uchwała nr XXI-
II/318/2021)

•  w sprawie powołania składu i określenia 
terminów posiedzeń Komisji Mieszkanio-
wej (Uchwała nr XXIII/319/2021)

•  w sprawie określenia sezonu kąpielowego 
oraz wykazu kąpielisk w Gminie Szemud 
w roku 2021 (Uchwała nr XXIII/320/2021)

•  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów obrębu 
geodezyjnego Bojano i Szemud, gmina Sze-
mud (Uchwała nr XXIII/321/2021)

•  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w  drodze darowizny nieruchomości ozna-
czonej ewidencyjnie jako działka nr 438 
położonej w obrębie geodezyjnym Ko-
leczkowo gm. Szemud (Uchwała nr XXI-
II/322/2021)

•  w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie 
geodezyjnym: Dobrzewino, Kielno, Leś-
no, Łebno, Warzno, Bojano gm. Szemud 
(Uchwała nr XXIII/323/2021)

•  w sprawie zmiany Uchwały nr 
XLIV/369/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 
27.02.2006 roku w sprawie nadania nazw 
ulic w obrębie geodezyjnym Warzno 
(Uchwała nr XXIII/324/2021)

•  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentów obrębu 
geodezyjnego Bojano, Częstkowo, Dobrze-
wino, Donimierz, Jeleńska Huta, Kamień, 
Kielno, Koleczkowo, Łebno i Szemud, gmina 
Szemud. (Uchwała nr XXIII/325/2021)

•  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów obrę-
bu geodezyjnego Kielno, gmina Szemud 
(Uchwała nr XXIII/326/2021)

•  w sprawie zmiany Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Szemud (Uchwała nr 
XXIII/327/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bojanie (Uchwała nr 
XXIII/328/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Częstkowie (Uchwała 
nr XXIII/329/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kielnie (Uchwała nr 
XXIII/330/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łebnie. (Uchwała nr 
XXIII/331/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przetoczynie (Uchwała nr 
XXIII/332/2021)

•  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szemudzie (Uchwała 
nr XXIII/333/2021)

•  w sprawie wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego spółki Gmin-
ne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Szemudzie w drodze wniesienia 
wkładu pieniężnego i objęcia w zamian no-
wych udziałów (Uchwała nr XXIII/334/2021)

•  w sprawie wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego spółki Gmin-
ne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Szemudzie w drodze wniesienia 
wkładu pieniężnego i objęcia w zamian no-
wych udziałów (Uchwała nr XXIII/335/2021)

•  w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szemud 
na rok 2021 (Uchwała nr XXIII/336/2021)

•  w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Szemud na lata 2021- 
2036 (Uchwała nr XXIII/337/2021)

•  w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy Szemud (Uchwała nr XXI-
II/338/2021)

Wszystkie powyższe uchwały dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sze-
mud,   w rejestrze uchwał: https://szemud.
pl/uchwaly-rady-gminy-szemud.html 

Barbara Rzeszewicz

WYBRANO NOWEGO SOŁTYSA RĘBISK
26 kwietnia 2021 roku odbyły się wybory 
Sołtysa Rębisk, w których została wybrana Pani 

Wanda Chmara. 
Nowej Pani Sołtys gratulujemy wyboru i życzymy 
owocnej i satysfakcjonującej pracy społecznej 
na rzecz mieszkańców. 

Ryszard Kalkowski - Wójt Gminy Szemud

INFORMACJE
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Święto Samorządu Gminnego
Szanowni Mieszkańcy!
27 maja będziemy obchodzić kolejną rocz-
nicę pierwszych wyborów do odrodzone-
go samorządu terytorialnego. Z tej okazji 
pragnę serdecznie podziękować za aktyw-
ny udział w życiu społecznym wszystkim 
naszym mieszkańcom, zaangażowanym 
w funkcjonowanie naszego samorządu 
gminnego: radnym, sołtysom i członkom 
rad sołeckich, a także wszystkim tym 
mieszkańcom, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczyniają się do rozwoju i upięk-
szania naszej gminy.

Nasza gmina dzielnie sobie radzi w nieustan-
nie zmieniających się realiach rynkowych 
i prawnych, podpatrując innych, a także coraz 
częściej sama wyznacza nowe kierunki roz-
woju gmin w Polsce. Sporo nowych pomysłów 
powstaje wskutek wymiany spostrzeżeń, po-
glądów i współpracy z innymi gminami, jak 
choćby z naszymi gminami partnerskimi: 
Spytkowicami (Podhale) i Tarnowem Podgór-
nym (Wielkopolska), a także aspirującą do 
tego grona gminą Korzenna (Małopolska). 
Różne uwarunkowania i doświadczenia są 
znakomitą mieszanką, pozwalającą na szu-
kanie nierzadko oryginalnych innowacyjnych 
rozwiązań.
Przed nami kolejna perspektywa finansowa 
UE 2021-2027, a wraz z nią otwierające się 
nowe możliwości rozwojowe. Jesteśmy do 
niej dobrze przygotowani – i merytorycznie, 
i technicznie. Jednocześnie, w związku ze zbli-
żającym się dniem oddania do użytku budo-
wanej trasy szybkiego ruchu S6, pojawiają się 
możliwości znacznego przyspieszenia rozwo-
ju dla mniej zurbanizowanych obszarów na-

szej gminy, o czym nieraz już wspominałem 
podczas różnych spotkań i zebrań z naszymi 
mieszkańcami. Jest to ten czas, gdy należy po-
nownie dokonać analizy poszczególnych kie-
runków rozwoju w celu wypracowania nowej 
wizji rozwojowej, którą zamierzamy zawrzeć 
w postaci dokumentu programowego tj. no-
wej strategii zrównoważonego rozwoju naszej 
gminy. W bieżącym roku kilkukrotnie spotka-
łem się z naszymi sołtysami, aby szczegółowo 
poznać ich stanowisko w różnych kwestiach, 
a zebrane cenne uwagi – za które w tym miej-
scu naszym sołtysom bardzo dziękuję – rów-
nież zostaną uwzględnione w tym opracowa-
niu. Śledzimy przebieg prac nad projektem 
tzw. ustawy krajobrazowej, chcąc dopasować 
przewidywane przez nią działania do naszych 
pomysłów i rozwiązań.
Bardzo zależy nam, by Gmin Szemud była jak 
najbardziej rozpoznawalna, bo dobra zna-
na marka zawsze w jakiś sposób przyciąga 
nowych inwestorów, zwraca uwagę, a także 
znacznie ułatwia zdobywanie dodatkowych 
środków finansowych na gminne inwestycje. 
Dlatego niemało starań i środków przezna-
czyliśmy w ostatnich latach na estetykę gmi-
ny, budując nowe odcinki chodników, oświet-
lenia czy elementy infrastruktury społecznej, 
odnawiając elewacje obiektów komunalnych 
czy ustawiając nowe wiaty przystankowe. 
W najbliższym okresie zamierzamy doko-
nać przeglądu istniejącego oznakowania ulic 
w celu wypracowania jednolitego standardu, 
co będzie wiązać się z częściową wymianą 
istniejącego oznakowania, a także z ustawie-
niem nowych, nowoczesnych tzw. witaczy. 
W nowej wizji rozwoju gminy na pewno 
uwzględnimy tak istotne obecnie kwestie 

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz
Proboszcz parafii w Szemudzie ks. Robert Kaczorowski

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy

na Mszę Św.
w intencji Ojczyzny, Gminy Szemud i strażaków

która zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Szemudzie.

3 maja 2021 • godz. 11:00

środowiskowe. Przyczynkiem do tego są 
zmiany w przepisach środowiskowych w za-
kresie ochrony powietrza oraz obowiązkowa 
dla wszystkich gospodarstw domowych an-
kieta nt. źródeł energii i sposobu ich wyko-
rzystywania, o czym piszemy więcej w niniej-
szym numerze.
Dane, do których zebrania jesteśmy zob-
ligowani obowiązującym prawem, pokażą 
kierunki zapotrzebowania na poszczególne 
źródła energii, co ujmując w naszej strategii 
rozwoju umożliwi nam o ubieganie się o ko-
lejne środki dla mieszkańców na cele termo-
modernizacyjne.
Warto zaznaczyć, że wszelkie podejmowane 
działania zawsze wymagają starannych ana-
liz w oparciu o jak najnowsze i najpełniejsze 
dane. I takiego stanowiska staramy się trzy-
mać, podejmując wszelkie kluczowe decyzje 
na rzecz rozwoju naszej gminy.

W związku ze zbliżającym się świętem na-
szego samorządu gminnego pragniemy udo-
stępnić Państwu specjalną publikację książ-
kową poświęconą rozwojowi naszej gminy. 
Powstało ono z okazji 30-lecia naszego sa-
morządu gminnego i od początku cieszy się 
dużym zainteresowaniem, przez co zdecydo-
waliśmy się na dodruk, aby umożliwić jak naj-
szerszemu gronu możliwość jego uzyskania. 
Książka pt. „30-lecie Samorządu Gminy Sze-
mud”, bo o niej mowa, nie jest przeznaczona 
do sprzedaży, ale można ją uzyskać, spełnia-
jąc prosty warunek, o którym mowa w niniej-
szym numerze. Serdecznie zapraszamy!

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud 

INFORMACJE
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Jarosław „Timur” Gawryś: Minął Rok Pani 
sekretarz na piastowanym stanowisku. Rok 
temu rozmawialiśmy o wyzwaniach jakie 
stoją przed Panią, stricte o pracy sekretarza 
i roli sekretarza w samorządzie. Jak ocenia 
Pani miniony rok, pracę urzędu, czy jest coś 
z perspektywy tegorocznego doświadcze-
nia, co warto by w Pani ocenie może zmie-
nić, usprawnić?
Barbara Rzeszewicz: Minęło prawie pół-
tora roku J Miniony rok był specyficzny bo 
upłynął pod znakiem pandemii koronowi-
rusa. Kiedy rok temu rozmawialiśmy m.in. 
o samorządzie byliśmy na początku pan-
demii i wiedzieliśmy już, że nie będziemy 
mogli zorganizować uroczystych obchodów 
30-lecia samorządu, jednak mieliśmy wtedy 
nadzieję, że będziemy mogli przenieść te 
uroczystości na ten rok, co jak się okazało 
na dzień dzisiejszy, nie jest jeszcze możliwe. 
Ten rok pracy w Urzędzie był niewątpliwie 
trudny, ale zarazem ciekawy i bogaty w do-
świadczenia. Oprócz tzw. standardowych 
spraw urzędowych i pracy w nowej struktu-
rze organizacyjnej Urzędu doszły nowe za-
dania związane przede wszystkim z pande-
mią koronowirusa, ale również z epidemią 
ptasiej grypy. Nawet zima była wyjątkowa, 
bo silniejsza niż w ubiegłych latach. Oprócz 
tego, na początku ubiegłego roku podęliśmy 
prace mające na celu powierzenie spółce 
komunalnej dwóch dużych zadań tj. utrzy-
mania dróg i zieleni a także budowy Cen-
trum Samorządowego. Ponadto, pomimo 
pandemii, w dalszym ciągu realizowane są 
zadania inwestycyjne. Cały czas na terenie 
naszej Gminy trwa również budowa Trasy 
S6 więc z tego tytułu mamy też dodatkowe 
zadania. Z roku na rok wzrasta nam również 
ilość spraw wpływających do Urzędu – od 
początku roku 2021 do Urzędu wpłynęło 
już ok. 9 000 pism. Wzrasta również liczba 
spraw załatwianych w USC, co związane 

Życzenia z okazji Dnia Samorządu 
Wywiad z Barbarą Rzeszewicz – Sekretarzem Gminy Szemud

jest ze wzrostem liczby mieszkańców, ale 
także wprowadzonym tzw. odmiejscowie-
niem wybranych czynności z zakresu stanu 
cywilnego. Do naszego USC przyjeżdżają 
również mieszkańcy z Trójmiasta. Myślę, że 
wspomnieć należy w tym miejscu również 
o ciągłych zmianach w prawie i konieczności 
szybkiej reakcji na te zmiany i ich wdrażania 
w bieżącej pracy. Trzeba było niejednokrot-
nie w dość szybkim tempie opracowywać 
i wdrażać nowe procedury, chociażby te 
dotyczące pracy zdalnej. W międzyczasie 
doszły również zadania wynikające z tzw. 
ustawy o dostępności. W ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy również Powszechny 
Spis Rolny i rozpoczęliśmy prace do tego-
rocznego Powszechnego Spisu Ludności. 
Wspomnę również o tym, że zintensyfiko-
waliśmy działania związane z elektronizacją 
Urzędu. Wprowadziliśmy w Urzędzie nowy 
system EZD (Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją) oraz uruchomiliśmy GSKO 
– Gminny System Komunikacji On-line, 
a  także wprowadziliśmy możliwość płatno-
ści on–line. Przygotowujemy się również do 
uruchomienia portalu pod nazwą INWEST-
SZEMUD, który planujemy włączyć w  przy-
szłym miesiącu. Więcej informacji na ten 
temat oraz informacji na temat działalności 
Gminy można znaleźć m.in. na naszej stronie 
nowej stronie internetowej a także w mie-
sięczniku Lesôk. Ponadto cały czas się uczy-
my, wyciągamy wnioski, szukamy nowych, 
innowacyjnych rozwiązań i zmieniamy się 
na lepsze. Poprzez budowę Centrum Samo-
rządowego na pewno poprawią się warunki 
pracy i obsługi dla mieszkańców i klientów 
Urzędu a także dostępności budynku dla 
osób niepełnosprawnych. Planujemy rów-
nież aktualizację Strategii Gminy oraz wiele 
działań proekologicznych. Więc jak widać 
na nudę i brak pracy nie można narzekać, 
co bardzo cieszy, bo to znaczy, że Gmina się 
rozwija i jest dla kogo pracować. Niezmier-
nie cieszy mnie również fakt, że jest z kim 
pracować i że są ludzie, na których zawsze 
można liczyć niezależnie do pory dnia czy 
nawet nocy. Z tego miejsca, za ten niewąt-
pliwie trudny rok współpracy, chciałabym 
bardzo podziękować moim współpracowni-
kom – pracownikom Urzędu, pracownikom 
szkół, pracownikom GOPS-u, pracownikom 
GCKSiR, pracownikom Gminnej Biblioteki, 
pracownikom GPK-u, Radzie Gminy, sołty-
som oraz członkom klubów i stowarzyszeń 
działających na terenie naszej Gminy. Po-
dziękowania za ten rok współpracy m.in. 
w Zespole Zarządzania Kryzysowego nale-
żą się również Pani dr Halinie Pietkun oraz 
podkom. Grzegorzowi Hirsz – Komendanto-

wi Komisariatu Policji w Szemudzie.
JTG: Zbliża się święto samorządu i jak każ-
dy samorząd nie jest to święto kolokwialnie 
pisząc martwe, bowiem zarówno stety i nie-
stety, w świetle dynamiki ciągłych zmian le-
gislacyjnych, zawirowań polityczno społecz-
nych, a także rzeczywistości pandemicznej 
w jakiej przyszło nam żyć, dzieje się zapew-
ne wiele.
BRz: Dzień Samorządu Terytorialnego, 
który obchodzimy 27 maja było i jest bar-
dzo ważnym świętem, bo jest to święto 
wszystkich, którzy ten Samorząd tworzą, 
czyli święto moje, Twoje, Naszych sąsia-
dów bliższych i dalszych, święto wszystkich 
mieszkańców gminy. Może nie każdy zdaje 
sobie sprawę, ale każdy z nas mieszkańców 
Gminy jest w pewnym, mniejszym lub więk-
szym stopniu, odpowiedzialny za tę swoją, 
małą ojczyznę. Nie da się żyć tak zupełnie 
obok poza jakąkolwiek przynależnością 
do pewnej wspólnoty jaką jest np. gmina, 
nawet jakby ktoś się bardzo starał. Co naj-
wyżej komuś może się wydawać, że jest 
obok, że jest zupełnie niezależny, samowy-
starczalny itd. Jednak tak naprawdę każdy 
z nas w pewnym stopniu jest od kogoś lub 
czegoś zależny. Musimy sobie zdawać spra-
wę z tego, że każdy z nas jest inny, ale każdy 
z  nas jest ważny i wszyscy jesteśmy sobie 
potrzebni. Jest to szczególnie ważne w  sy-
tuacjach kryzysowych, np. teraz podczas 
pandemii. Cieszę się, że niejednokrotnie tę 
wspólnotę i współodpowiedzialność można 
było w naszej gminie zauważyć. Jednak zo-
baczyliśmy również, że sytuacje kryzysowe 
związane z pandemią oraz różne sytuacje 
polityczno-społeczne mogą również prowa-
dzić niestety do podziałów społeczeństwa, 
co jak wiadomo nigdy do niczego dobrego 
nie doprowadziło. Dlatego uważam, że dzi-
siaj szczególnie powinniśmy świętować ten 
Dzień Samorządu i powinien on być szcze-
gólną okazją do refleksji nad naszą tożsa-
mością, współodpowiedzialnością za siebie 
i innych oraz za nasze małe ojczyzny. Uwa-
żam, że różnić też można się pięknie, a jeżeli 
chcemy budować silne wspólnoty, silne sa-
morządy to musimy budować mosty, a nie 
mury.
JTG: Bycie samorządowcem to aktywne 
uczestnictwo w bieżącej polityce samo-
rządowej, podejmowanie często trudnych, 
kontrowersyjnych decyzji. To takie trochę 
znajdowanie się pomiędzy krytyką, a popar-
ciem w opinii czy to mieszkańców, czy opo-
zycji. Jak Pani sobie z tym radzi, w jaki spo-
sób stara się Pani znaleźć tzw. złoty środek.
BRz: Bycie samorządowcem to przede 
wszystkim ogromna odpowiedzialność. Ja 
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cały czas powtarzam, że decydując się na 
jakąkolwiek pracę musimy sobie zdawać 
sprawę, że nie tylko otrzymaliśmy prawa, 
ale również powierzono nam pewne obo-
wiązki. A praca samorządowca wymaga 
szczególnej odpowiedzialności. Podejmu-
jąc pracę na stanowisku Sekretarza Gmi-
ny byłam w  pełni świadoma obowiązków 
jakie przyjmuję i  odpowiedzialności zwią-
zanej z  tym stanowiskiem. Wspominałam 
już niejednokrotnie, że przyjęłam tę pracę 
z wielką pokorą, ale jednocześnie bez lęku. 
Zdawałam sobie sprawę zarówno z koniecz-
ności podejmowania trudnych decyzji i od-
powiedzialności za ich skutki, a także tego, 
że moja praca będzie podlegała krytyce, czy 
opinii mieszkańców. Na taką pracę zdecydo-
wałam się z pełną odpowiedzialnością. Nie 
mam problemu z mierzeniem się z krytyką, 
jestem osobą otwartą na krytykę, znam 
swoją wartość i jednocześnie mam dystans 
do siebie, potrafię też przyznać się do błę-
du. Nie wiem czy istnieje jakiś złoty środek 
na odnajdywanie się pomiędzy krytyką, 
a poparciem, ale wiem że najkrótszą drogą 
do porażki jest chcieć zadowolić wszystkich. 
JTG: Zapytałem o to nie przypadkowo, bo-
wiem od kilkunastu lat, za sprawą różnego 
rodzaju masmediów, mediów społecznoś-
ciowych, obserwujemy trend karmienia się 
przez opinię publiczną niesprawdzonymi in-
formacjami, tanimi, wymyślanymi sensacja-
mi lub lakonicznymi informacjami, na bazie 
których wydaje się opinię, czy oceny często 
niesprawiedliwe, krzywdzące, nie mające 
odzwierciedlenia w faktach, lub świadczą-
ce po prostu o głębokiej niewiedzy, nie-
znajomości prawa. Niestety wspomniany 
trend zauważalny jest też coraz częściej 
u  co poniektórych naszych mieszkańców. 
Co gorsza, trend ten postępuje. Brak ocen 
konstruktywnych, zamiast tego mamy kry-
tykanctwo, wylewające się hejty personal-
ne. Oprócz rzeczonego trendu jaką mogłaby 
być rola samorządowców, aby nie dawać 

pola do popisu tego typu zachowaniom. 
BRz: Uważam, że w pewnym momencie 
niektórym pomieszały się pojęcia i pojęcie 
„wolność słowa” pomylili z pojęciem „brak 
odpowiedzialności za słowa”. Uważam, że 
jakiś czas temu jako społeczeństwo zachłys-
nęliśmy się wolnością i zaczęliśmy uważać, 
że mamy różne prawa, ale już niekoniecznie 
obowiązki, że nam się dużo rzeczy należy, że 
możemy wymagać od innych, ale już od sie-
bie to niekoniecznie. Zaczęliśmy wychowy-
wać nasze dzieci tak, żeby było im dobrze, 
a nie żeby byli dobrymi ludźmi. Paradoksem 
w dzisiejszym świecie jest to, że dostęp do 
wiedzy nigdy nie był łatwy i  powszechny 
jak jest obecnie, ale jednocześnie tak wielu 
osobom nie chce się sięgnąć po tę wiedzę, 
żeby poznać prawdę. Często, zamiast po-
znać prawdę, wolimy powtarzać niespraw-
dzone informacje. Weryfikacja informacji, 
chociaż często nie wymaga dużo czasu, to 
jednak wymaga jakiegoś wysiłku, a prawda 
często może okazać zbyt mało „atrakcyjna”. 
Zła i często nieprawdziwa informacja dzi-
siaj szybciej się „sprzedaje”, ma więcej wy-
świetleń, udostępnień, lajków itp. Jak dzie-
je się coś pozytywnego, to często musisz 
zabiegać, żeby ktoś zrobił materiał, musisz 
zapłacić za reklamę itp. Ale jak dzieje się 
coś złego to nikogo nie musisz zapraszać. 
Chętni do zrobienia tzw. „newsa” szybko się 
znajdą. Kiedyś, jak upadłeś, to podali Ci rękę 
i pomogli Ci wstać, a dzisiaj często zrobią Ci 
zdjęcie i wrzucą na fb.
Jest też część ludzi, którzy oczerniając i po-
mawiając kogoś dowartościowują siebie, 
albo umniejszą swoje wady, próbując też 
przerzucić w ten sposób odpowiedzialność 
za swoje niepowodzenia na kogoś innego. 
Jest to pewnie dla niektórych jakaś for-
ma terapii. Na dłuższą metę niekoniecz-
nie skuteczna. Chociaż z drugiej strony 
musimy zdawać sobie z tego sprawę, że 
ludzie zawsze plotkowali i też pewnie nie-
jednokrotnie pomawiali i rozpowszechniali 

nieprawdziwe informacje, jednak w do-
bie dzisiejszego rozwoju technologiczne-
go po prostu zasięg jest większy. Rolą nas 
wszystkich, a szczególnie samorządowców, 
jest brać odpowiedzialność za swoje czyny 
i słowa i wymagać tej odpowiedzialności od 
siebie i od innych. Musimy cały czas o tym 
pamiętać i nieustannie o tym mówić. Musi-
my zdawać sobie sprawę, że pomówienia-
mi i rozpowszechnianiem nieprawdziwych 
informacji, niezgodnych z prawem, złych 
i  nieodpowiedzialnych, możemy wyrządzić 
ogromne krzywdy.
Pamiętajmy, że każdy dzieli się tym, co ma! 
Więc starajmy się być dobrzy i dzielmy się 
przede wszystkim dobrymi informacjami.
JTG: Trudno nie zauważyć ile się dzieje w na-
szej Gminie, jak bardzo się zmienia z roku na 
rok, a to chyba najlepsze świadectwo pracy 
samorządowców. Dlaczego nie chcemy tego 
zauważać, albo często dążymy do tego, by 
zamiast się cieszyć, to ciągle stawiamy się 
na pozycji niezadowolonych.
BRz: Tak, dużo się dzieje i dużo jeszcze bę-
dzie się dziać, ale jednocześnie musimy zda-
wać sobie sprawę, że zawsze znajdzie się 
ktoś, kto będzie niezadowolony, bo może 
będzie „nie taka inwestycja”, „nie w tym 
miejscu” itp. Tak sobie myślę, że może nie-
którym jest łatwiej w pozycji niezadowolo-
nych... Może narzekać jest łatwiej, a działać 
trudniej? My oczywiście jesteśmy otwarci 
na konstruktywną krytykę i na wszelkie pro-
pozycje rozwoju naszej Gminy.
JTG: Z okazji Dnia Samorządu Terytorialne-
go czego by Pani sobie, swoim kolegom, ko-
leżankom życzyła na kolejne lata?
BRz: Wszystkim swoim kolegom i koleżan-
kom oraz wszystkim mieszkańcom naszej 
Gminy, z okazji Dnia Samorządu, życzę prze-
de wszystkim wzajemnej ludzkiej życzliwości 
i szacunku, abyśmy umieli się pięknie różnić 
i dzielić się dobrem, bo tylko wtedy będzie-
my mogli dalej tworzyć silny samorząd.

INFORMACJA URZĘDOWA
W dniu 4 czerwca 2021 roku Urząd Gminy Szemud 

oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
BĘDĄ NIECZYNNE

Informujemy, że w tym dniu - w razie konieczności rejestracji zgonu - dyżur będzie 
pełnił kierownik USC Kazimierz Potrykus – tel. 722 323 717 (w godz. 7:30-14:00).
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Spotkania i wizyty wójta
Posiedzenie Zgromadzenia Członków 
MZKZG
24 marca 2021 roku wójt Ryszard Kalkowski 
wziął udział w kolejnym posiedzeniu Zgroma-
dzenia Członków MZKZG w Gdańsku. Oprócz 
kwestii formalnych (poszerzenie składu Ko-
misji Rewizyjnej) analizowano wydatki za 
rok ubiegły. Jako cel podstawowy – w związ-
ku z  trwającą pandemią, a więc znaczącym 
spadkiem liczby pasażerów – uważa się 
utrzymanie dotychczasowej sieci połączeń 
autobusowych na niezmienionym poziomie. 
Generuje to jednak dodatkowe koszty. Nasze 
gmina w roku ubiegłym zmuszona była dla 
realizacji tego celu dołożyć do wspólnego bu-
dżetu ponad 200 tys. zł, a w tym roku dopła-
ta będzie wyższa z uwagi choćby na znaczny 
wzrost cen paliw w ciągu ostatnich miesięcy. 
Będzie to wymagało analizy ze strony na-
szych władz.

Podpisanie umowy na realizację 
skateparku
24 marca 2021 roku w Urzędzie Marszałkow-
skim wicemarszałek województwa pomor-
skiego Wiesław Byczkowski wręczył wójtowi 
podpisaną umowę na dofinansowanie bu-
dowy skateparku. To będzie pierwszy taki 
obiekt na terenie naszej gminy – w Kielnie; 
będzie zawierał jedynie kilka podstawowych 
elementów. W przygotowaniu są dwa kolej-
ne, tym razem znacznie większe: w Bojanie 
(obecnie trwają już prace projektowe) i w Sze-
mudzie (trwa etap prac koncepcyjnych). 

Spotkanie w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 224
23 kwietnia br. wójt Ryszard Kalkowski gościł p. Anną Mątewską – zastępcą dyrektora ds. 
inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Celem spotkania było omówienie za-
kresu planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Łebno - Łebieńska 
Huta, a także analiza możliwości dalszej jej modernizacji na odcinku szemudzkim. Wójt 
przedstawił aktualne zamierzenia władz gminy w zakresie przebudowy układu drogowe-
go w centrum Szemuda, wskazując na konieczność realizacji tego zadania i podkreślając 
nieodzowność udziału w tej inwestycji ZDW. 

Wizyta konsula rosyjskiego
Z udziałem Victora Kolesnikowa – konsu-
la Federacji Rosyjskiej oraz wójta Ryszar-
da Kalkowskiego w sobotę 24 kwietnia na 
cmentarzu żołnierskim w Bojanie odbyła się 
ceremonia ponownego pochówku szcząt-
ków pięciu nieznanych żołnierzy Armii Czer-
wonej, które niedawno odkryto podczas 
wykopów budowlanych na terenie Donimie-
rza i Lewina. Ceremonii pochówku dokonał 
przedstawiciel rosyjskiej Cerkwi prawosław-
nej. Następnie przedstawiciele władz oddali 
hołd poległym oraz złożyli wieńce i kwiaty.

INFORMACJE



Antoni Bieszke 
Społecznik, Radny, Sołtys

„Przez burze życia idź prosto i śmiało, nie znaj, co bę-
dzie boleść i trwoga, co proste i czyste kochaj duszą 
całą i kraj swój, i bliźnich, i Boga”

Taki był właśnie Antoni, prawy, odważny, kochający praw-
dę, swoich bliźnich, a zwłaszcza potrzebujących pomocy 
Mieszkańców Rębisk. 

Antka poznałem w kwietniu 1989 roku, gdy zakładaliśmy 
pierwsze w gminie koło Solidarności Rolników Indywidu-
alnych, zgłosił się wtedy i powiedział, że on jest w Solidar-
ności Robotniczej, że wspólne działanie daje efekt i że nam 
pomoże. Tym wystąpieniem dodał nam otuchy i wiary. 
I zaraz zaczął nam pomagać. Doradzał jak zakładać zwią-
zek i włączył się we wszystkie nasze niepodległościowe 
działania. Był w składzie naszych przedstawicieli do Obwo-
dowej Komisji Wyborczej w pierwszych częściowo wolnych 
wyborach po wojnie, tj. 4 czerwca 1989 r. Był członkiem 
Komitetu Obywatelskiego. W następnym 1990 roku został 
wybrany radnym w pierwszych wolnych wyborach samo-
rządowych. Ponieważ ceniłem Jego szczerość i oddanie dla 
ludzi, został na mój wniosek członkiem organu zarządza-
jącego gminą, tj. Zarządu Gminy Szemud. Za jego stara-
niem utworzyliśmy sołectwo Rębiska. Antek miał świetny 
kontakt z ludźmi, był sprawiedliwy, prostolinijny i uczciwy. 
On odwiedził mieszkańców i załatwił wszystkie potrzebne 
podpisy. Zawsze szczerze mówił, co myśli - nie bał się, mó-
wił prawdę i stał za prawdą. Zawsze myślał o swoich lu-
dziach, o mieszkańcach Rębisk, walczył o ich sprawy, jako 
radny Rady Gminy Szemud i sołtys. Przez 3 kadencje był 
radnym, a od roku 1990 do śmierci był przez 31 lat sołty-
sem Rębisk. Był urodzonym społecznikiem, oddanym dla 
społeczeństwa. 

Dziękuję Antek, za Twoją pomoc, za Twój trud dla społe-
czeństwa, za Twoją wierność i poświęcenie. I za to, że nie 
myślałeś o sobie. Przez te wszystkie lata byłeś mi przyjacie-
lem i byłeś prawdziwym cichym patriotą lokalnych spraw. 
Dziś ta kaszubska ziemia dziękuje Ci, jak umie najlepiej:

„Jô wiedno bãda kòchół mòjã wies
Bò w kòżdim ji kątku je téż kąsk mie
Pò kòżdi stegnie stopa mòja szła
Na wietew jô môłą, lëbą trôwã zdrza
Tã wonią lasów i pòlów znajã
I ptôchów chùr, co òb pòrénk zymkòwi grô
Czej drznieje, kùr tam bùdzy całą wies
A chłop Bòżi Mãce kòrno dôwô czesc
Tam westrzód pòlów stoji mòja chëcz
Swiãtosc – jã wieczno bãdã w sercu miec”

Władysław Hirsch

Antoni Bieszke (1939 – 2021)
Był rodowitym mieszkańcem Rębisk. Swojej wsi i miesz-
kańcom poświęcał wiele czasu, zawsze chętny do po-
mocy. W latach 80-tych aktywnie działał w strukturach 
NSZZ Solidarność, za co spotykały go szykany ze strony 
władz komunistycznych. Współorganizator odradzają-
cego się w roku 1990 samorządu gminnego; radny I, II 
i III kadencji (1990-2002). Inicjator i pierwszy gospodarz 
sołectwa Rębiska (nieprzerwanie od roku 1990); spo-
łecznik, sumiennie realizujący zadania na rzecz miesz-
kańców sołectwa i gminy; współinicjator wielu sołeckich 
i gminnych przedsięwzięć. W działalności społecznej 
we wszelkich sporach szukający dróg porozumienia i – 
co warto podkreślić - zawsze mówił, co myślał, a swego 
zdania potrafił bronić nieugięcie. Niezależny w swoich 
poglądach cieszył się ogólnym szacunkiem otaczających 
go i współpracujących z nim osób.

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Antoniego Bieszke
wieloletniego Sołtysa Rębisk.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
wyrazy najszczerszego współczucia składają:

Wójt Gminy Szemud 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Szemud

Przewodnicząca Rady Gminy 
Szemud wraz z Radnymi 

oraz Sołtysi Gminy Szemud
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Loteria spisowa – zapraszamy do udziału!

Konkurs!

Każda osoba, która dokonała spisu przez 
Internet, ma możliwość uzyskania spe-
cjalnego kodu, który umożliwi jej udział 
w LOTERII SPISOWEJ. Udział w Loterii jest 
ograniczony czasowo i dotyczy wyłącz-
nie osób, które dokonały tzw. samospisu 
przez Internet. 

Zachęcamy do jak najszybszego dokonania 
spisu i zgłoszenia swego udziału w loterii.
Od 22 kwietnia 2021 roku uruchomiona 
została rejestracja unikatowych Kodów 
Potwierdzających Dokonanie Samospisu 
i  uprawniających do udziału w Loterii.  Na-
grody w loterii to karty przedpłacone o war-
tości 500 zł, 1000 zł oraz samochody oso-
bowe. Przez pierwsze dwa tygodnie trwania 

Jesteś uczniem szkoły podstawowej 
lub ponadpodstawowej na terenie wo-
jewództwa pomorskiego? Weź udział 
w konkursie związanym z odbywającym 
się właśnie Narodowym Spisem Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań. 

Znasz uczniów – przekaż im tę informację! 
Do wygrania cenne nagrody – dysk 1TB, 
bezprzewodowe głośniki JBL i inne.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział konkur-
sie? Należy odpowiedzieć na konkursowe 
pytanie „NSP 2021. Dlaczego się liczymy?”. 
Sposób realizacji – dowolny, czyli może to 
być wiersz, piosenka, skecz, inscenizacja, 
film, teledysk itp. Do konkursu uczeń może 
przystąpić indywidualnie, można też stwo-

Narodowego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań wygenerowano ponad 800 
tys. unikatowych kodów, które posłużą do 
udziału w Loterii.

Terminarz losowań: 7 i 21 maja, 8 i 18 
czerwca oraz 2 i 9 lipca. Losowanie finałowe 
(nagroda główna: samochód osobowy): 14 
lipca 2021 roku.

Pamiętaj, im wcześniej dokonasz samo-
spisu i zarejestrujesz zgłoszenie, tym 
więcej szans na wygraną!!!

Więcej informacji: 
https://loteria.spis.gov.pl/

 

Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

 

Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

 

Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

 

Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! rzyć zespół (maksymalnie 4-osobowy). Plik 

należy przesłać do 11 maja na adres gdansk.
stat@gmail.com. Przed przystąpieniem do 
konkursu prosimy o zapoznanie się z regu-
laminem, który jest dostępny na  https://
gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-
-nsp-2021-dlaczego-sie-liczymy,263,1.html. 
Na pewno będziecie potrzebowali więcej 
informacji o spisie. Podpowiadamy – można 

znaleźć je na  https://spis.gov.pl/  (pytania, 
aplikację demo, informacje o celu i wiele 
innych). Formularz też poznacie, jak usią-
dziecie razem z Rodzicami, kiedy będą Was 
spisywać przez Internet (najwygodniejsza 
forma udziału w spisie).

#liczysiękażdy #nsp2021 #konkurs
#uczniowie #szkoły #nagrody

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

INFORMACJE

8    |      Szemaudzczi Miesācznik Gminny    |    maj 2021 www.szemud.pl



E-KOMUNIKACJA

Czy wiesz, że już 9 mln Polaków posiada profil zaufany?
świadczenia „Rodzina 

500+”, sprawdzać punkty karne, mieć dostęp do danych zgromadzonych w ZUS, a także szybko i wygodnie załatwiać sprawy urzędowe.

PROFIL ZAUFANY https://gsko.szemud.pl

PRZEZ INTERNET?

3

2 
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
i postępuj według instrukcji

    podczas wideo rozmowy z urzędnikiem
     (dotyczy tymczasowego profilu zaufanego)

    za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
    lub nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną 
    poprzez konto internetowe w swoim banku.

1. Zaloguj się do e-Urzędu przez profil zaufany.
2. Wybierz interesującą cię sprawę.
3. Wypełnij

automatycznie. System sam sprawdza błędy, więc złożone 
wnioski zawierają znacznie mniej pomyłek, 
niż te wypełniane ręcznie.
2. Nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie.
Wszystkie czynnoś
o dowolnej porze.
3. Ograniczasz ryzyko zakażenia COVID-19.

Dzieje się tak dzięki oszczędzaniu papieru na drukowanie 

1.

i decyzje podatkowe w formie elektronicznej!
2. 

specjalnych formularzy!
3.     Wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze 
porządkowym nieruchomości/budynku 
4.     Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny 
projekt podziału nieruchomości
5. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 
6.     Informacja o lasach (IL-1) / Deklaracja na podatek 
leśny (DL-1)
7.     Informacja o gruntach (IR-1) / Deklaracja na 
podatek rolny (DR-1)

8.     Informacja o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych (IN-1) / Deklaracja na podatek 
od nieruchomości (DN-1)

PRZEZ INTERNET W URZĘDZIE GMINY ?

https://gsko.szemud.pl

1

 Z URZĘDEM GMINY SZEMUD

INFORMACJE
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Krzyżówka samorządowa 

Hasło:

Z okazji zbliżającej się 31 rocznicy powsta-
nia samorządu Gminy Szemud, zapraszamy 
Państwa do udziału w zabawie polegającej 
na rozwiązaniu przedstawionej krzyżówki. 
Spośród liter tworzących rozwiązanie, na-
leży wybrać oznaczone numerami od 1 do 
22 i stworzyć z nich hasło. Krzyżówkę tę 
opublikujemy również na stronie interneto-
wej GCKSiR oraz Biblioteki Gminnej a także 
na fb. Każdy, kto poprawnie odgadnie hasło 
może w nagrodę otrzymać pięknie opra-

cowane wydanie książkowe „30-lecie sa-
morządu Gminy Szemud”. Jest to kompen-
dium wiedzy o naszej gminie. O jej rozwoju 
w  dziedzinie infrastruktury, zdrowia, bez-
pieczeństwa, pomocy społecznej, oświacie, 
kulturze, sporcie, dziedzictwie kaszubskim, 
współpracy z innymi gminami itd. Co zatem 
należy zrobić, by już od już dziś mieć u siebie 
tę książkę? Rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć 
poprawnie hasło, przyjść do hali w Szemu-
dzie lub Bojanie, bądź którejkolwiek z biblio-

tek działających na terenie Gminy Szemud 
(Bojano, Częstkowo, Kielno, Łebno, Sze-
mud), przedstawić je pracownikowi naszych 
palcówek, podpisać listę odbioru i  zabrać 
książkę ze sobą. Pozostaje już tylko życzyć 
Państwu miłej zabawy a potem przyjemnej 
lektury. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Aleksandra Perz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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INFORMACJE

1. Patron Biblioteki Publicznej Gminy Szemud.
2. Nazwa ulica, przy której mieści się Urząd Gminy w Szemudzie.
3. W jakiej miejscowości znajduje się kąpielisko gminne?
4. Nazwa miejscowości w której znajduje się siedziba Gminnego CentrumKultury Sportu i Rekreacji.
5. Nazwa gminnego miesięcznika
6. Miejscowość, w której znajduje się Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych.
7. Nazwa gminnego zespołu regionalnego.
8. ... Bork- autor monogra�i o Gminie Szemud.
9. Gdzie znajduje się kościół p.w. Św. Wojciecha?

10. Ilu radnych liczy Rada Gminy Szemud?
11. Zrzeszenie ...-Pomorskie
12. ... Przedsiębiorstwo Komunalne

13 21

18 12 5

2

19 11

8

20 9

15 3 14

6

17

4 10

22 7

1 16

KRZYŻÓWKA  SAMORZĄDOWA



Akcja „Sprzątanie Świata”
24 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Sze-
mud odbyła się Akcja „Sprzątanie Świa-
ta” Głównym jej celem było zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na konieczność 
ochrony środowiska naturalnego i dba-
nie o porządek otoczenia, w którym ży-
jemy. 

W związku z pandemią COVID-19 tegorocz-
na akcja niewątpliwe różniła się od tych po-
przednich, z uwagi na panujące wytyczne co 
do zgromadzeń grupowych jak i obostrze-

nia z tym związane. Osoby uczestniczące 
w akcji w celu zachowania bezpieczeństwa 
podzielone były na grupy, składające się ze 
społeczności, która mają ze sobą kontakt na 
co dzień!

Akcję wspierał Urząd Gminy Szemud zaopa-
trując sołtysów w worki (1716 sztuk) oraz 
rękawiczki. Pragniemy złożyć serdecznie 
podziękowania Sołtysom oraz wszystkim 
mieszkańcom za aktywny udział i zaanga-
żowanie!

Pamiętajmy, iż nie możemy zapomnieć 
o  tym, że Ziemia to nasz wspólny dom, 
o  który powinniśmy wszyscy bez wyjątku 
dbać!

Patryk Jankowski

Kody kreskowe
Urząd Gminy Szemud przypomina, iż kody kreskowe są indywidualne, przypisane tylko do danej 
nieruchomości. Nie wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, 
po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku. Wystawiając 
worek każdorazowo należy obligatoryjnie nakleić nowy kod.
Kod na pojemnik lub kontener należy nakleić tylko raz – nie ma potrzeby przyklejania go po każdym 
opróżnianiu z odpadów. Podczas odbioru odpadów kody nalepione przez Państwa na worki/
pojemniki będą skanowane przez pracownika firmy odbierającej oraz wprowadzane do systemu z 
informacją o terminie odbioru odpadów oraz o rodzaju i ilości odebranych odpadów (segregowane 
bądź niesegregowane). Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią weryfikację, czy odbiór odbył 
się zgodnie z harmonogramem, czy właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady oraz jak 
przebiega selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Szemud. 

Wobec osób, które nie segregują odpadów w sposób prawidłowy, zastosowanie znajdzie 
podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku wyczerpania kodów kreskowych, należy niezwłocznie zgłosić się do tut. Urzędu przy 
wcześniejszym umówieniu się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu 
Gminy Szemud pod nr tel. 58-676-44-24 (Budynek B, pok. nr 15) po odbiór dodatkowych kodów,  które 
będą wydawane nieodpłatnie.

Patryk Jankowski
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Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 
– edycja 2021

Kompostowanie odpadów

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Szemud 
planuje złożyć wniosek o dofinansowa-
nie w ramach programu „Usuwanie wy-
robów zawierających azbest z terenu wo-
jewództwa pomorskiego (edycja 2021)”, 
organizowanym przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.

Jest to projekt dwuletni, którego realiza-
cja potrwa do października 2022 rok. Celem 
udziału w programie jest: demontaż, zbiera-
nie, transport, zabezpieczenie i unieszkodli-
wienie odpadów zawierających azbest.
W przypadku uzyskania dofinansowa-
nia przez Gminę Szemud, w ramach pla-
nowanej „akcji azbestowej” oraz posiada-

nych środków, urząd zapewni demontaż, 
zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utyliza-
cję azbestu, każdemu kto złoży w terminie 
poprawnie wypełniony wniosek wraz z nie-
zbędnymi załącznikami, w tym dokumenta-
cją zdjęciową oraz oceną stanu możliwości 
i  bezpiecznego użytkowania wyrobów za-
wierających azbest. 
Wnioski będą dostępne na szemud.pl od 4 
maja 2021 roku.
Wnioski złożone w latach poprzednich nie 
są brane pod uwagę. Należy ponownie zło-
żyć wniosek na aktualnym druku. 
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami 
należy składać za pośrednictwem poczty 
polskiej (decyduje data wpływu do urzę-
du), bądź w kancelarii urzędu Gminy w Sze-

mudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud 
(budynek A- skrzynka korespondencyjna 
znajdująca się w przedsionku wejścia do bu-
dynku), w terminie od dnia 04.05.2021 do 
20.05.2021 roku.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych 
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia 
dachowego - nowe pokrycie dachowe nale-
ży wykonać we własnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/nabor 
bądź uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemu-
dzie, pod nr telefonu (58) 676 44 36.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kompostowanie to najlepszy sposób, 
żeby uzyskać własny materiał do użyź-
niania gleby, a przy tym zagospodarować 
odpady, które powstają w naszej kuchni 
czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne 
to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią 
one do kompostownika, będziemy mogli 
posegregować nawet 95% odpadów pozo-
stałych po oddzieleniu resztek jedzenia. 

Kompost jest źródłem naturalnego, darmo-
wego nawozu, który możemy wykorzystać 
do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w do-
niczkach.
Co wrzucamy do kompostownika? Więk-
szość odpadów kuchennych i ogrodowych, 
takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki 
roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy 
z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, zie-
mię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte 
kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne 

części chwastów, a także słomę i siano. Nie 
wrzucamy do kompostownika mięsnych od-
padów kuchennych i kości, zainfekowanych 
roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odku-
rzacza. 
Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę 
i zapach świeżej ziemi. Można go bez ogra-
niczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. 
Stosowanie kompostu nie grozi przenawo-
żeniem ani zatruciem środowiska, jak to 
może mieć miejsce w przypadku nawozów 
sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu 
kompostu uboga w składniki odżywcze i mi-
neralne gleba staje się żyzna, bogata w hu-
mus i urodzajna, a my możemy cieszyć się 
jej plonami.

Przypominamy, iż zgodnie z § 3 Uchwały Nr 
XIX/226/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 
3 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki tej opłaty - zwalnia 
się w części z opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi właścicieli nierucho-
mości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, propor-
cjonalnie do zmniejszenia kosztów gospo-
darowania odpadami komunalnymi z  go-
spodarstw domowych, w wysokości 1,50 zł 
miesięcznie na jednego mieszkańca na da-
nej nieruchomości (21,40 zł - za osobę mie-
sięcznie). 
Warunkiem otrzymania w/w zwolnienia jest 
posiadanie przydomowego kompostownika 
oraz dokonanie zmiany poprzez złożenie 
nowej deklaracji.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska
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Inwentaryzacja źródeł ciepła 
Szanowni Państwo!
W trosce o jakość powietrza i zdrowie 
mieszkańców oraz podjętą uchwałą Sej-
miku Województwa Pomorskiego w spra-
wie wprowadzenia na obszarze wiejskim, 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploa-
tacji instalacji, w których następuję spa-
lanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa), 
narzucono gminom obowiązek przepro-
wadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła 
na terenach gmin.

Wymieniona wyżej uchwała ma na celu 
stopniowe wyeliminowanie przestarzałych 
urządzeń grzewczych i przejście do pozy-
skiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemi-
syjnych. Uchwała zawiera konkretne wyma-

gania techniczne dla instalacji grzewczych, 
określa rodzaj paliwa, który należy stoso-
wać oraz wskazuje termin wymiany kotłów 
w poszczególnych klasach emisji spalin.
Inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła, 
będzie polegała na przeprowadzeniu in-
dywidualnej ankiety dla każdego punktu 
adresowego. Przeprowadzający ankieterzy, 
posiadać będą specjalne identyfikatory 
oraz pisemne upoważnienie Wójta Gminy 
Szemud.
Ankieta będzie zawierała informacje takie 
jak: dane adresowe, rodzaj budynku, po-
wierzchnia użytkowa budynku, rodzaj ocie-
plenia budynku, rodzaj kotła, klasa kotła, 
rodzaj paliw itp. 

Po inwentaryzacji zostanie opracowany ra-
port końcowy z przeprowadzonej inwenta-
ryzacji oraz stworzona elektroniczna baza 
zinwentaryzowanych budynków.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

Wdrażanie tzw. ustawy antysmogowej

Szanowni mieszkańcy!
Na terenie Gminy Szemud dokonywane 
są kontrole nieruchomości zamieszka-
łych przez upoważnionych pracowni-
ków Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska dotyczące prze-
strzegania obowiązków wynikających 
z Uchwały Nr XVI/189/2020 Rady Gminy 
Szemud z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i  po-
rządku na terenie Gminy Szemud oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach.

Zakres przedmiotowych kontroli obejmuje 
m.in. przestrzeganie przez właścicieli nie-
ruchomości zasad utrzymania czystości 
i porządku, w szczególności zasad segrega-
cji odpadów, ograniczenia niskiej emisji po-
przez wyeliminowanie przypadków termicz-
nego przekształcania odpadów oraz paliw 
zakazanych w tzw. ustawie antysmogowej, 
nieczystości ciekłych poprzez zapobieże-
nie niekontrolowanemu przedostawaniu 
się odpadów i ścieków do środowiska oraz 
weryfikacja złożonej deklaracji. Prawidłowa 
segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilo-

ści odpadów zmieszanych, co przekłada się 
na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im 
większa ilość odpadów zmieszanych zostaje 
odebrana od mieszkańców, tym wyższe są 
koszty funkcjonowania systemu gospodar-
ki odpadami na terenie gminy i tym samym 
wyższe stawki opłat za odpady dla gospo-
darstw domowych. Nadmienia się, iż gminy 
obligatoryjne zobowiązane są do osiągnię-
cia poziomów recyklingu masy odpadów ko-
munalnych, których wysokość rośnie z roku 
na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych 
poziomów na gminy będą nakładane wy-
sokie kary finansowe, które mogą wpłynąć 
bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych 
od mieszkańców.
Kontrole przeprowadzane są przez mini-
mum dwóch pracowników Urzędu Gminy 
Szemud, posiadających stosowne upo-
ważnienia do wykonywania ww. czynno-
ści podpisane przez Wójta Gminy Szemud. 
Kontrole mogą być przeprowadzane w go-
dzinach 6-22, bez wcześniejszego powiado-
mienia. Czynności kontrolne wykonywane 
są w  obecności właściciela nieruchomości 
lub dorosłego domownika. Podczas kontroli 
sporządzany zostaje protokół, w przypad-

ku wykrycia nieprawidłowości, właściciel 
budynku może spodziewać się ponownej 
kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nie-
prawidłowości. Nadmienia się, iż w przy-
padku uniemożliwienia przeprowadzenia 
ww. czynności pracownik Urzędu w trybie 
art. 9v ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach - w celu pomocy wzy-
wa na miejsce właściwego według miejsca 
Komendanta Policji.

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. 
zm.) kierownik kontrolowanego podmiotu 
oraz kontrolowana osoba fizyczna obowią-
zani są umożliwić przeprowadzanie kontro-
li. W szczególności dotyczy to umożliwienia 
kontrolującemu dokonania czynności, do 
których jest uprawniony, tzn.: 
1)  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbęd-

nym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność go-
spodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na 
pozostały teren;

2)  przeprowadzania badań lub wykonywa-
nia innych niezbędnych czynności kon-
trolnych; 

3)  żądania pisemnych lub ustnych informa-
cji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia sta-
nu faktycznego;

4)  żądania okazania dokumentów i udo-
stępnienia wszelkich danych mających 
związek z problematyką kontroli. 

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
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• wszystkie ww. odpady można oddać także w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Szemudzie (przy terenie oczyszczalni ścieków). ul. Ekologiczna 5

czynnym w środy 8:00-13:00, czwartki 13:00-17:00 lub w Kielnie zynnym w poniedziałki i piątki 13:00 – 17:00, wtorki 8:00-13:00ul. Ekologiczna 6 c

przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań handlowych i ulotek) przyjmowane są w aptekach

zużyte baterie zbierane są w pojemnikach ustawionych w Urzędzie Miasta, placówkach oświatowych i handlowych

27-28.05.21 Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Przyjmujemy odpady niebezpieczne pochodzące

wyłącznie z gospodarstw domowych

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)*
o wadze do 20 kg

� baterie i akumulatory,

� termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,

� środki ochrony roślin i owadobójcze,

� farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki

� (pustych opakowań nie przyjmujemy),

� przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki

bez opakowań i ulotek

Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom.

KIEDY I CO MOGĘ ODDAĆ?

PONADTO:

* PAMIĘTAJ O HIERARCHI POSTĘPOWANIA Z ZSEE:

!

1. Oddaj zużyty sprzęt w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętuKUPUJESZ?
tego samego rodzaju (1 za 1) lub bez konieczności zakupu jeśli żaden jego wymiar nie przekracza 25 cm.

2. Oddaj zużyty sprzęt w miejscu dostawy nowego sprzętu (1 za 1) po zgłoszeniu w momencie zakupu.KUPUJESZ Z DOSTAWĄ?
Przy zakupach on-line zaznacz w formularzu zamówienia opcję odbioru starego sprzętu.

3. Zostaw zużyty sprzęt w punkcie serwisowym, jeśli naprawa jest niemożliwa.NAPRAWIASZ?

JEŻELI NIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PODANYCH MOŻLIWOŚCI :

4. zużyty sprzętu w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) lub podczas objazdowej zbiórki odpadówODDAJ
niebezpiecznych (OZON), szczegóły na www.kzg.pl.

5. zużyty sprzęt o wadze pojedynczej sztuki powyżej 20 kg i nie większej niż 60 kg, do odbioru bezpośrednioZGŁOŚ
z domu mieszkańca pod numerami telefonów: 58 624 66 11,  609 045 410 (jeżeli nie masz możliwości transportu).

CZWARTEK 27.05.2021
9:00 - 9:30 Łebieńska Huta Szkoła Podstawowa ul. Kartuska 25

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 19:40 - 10:10 Łebno

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 910:30 - 11:00 Cz stkowoę
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 411:10 - 11:40 Szemud

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 511:50 - 12:10 Jeleńska Huta

PIĄTEK 28.05.2021
9:00 - 9:30 Koleczkowo Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Wejherowska 24

Szkoła Podstawowa ul. Wybickiego 389:40 - 10:10 Bojano

10:20 - 10:50 Dobrzewino-Karczemki

Społeczna Szkoła Podstawowa ul. Gdańska 23, Kaczemki

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 411:00 - 11:30 Kielno

ul. Reymonta 18 (przy sklepie)11:40 - 12:00 Kamień

EKOLOGIA



TERMIN ODBIORU MIEJSCOWOŚĆ ODBIORU WIELKOGABARYTÓW

10.05.2021 r. Dobrzewino, Karczemki

11.05.2021 r. Szemud

12.05.2021 r. Głazica, Częstkowo, Przetoczyno, Grabowiec

13-14.05.2021 r. Bojano

15.05.2021 r. Warzno, Łebno

17.05.2021 r. Koleczkowo

18.05.2021 r. Kamień, Kieleńska Huta

19.05.2021 r. Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta, Szemudzka Huta

20.05.2021 r. Kielno, Rębiska

21.05.2021 r. Donimierz, Będargowo, Zęblewo, Łebieńska Huta

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:
1.  Chęć oddania odpadów wielkogabaryto-

wych należy zgłosić telefonicznie pod numer 
58 676 44 24, 58 676 44 34 lub mailowo od-
pady@szemud.pl w terminie od 12.04.2021 r. 
do 07.05.2021 r. (należy podać dane osobo-
we, dokładny adres oraz numer telefonu). 
Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględnio-
ne i następny odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych odbędzie się jesienią 2021 r. 

2.  Odpady należy wystawić przed posesję 
dzień przed terminem odbioru lub do godzi-
ny 6:00 w dniu odbioru w miejscu widocz-
nym i dostępnym dla pracowników firmy 
odbierającej. 

3.  Firma wywozowa odbiera odpady wyłącznie 
ze zgłoszonych wcześniej posesji.

4.  Do odpadów wielkogabarytowych zalicza 
się: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, 
stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, 
ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karni-
sze, opony. Odbierane będą wyłącznie odpa-
dy pochodzące z gospodarstwa domowego.

WAŻNE! 
Prosimy mieszkańców Gminy Szemud o dostosowanie się do powyższych zasad. 
Wystawienie przez mieszkańców odpady niezaliczane do wielkogabarytowych nie 
będą odebrane, a ich uprzatniecie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości!

Wielkogabaryty można również dostarczyć we własnym zakresie  
przez cały rok do PSZOK:

• w Kielnie (teren oczyszczalni ścieków) w pon. i pt. w godz. 13:00-17:00, wtorek w godz. 8:00-13:00 
• w Szemudzie (teren oczyszczalni ścieków) w śr. w godz. 8:00-13:00, czwartek w godz. 13:00-17:00

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

GABINET WETERYNARYJNY W SZEMUDZIE
ul. Rzemieślnicza 2 D 

Osoby poddane kwarantannie zobowiązane są 
o tym poinformować przed przyjazdem lekarza!!!
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 
szczepienia przeciw wściekliźnie odbędą się w formie 
indywidualnych wizyt.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
z Gabinetem Weterynaryjnym w Szemudzie minimum jeden dzień 
przed zaplanowaną datą szczepienia w danej miejscowości.

 58 676 16 90 
 604 546 693 

 728 459 621 
 604 410 986

OBOWIĄZKOWE 
SZCZEPIENIA 
PRZECIW 
WŚCIEKLIŹNIE 2021 

MIEJSCOWOŚĆ DATA

Szemud  12.05.2021

Kowalewo 11 i 13.05.2021

Jeleńska Huta 11 i 13.05.2021

Szemudzka Huta 11 i 13.05.2021

Głazica 14 i 18.05.2021

Grabowiec 14 i 18.05.2021

Łebno 20 i 21.05.2021

Zęblewo 20 i 21.05.2021

Kamień 25.05.2021

Częstkowo 27 i 28.05.2021

Łebieńska Huta 1.06.2021

Donimierz 7 i 8.06.2021

Będargowo 10 i 11.06.2021

Szemud (sobota) 12.06.2021
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Lp. Rodzaj usługi Miejsce świadczenia usługi
Cena 
netto

 (w PLN)

Cena 
brutto 

(w PLN)
Jednostka

1
Transport 

nieczystości 
ciekłych

STREFA I:
Częstkowo, Donimierz, Głazica, 

Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, 
Kieleńska Huta, Łebno, Przetoczyno, 

Szemud, Szemudzka Huta

55,56 60,00 kurs

2
Transport 

nieczystości 
ciekłych

STREFA II:
Będargowo, Kowalewo, Leśno, 

Rębiska, Warzno, Zęblewo, Łebieńska 
Huta, Kielno

74,07 80,00 kurs

3
Transport 

nieczystości 
ciekłych

STREFA III:
Bojano, Dobrzewino, Koleczkowo, 

Karczemki
87,96 95,00 kurs

4
Opróżnianie 
zbiorników 

bezodpływowych
Gmina Szemud 10,37 11,20 m3

Wywóz 
nieczystości
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud 
Sp. z o. o. informuje, że od kwietnia 2021 roku 
świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych pojazdami ase-
nizacyjnymi o pojemności 10 m³ na terenie Gmi-
ny Szemud.

Mieszkaniec zlecający wywóz nieczystości ciekłych, jest zobowiązany zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego 
do zbiornika bezodpływowego i ułatwić do niego dostęp.
GPK Szemud nie świadczy usług w zakresie wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie. W przypadku wystąpienia awarii bądź sytuacji losowej, zlecenie 
zgłoszenia zrealizowane będzie najszybciej jak to możliwe.
W celu realizacji usługi prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe, z co najmniej 3 dniowym wyprzedze-
niem pod nr tel.: 58 676 10 86 lub na adres e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o.
ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud

Biuro obsługi klienta – 58 676 10 86  |  Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 601 341 464
e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl

994 Drogi mieszkańcu przypominamy, iż wybierając telefon alar-
mowy nr 994 mamy możliwość skontaktowania się z naszym 
pracownikiem pod warunkiem, że znajdujemy się na terenie 
Gminy Szemud.

Piję wodę prosto z kranu

Chcemy wszystkich o tym powiadomić, rozwiać ewen-
tualne obawy i przekonać. Dlatego zachęcamy do moż-
liwości picia wody prosto z kranu przy pomocy darmo-
wych bidonów przede wszystkich dla naszych klientów, 
którzy terminowo regulują zobowiązania. 
Piję wodę z kranu to społeczna inicjatywa promująca 
ideę zrównoważonego rozwoju. Zrodziła się z pytania 
o to dlaczego w kraju, w którym prawie każdy ma bezpo-
średni dostęp do wysokiej jakości wody w domu, wciąż 
kupuje się wodę butelkowaną, co jest nieekologiczne, 
nieekonomiczne i niepraktyczne. 

Woda z kranu to same oszczędności!
Podsumujmy – woda z kranu nie jest w niczym gorsza od 
wody butelkowanej. W dodatku jest od niej wiele tańsza. 
Litr wody butelkowanej kosztuje przeciętnie 1-3 złote. 
Woda kranowa w Szemudzie kosztuje 3,99 zł brutto za 
1000 litrów.
Nietrudno policzyć, że woda butelkowana jest nawet 
tysiąc razy droższa od tej z kranu! Do tego pijąc „krano-
wiankę” oszczędzamy tony wyrzucanego plastiku i tak 
już zanieczyszczonemu środowisku. Zamiast kupować 
codziennie butelkę wody mineralnej, zaopatrzmy się 
w dobry bidon i napełniajmy go wodą z kranu. Pijmy na 
zdrowie!

Woda z kranu jest inna niż 10 lat temu! 
Co się zmieniło?
Do niedawna kranówka mogła pozostawiać wiele do ży-
czenia, bywała mętna, przebarwiona lub pachniała chlo-
rem. Od kilku lat woda pochodząca z naszych ujęć wody 
jest jednak smaczna i można ją bezpiecznie pić. Woda 
wodociągowa znajduje się bowiem pod ścisłym nadzo-
rem instytucji zewnętrznych tj. akredytowane laborato-
rium zajmujące się poborem 
i badaniem, sanepidu – PSSE w Wejherowie, a jej jakość 
regulują przepisy – dokładnie te same, które obowią-
zują producentów wody butelkowanej. Częstotliwość 
kontroli jest powiązana z wielkością przesyłu i długoś-
cią sieci. Mimo to większość z nas nadal nie docenia 
ekologicznych, ekonomicznych i zdrowotnych korzyści 

płynących z zastępowania „kranówką” napojów i wody 
butelkowanej.
W ostatnich latach gruntownie zmodernizowano syste-
my uzdatniania wody. Dobrym przykładem jest Bojano, 
gdzie możemy pochwalić się świetną wodą!
Woda z kranu posiada minerały w tym biopierwiastki ta-
kie jak wapń i magnez. Ich ilość jest zależna od miejsca 
np. w Bojanie jest to ok 250 mg/litr. Przegotowanie wody 
powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części 
minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co 
zmiękcza wodę, ale również powoduje zubożenie składu 
mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie wody nie 
jest zalecane przy bezpośrednim spożyciu.
Jakość wody jest kontrolowana, także podczas transpor-
tu rurami. Panujące w nich wysokie ciśnienie oraz to, że 
są położne głęboko w ziemi, sprawia, że ich nawiercenie 
i dodanie czegokolwiek do wody jest niemożliwe.
Zachęcamy do odwiedzania naszego przedsiębiorstwa 
i otrzymania specjalnego bidonu pokazującego jak wiel-
ką wagę przykładamy do tego, aby Państwu dostarczyć 
produkt smaczny, bezpieczny i spełniający wszelkie wy-
mogi prawne.
 

 

Nasza woda w kranach produkowana przez szemudzkie wodociągi 
od blisko 3 lat jest zdrowa, bezpieczna i smaczna.
Można ją pić prosto z kranu bez przegotowania!



Biskup Konstanty Dominik
Nadzwyczajnie zwyczajny
Rok 2021 został ogłoszony uchwałą Rady 
Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego rokiem Biskupa Konstantyna Domi-
nika. Pragnę czytelnikom przybliżyć sylwet-
kę biskupa na podstawie artykułu który 
ukazał się w styczniu 2021 w miesięczniku 
Pomerania autorstwa Józefa Borzyszkow-
skiego.

„Ks. bp Konstantyn Dominik urodził się 7  li-
stopada 1870 roku w Gnieżdżewie w rodzinie 
chłopskiej – długoletniego sołtysa wsi Michała 
i Anny z domu Derc. Dwa lata po śmierci mat-
ki, która osierociła troje dzieci, w 1872 roku 
ojciec Kostka ożenił się powtórnie z siostrą 
Anny – Marcjanną. Z tego małżeństwa przy-
szło na świat jeszcze dziewięcioro rodzeństwa 
Konstantyna. W krytej strzechą chacie Do-
miników w latach dzieciństwa Konstantyna 
mieszkało 16 osób, bo także dziadkowie Jakub 
Derc i babcia Konstancja Derc z domu Kloka 
(1808–1893), której ulubieńcem był przyszły 
patron AD 2021. Obie niewiasty – babcia i dru-
ga matka – w tamtych niełatwych warunkach 
życia codziennego dbały ze szczególnym za-
angażowaniem o religijne wychowanie dzieci. 
Ważny był w tym procesie własny przykład 
starszych i przynależnych do rodziny księ-
ży. Byli to: Jan Kloka (1811–1880) – proboszcz 
i dziekan w Nowym Mieście Lubawskim, brat 
babci Konstancji, do którego parafii należało 
sanktuarium w Łąkach Bratjańskich; Antoni 
Kloka (1840–1919) – bratanek babci, od 1907 
roku kanonik w Pelplinie, wcześniej proboszcz 
w Rożentalu, uznany przez władze pruskie 
za agitatora na rzecz polskości; Jakub Derc 
(1839–1908) – brat matki Kostka, pochodzą-
cy również z Gnieżdżewa, od 1869 roku pro-
boszcz w Wabczu, a od 1889 roku w Prątnicy, 
przynależny m.in. do Stowarzyszenia „Straż” 
i Towarzystwa Naukowego w  Toruniu. Ks. 
J. Derc był głównym sponsorem nauki Kon-
stantyna w Collegium Marianum w Pelplinie 
(1883–1889) i gimnazjum chełmińskim, gdzie 
przyszły biskup należał do tajnej organizacji 
filomackiej (1889–1893), jak i podczas studiów 
w Pelplinie (1893–1897). Konstantyn wszędzie 
swoich kolegów i przełożonych zadziwiał pro-

stotą, skromnością i pobożnością…
Po święceniach 15 marca 1897 roku został 
wikariuszem w Starych Szkotach – gdańskiej 
Oruni, gdzie zyskał uznanie dominującego 
w  tej parafii świata robotniczego. Po roku 
przeniesiono go do Chełmna nad Wisłą, 
gdzie został kapelanem w klasztorze Sióstr 
Miłosierdzia i katechetą gimnazjum żeńskie-
go, a po powstaniu konwiktu Collegium Al-
bertinum (1900) – jego prefektem. Miał więc 
ogromny wpływ na ogół dorastającej w mie-
ście młodzieży i codzienność życia sióstr i ich 
podopiecznych.
Ceniony jako wychowawca młodych, w 1911 
roku został subregensem (prorektorem) 
i  ojcem duchownym w seminarium pelpliń-
skim. Tam w latach 1920–1932 pełnił niełatwy 
urząd regensa – rektora, zyskując niezwykły 
autorytet, wręcz miłość kleryków. Dla nich 
najwyższą karą za różne przewinienia była 
zasmucona twarz rektora! On też w  1920 
roku jako pierwszy podjął wykłady w  języku 
polskim (w tym też roku został członkiem Ka-
pituły Katedralnej), łagodząc istniejące wów-
czas napięcia między klerykami narodowości 
niemieckiej i  polskiej. Swoim nauczaniem 
i przykładem zyskał opinię nie tylko świętego 
Dominiczka, ale też głównego wychowawcy 
pokoleń duchownych diecezji pelplińskiej 
wykształconych w  dwudziestoleciu między-
wojennym.
W 1928 roku za sprawą biskupa chełmińskie-
go ks. Stanisława Okoniewskiego, rządzącego 
od 1926 roku, pochodzącego z Wielkopolski, 
sympatyka sanacji, przyjętego z dystansem 
przez kler diecezji, został jego biskupem po-
mocniczym. Nominacja papieska i uroczy-
stość konsekracji biskupiej 25 marca 1928 
roku wywołały entuzjazm w diecezji wśród 
duchownych i świeckich, czego świadectwem 
są zachowane do dziś w liczbie 519 telegramy 
i listy gratulacyjne. Odnalazł je w 1975 roku, 
w oliwskim domu rodziców brata ks. Konstan-
tego – Michała, ks. Jan Dominik. Odczytujemy 
w nich gorące słowa dotyczące naszego boha-
tera. Ks. prałat Walenty Dąbrowski z Wejhero-
wa, ówczesny Król Kaszubów, w swoim liście 
stwierdził: Wybór ten ściąga na wszystkich 

ukochanych Kaszubów splendor niemały. Ks. 
Marceli Doroszyński z Drzycimia: Wybór nie 
mógł paść na godniejszego kapłana naszej 
diecezji. Ks. Alojzy Kaszubowski z Kosakowa: 
Czegośmy się spodziewali, tegośmy doczekali 
– masz całą diecezję za sobą!. Ks. Jan Krysiński 
z Kościerzyny: Pan Bóg znać wysłuchał gorą-
cych próśb kapłanów i wiernych, że dał nam 
Ciebie, najukochańszy ze wszystkich księży. 
Powszechna radość z tej nominacji objęła Ka-
szubów i Kociewiaków, Pomorzan, Polaków 
i Niemców w diecezji. We wspominkach ów-
czesnych bardzo często pojawia się też myśl, 
że wreszcie Kaszubi mają swojego biskupa. 
Nie pamiętano w  tym momencie o pocho-
dzącym z Kaszub ks. bpie Janie Nepomucenie 
Marwiczu (1795–1886). Niemniej istotne było 
to, iż dotąd żaden z biskupów nie pochodził 
z tzw. prostego ludu kaszubskiego. Żaden nie 
był wolny od biskupich feudalnych przypad-
łości, którym nie uległ ks. bp Dominik – „nie 
zbiskupiał”!
Pracując nadal jako rektor, objął nowe obo-
wiązki w kurii i nie zerwał swojej współpracy 
z wieloma pelplińskimi stowarzyszeniami 
duchownych i świeckich (w tym ze Stowa-
rzyszeniem Dzieci Marii). Był niezawodnym 
powiernikiem księży, traktowanych przez wy-
buchowego ordynariusza nader często nie po 
ojcowsku. To bp Dominik pozostawał ojcem 
duchowym diecezjalnego kleru, utwierdzając 
go także w lojalności wobec przełożonego. 
Charakterystyczne, iż zastępując ordynariu-
sza podczas wizytacji biskupich w parafiach, 
był przyjmowany ze spontaniczną radością 
i uznaniem księży i  wiernych. W przypadku 
ordynariusza były to przyjęcia zgodne z pro-
tokółem, ale często z dystansem, bez wylew-
ności. Znamienny był fakt, iż będąc w rodzinie, 
czy w ogóle wśród Kaszubów, ks. bp Dominik 
mówił często po kaszubsku i zachęcał roz-
mówców, by nie wyrzekali się swojej mowy.

C.D.N.
PREZES Gminnego Oddziału

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Szemudzie

Kazimierz Hermann

2021
Rok

Biskupa
Konstantego 

Dominika
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Podziękowania od Laury

MAMY TO!
31 marca o godzinie 15:00 na konto Laury 
Paczuły wpłynęły ostatnie złotówki do-
pełniające kwotę 9.000000 zł potrzebnych 
na jej leczenie. Rodzina Laury za pośred-
nictwem naszego miesięcznika raz jesz-
cze dziękuje z całego serca za wszelką po-
moc, za każdą wpłaconą złotówkę, pomoc 
i życzliwe słowo. Najpiękniejsze jest to, że 
maleństwo już jest w trakcie leczenia. Na 
zdrowie Laurko!

Jestem mieszkanką wsi Głazica od prawie 
9 lat. Bardzo lubię udzielać się społecznie. 
Pomagam przy organizacji różnych imprez, 
które organizuje Szkoła Podstawowa 1-3 
oraz Przedszkole Publiczne w Szemudzie. 
Pewnego dnia zobaczyłam na portalu spo-
łecznościowym komunikat o zbiórce ciast 
na „Kiermasz ciast dla małej Laury.” Wtedy 
organizatorem zbiórki była Pani Agnieszka 
Zarah, kiermasz ciast odbywał się we wsi 

Strzepcz. Zaoferowałam swoją pomoc przy 
kiermaszu i upieczeniu ciast przeze mnie 
i moją kuzynkę Ewelinę Formella. W związku 
z tym, że Pani Agnieszka potrzebowała jed-
nej osoby do sprzedaży ciast na kiermaszu 
od razu zgodziłam się jej pomóc. Będąc na 
kiermaszu w Strzepczu poznałam Panią Ulę, 
Babcię Laury. To kobieta o wielkim sercu, 
wspaniała babcia, która każdego dnia walczy 
o życie dla swojej wnuczki. Słowa Pani Uli, 
która ze łzami w oczach opowiadała o swo-
jej wnuczce, skradły mi serce. Powiedziałam 
wtedy, że zrobię wszystko by jej pomóc. Wie-
działam że mieszkańcy gminy Szemud są 
wspaniałymi ludźmi, prawdziwymi Kaszuba-
mi, którzy nigdy nie pozostają obojętni kiedy 
trzeba pomóc drugiemu człowiekowi w po-
trzebie. Moje słowa spełniły się w 100 a na-
wet w 200%. Ludzie okazali ogromne zainte-
resowanie pomocą Laurze. Wraz z Eweliną 
Formella współorganizatorką tego szczytne-
go przedsięwzięcia byłyśmy zaszokowane aż 
takim odzewem chętnych ludzi do pomocy.
Byli to na pierwszym miejscu księża naszej 
gminy: Ks. Mieczysław Guzmann, Ks. Robert 
Kaczorowski, Ks. Łukasz Białk, Ks. Roman 
Naleziński, Ks. Piotr Maciołek.
Dziękujemy za wsparcie! Księża i wszystkie 
osoby, które wymieniam przyczyniły się tak 
jak mogły, do tego, by zbiórka wypadła jak 
najlepiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksan-
dra Perz, Pan Wójt Ryszard Kalkowski, Dy-
rektor GCKSiR Tomasz Stein, Panie z kwia-
ciarni z Szemudu i Wejherowa, Panie Sołtys 
Maria Nowicka i Magdalena Paczoska, Pani 
Hanna Grubba z cukierni w Szemudzie, Pani 
Dyrektor z  Przedszkola Publicznego w Sze-

mudzie, Panie i przedszkolaki z Przedszkola 
„Promyczek” i Niepublicznego Przedszkola 
im. Jana Pawła II z Bojana, Panie i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bojanie, Panie Ewa 
Lezner i Bernadeta Lesner, Pani Sylwia Gar-
ska-Chmarycz, Restauracja Magnat z Bojana, 
Pani Katarzyna Skrzyńska z Warzenka.
Osoby piekące ciasto i inne pyszne wypieki:
KGW: Głazica, Przetoczyno, Szemud, Będar-
gowo, KGW Słoneczniki, Panie z Żeńskiego 
Zespołu Wokalnego „Jagiellonki” z Bojana.
Państwo Mirosława i Jan Formella - użyczyli 
lokalu do krojenia ciast. 
Państwo Ewelina i Sławomir Formella – słu-
żyli pomocą przy transporcie ciast i namio-
tów.
Panowie Sławomir Formella, Marcin Mie-
lewski i Adam Bojke pomagali w organizacji 
i rozłożeniu namiotów tworząc stanowiska 
kiermaszu.
Dziękujemy też paniom obsługującym kier-
masze, które spędziły bardzo zimny dzień na 
dworze: Ewelina Formella, Monika Piórkow-
ska, Magdalena Paczoska, Małgorzata Ko-
stusz, Ewelina Wiśniewska, Sylwia Cymann, 
Aneta Goch, Daria Grzenkiewicz, Małgorzata 
Langa, Katarzyna Dampc, Urszula Paczuła, 
Aleksandra Perz, Sylwia Garska-Chmarycz, 
Angelika Mielewska.

Dziękujemy wszystkim osobom przyczy-
niającym się do pomocy naszej kochanej 
Laurze. I dziękuję przede wszystkim Wam, 
mieszkańcy Gminy Szemud, którzy tak licz-
nie przybyliście i szczodrze wsparliście naszą 
akcję. Ogromne BÓG ZAPŁAĆ!!!!

 Angelika Mielewska - Choszcz

Drogim Mamom 

z okazji Ich święta życzymy zdrowia, 

szczęścia i nieustającego poc
zucia 

radości oraz dumy z osiągnięć 

ukochanego potomstwa. 

Wójt Gminy Szemud

Przewodnicząca Rady Gminy
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....Dla Ciebie śpiewam Mamo....

zgłoszenia należy
przysyłać do 

26 maja 

GCKSiR w Szemudzie zaprasza do udziału w

Internetowym Konkursie Wokalnym

Więcej informacji na www.gcksir.szemud.pl

BIBLIOTEKA
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BIBLIOTEKA

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki

21 kwietnia 2021 roku, w Bibliotece Pub-
licznej w Kielnie, odbyło się rozstrzygnię-
cie Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana 
Piepki. W poprzednich edycjach konkurs 
adresowany był do dzieci i młodzieży 
z szkół mieszczących się na terenie Gminy 
Szemud. W tym roku ze względu na duże 
zainteresowanie formą on-line, został roz-
szerzony również dla innych gmin.

Głównym celem tego konkursu jest przede 
wszystkim popularyzacja twórczości poety, 
a także kształtowanie kultury żywego słowa 
oraz doskonalenie warsztatowych umiejęt-
ności recytatorskich. 
W konkursie dominowały wiersze kaszub-
skie, ale nie zabrakło również polskiej poe-
zji. Do recytacji przystąpiło 18 uczestników 
w trzech kategoriach wiekowych.
Po obejrzeniu i wysłuchaniu filmów z recy-
tacji wierszy, komisja w składzie: 
Maria Chustak, Grażyna Lis i Gracjan Fopke 
wybrała zwycięzców w poszczególnych gru-
pach wiekowych:
Kategoria wiekowa klas I-III
I miejsce - Oliwia Garzombke, SP Kielno
Kategoria wiekowa klas IV-VI
I miejsce - Martyna Ptach, SP Szemud
II miejsce - Julia Szymichowska, SP Nowa 
Wieś Przywidzka
III miejsce - Inga Lieske, SP Szemud
Wyróżnienie - Bartłomiej Becker, SP Łebno
Kategoria wiekowa klas VII-VIII 
I miejsce - Nikodem Bladowski, SP Łebno
II miejsce - Karolina Klonowska, SP Liniewo
III miejsce - Wiktoria Kiedrowska, SP Łebno

Tegoroczny konkurs cechowała nietypowa 
forma występów, co było wyzwaniem nie 
tylko dla uczestników ale też dla komisji oce-
niającej. Multimedialne odsłony cechował 
wysoki poziom wierszy oraz ciekawy wyraz 
artystyczny. 

Zwycięzcy otrzymają z rąk Dyrektora Biblio-
teki Publicznej Gminy Szemud - Pani Iwony 
Piastowskiej dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Członkom jury dziękujemy za pracę, 
opiekunom za przygotowanie dzieci do kon-
kursu, a zwycięzcom gratulujemy.

G. Lis
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BIBLIOTEKA

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Poeci swoje wiersze czytają prosto, kon-
kretnie. Poezja czytana czy recytowana 
w  ten sposób brzmi najlepiej. Wisława 
Szymborska powiedziała, że „trzeba czy-
tać tak, jakby się głośno myślało. Wtedy 
słowo nie traci swojej mocy i sensu.”

Czy wiersze recytowane przez dzieci i mło-
dzież były przekazane w ten właśnie sposób 
oceniała komisja w składzie: Aleksandra 
Perz (przewodnicząca), Iwona Zając, Karina 
Treder, Krystyna Malotka, kierując się kry-
teriami dotyczącymi właściwego doboru 
repertuaru, kultury mowy, interpretacją 
utworu a także ogólnym wyrazem arty-
stycznym.
22 kwietnia 2021 roku w Bibliotece Publicz-
nej w Kielnie komisja odsłuchała przesłane 
nagrania recytacji poezji, gdyż zgodnie z re-
gulaminem w tym roku konkurs odbył się 
w formie on-line. Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Szemud pomimo odwołania eliminacji 
wojewódzkich, zdecydowała się nie rezyg-
nować z konkursu, który ma wieloletnią tra-
dycję i był w naszym kalendarzu uroczysto-
ści już od 37 lat, czyli od samego początku. 
Uczestników chętnych do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności w recytacji jak 
i w śpiewie, ku naszej uciesze było 28 – w 4 
kategoriach, co świadczy o niegasnącej po-
pularności tego konkursu. Repertuar był 
urozmaicony, a dzieci i młodzież świetnie 
przygotowana. Wielkie słowa uznania rów-
nież dla rodziców i opiekunów, którzy bar-
dzo aktywnie przyczynili się do wspaniałego 
przygotowania swoich dzieci i zmierzenia 
się z różnymi trudnościami technicznymi 
aby nagrać ale też przesłać do nas nagrania.
Komisja jednoznacznie stwierdziła, że do-
bór utworów na poszczególnych poziomach 
wiekowych był jak najbardziej odpowiedni. 
Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny był 
uzależniony od indywidualności danej oso-
by. Komisja również dostrzegła plus takiej 
formy, gdyż mogli zawsze wrócić do nagra-
nia, aby dobrze każdego ocenić.

A oto ostateczne wyniki w poszczególnych 
kategoriach:
Klasy I – III 
I miejsce – Piotr Rohde, SP Dobrzewino- 
Karczemki 
II miejsce - Patrycja Kahs - SP Łebno
III miejsce - Amelia Brzeska - SP Łebno
Wyróżnienia: Jan Czajkowski- SP Łebno, Ka-
lina Bojk - SP Częstkowo, Oliwia Garzombke 
- SP Kielno
Klasy IV – VI 
I miejsce – Urszula Cempa - SP Kielno
II miejsce – Maja Budniewska - SP Koleczkowo
III miejsce – Fabian Okrój - SP Łebieńska Huta
Klasy VII - VIII
I miejsce – Alicja Lesner - SP Częstkowo
II miejsce – Urszula Marszelewska - SP Kielno
III miejsce – Kamila Czoska - SP Łebieńska 
Huta
Kategoria poezji śpiewanej
I miejsce – Wiktoria Necel - SP Jeleńska Huta

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY, lau-
reaci otrzymają dyplomy i nagrody, które 
będą odbierać indywidualnie. Nagrody dla 
kategorii klas I-III ufundowała jak co roku 
Pani Iwona Zając, której bardzo serdecznie 
dziękujemy.
Uczniom serdecznie dziękujemy za udział 
w konkursie, opiekunom za zaangażowanie 
i współpracę przy przesyłaniu nagrań. Rów-
nież słowa podziękowanie kieruję do człon-
ków komisji, za ich zaangażowanie i profe-
sjonalną pracę.

I.Piastowska
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GCKSiR

Konkurs fotograficzny 
„PORTRET KOBIETY”

Na przełomie lutego i marca Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji zaprosiło 
mieszkańców Gminy Szemud do udziału 
w  konkursie fotograficznym „Portret Ko-
biety”. Początkowo rozstrzygnięcie kon-
kursu miało nastąpić 19 marca, lecz ze 
względu na prośby kierowane do Orga-
nizatorów motywowane utrudnieniami 
związanymi z covidem a także sprzyjają-
cym tworzeniu czasem świąt, termin skła-
dania prac przedłużono do 10 kwietnia. 

Okazało się, iż była to doskonała decyzja, 
gdyż ostatecznie wpłynęło jeszcze wiele 
wyjątkowych prac. W efekcie końcowym 
do Konkursu zgłosiło się 14 uczestników. 
Wszystkie nadesłane zdjęcia publikowa-
ne były na profilu facebookowym GCKSiR, 
gdzie publiczność mogła wybrać, jej zda-
niem, najlepszego autora zdjęć a także naj-
lepsze zdjęcie. 
Nagrodę Publiczności otrzymała Justyna 
Pranszke, która cyklem „W drodze ku doro-
słości” zdystansowała pozostałych uczest-
ników, zdobywając aż 212 głosów. Pozostali 
uczestnicy otrzymali ich:
2. Mirela Dampc – 136
3. Amelia Dopke – 124
4. Michalina Czoska – 114
5. Anna Kowalewska – 93
6. Kinga Potrykus – 70
7. Hanna Rompczyk – 60
8. Paulina Duchnowska – 49
9. Magdalena Kaszubowska – 47
10. Martyna Chmura – 43
11. Anna Maćkiewicz – 42

12. Mirela Hebel – 24
13.  Anna Tokaj – 16
14.  Tomasz Tokaj – 15

Zdjęciem, które najbardziej podobało się 
publiczności jest „Dziewczynka w poszuki-
waniu wiedzy” autorstwa Justyny Pranszke. 
Zdobyło ono 62 polubienia.

Prace oceniało również Jury, które przyzna-
ło następujące miejsca:
1.  Anna Maćkiewicz – za cykl prac „Przed 

świtem”, „Po południu”, „Zmierzch”.
2.  Martyna Chmura – za cykl prac „Pod kon-

trolą”, „The winner is…”, „Portret kobiety 
w ogniu”.

3.  Mirela Hebel – za cykl „Zima – ach to ty”.

Ponadto Jury postanowiło przyznać dwa 
równorzędne wyróżnienia:
1.  Michalina Czoska – za zdjęcie „Portret 

z koniem”.
2.  Anna Kowalewska za zdjęcie – „Kaszub-

ska Pani Wiosna”.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy 
wszystkim uczestnikom a także sympaty-
kom Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji za aktywność i życzliwość. Za-
praszamy do udziału w konkursach a także 
w akcjach internetowych organizowanych 
przez nas. Wszystkie aktualne informacje 
odnajdą Państwo na naszej stronie interne-
towej oraz na fb.

Aleksandra Perz
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Warsztaty Artystyczne Online
W okresie przedświątecznym Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sze-
mudzie zaprosiło mieszkańców do wspól-
nego przygotowania świątecznych ozdób. 
Zakupione zostały potrzebne materiały 
plastyczne, które zapakowano w paczusz-
ki, chętnym zaś osobom pozostało tylko je 
odebrać i tworzyć.

Ufundowano 30 pakietów i wszystkie zna-
lazły odbiorów. Małgorzata Kaszubowska 
z Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczes-
nych w Donimierzu wraz z Aleksandrą i Olą 
Perz nagrały film instruktażowy pokazu-
jący w jaki sposób zabrać się do zdobienia 
styropianowych jaj techniką decoupage. 
Warunkiem odbioru ufundowanych mate-
riałów plastycznych było złożenie obietnicy, 
iż GCKSiR z zamian otrzyma zdjęcia z wyko-
nanymi dziełami. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do naszej wiosennej 
kreatywnej zabawy, w której wzięła udział 
również Radna Monika Brzeska. Zamiesz-
czamy kilka zdjęć z akcji. Sami popatrzcie 
Państwo, jak pięknie dzieci a także dorośli 
zdobili jaja. Cieszymy się, że nasza propo-
zycja spotkała się z Państwa uznaniem. 
Więcej zdjęć i informacji znajdą Państwo na 
naszym profilu fb. Zachęcamy do odwiedza-
nia go a także na naszej strony internetowej 
http://gcksir.szemud.pl, ponieważ znajdu-
ją się tam wszystkie aktualne informacje. 
Jak wiadomo, w czasie obostrzeń związa-
nych z pandemią GCKSiR główny część swej 
działalności zmuszone było przenieść do 
Internetu. Już niebawem ogłosimy kolejne 
konkursy, akcje i działania. Zapraszamy do 
udziału.

Aleksandra Perz
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Za Tobą pòdã…

W poprzednim wydaniu naszego mie-
sięcznika pisaliśmy o tym, że powstaje 
piosenka w języku kaszubskim pt. „Za 
Tobą pòdã”. Jej autorami są Tomasz Fopke 
(tekst) oraz mieszkaniec Bojana – Tomasz 
Perz, który już niejednokrotnie pokazał 
się nam jako bardzo zdolny kompozytor 
muzyki elektronicznej i aranżer. 

Na Walentynki mieliśmy przyjemność 
słuchać i oglądać piosnkę pt. „Wspòmink 
miłotë” tej samej spółki autorskiej. Obec-
nie zapraszamy Państwa do wysłuchania 
i oglądania teledysku piosenki „Za Tobą 
pòdã” w wykonaniu pochodzącego z Bojana 
Arkadiusza Drawca. Wokalizy w tle dośpie-
wuje Ola Perz. W teledysku, który w  więk-
szości kręcony był na orłowskiej plaży, bę-
dzie można zobaczyć piękną, młodziutką 
mieszkankę Szemuda, Sandrę Lieske oraz 
wokalistę Arkadiusza Drawca, który jedno-

cześnie jest autorem wideoklipu. Jak wiele 
jest w stanie poświęcić dla sztuki, widać na 
jednym ze zdjęć. Aby uzyskać jak najpięk-
niejsze ujęcia nadmorskiego krajobrazu, 
boso wchodził do lodowatej, morskiej wody. 
Zimno się robiło od samego patrzenia. Jed-
nak, mamy nadzieję, to poświęcenie nie 
pójdzie na marne i to co zrobiliśmy spodoba 
się Państwu. Idą przyświecającą postawa-
niu tych naszych piosenek jest pokazanie 
jak wielki potencjał artystyczny mamy tu, 
u siebie, w naszej gminie i jak wiele możemy 
sobie wzajemnie ofiarować. Zapraszamy do 
oglądania klipu na profilu fb, stronie inter-
netowej GCKSiR oraz na naszym kanale na 
You Tube „Kierunek Kultura”. Jeśli się Wam 
spodoba, to nie żałujcie kciuków podniesio-
nych w górę i serduszek. Te wasze „oklaski” 
dają nam siły do dalszego działania.

Aleksandra Perz

GCKSiR

Obejrzyj na YouTube!
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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji zaprasza Państwa – małych i dużych 
– do udziału w arcyciekawych Warszta-
tach Ceramicznych, zorganizowanych dla 
uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja. 

Warsztaty przeprowadzane są w dwojaki 
sposób: pierwsza część zrealizowana jest 
w  wersji online, zaś na drugą zaprosimy 
uczestników do Akademii Sztuk Tradycyjnych 
i Współczesnych, do Donimierza. Z gliny, któ-
rą osoby zainteresowane odebrały już z hal 
sportowych w Szemudzie lub w Bojanie, wg 
wskazówek zawartych w filmach instruktażo-
wych opublikowanych na profilu fb GCKSiR, 
będziemy wykonywać medaliony, kubeczki, 
talerzyki itp. Następnie wytworzone dzieła, 
również wg szczegółowych wskazań zawar-
tych w filmikach, trzeba będzie wysuszyć. 
Ta czynność może być wykonana w domach 
uczestników. Nie jest to trudne, choć wymaga 
nieco uwagi. W tym czasie poprosimy o prze-
słanie zdjęć twórcy ze swoimi dziełami. Nale-
ży je przysłać na adres a.perz@szemud.pl.
W drugiej części warsztatów prosimy uczest-
ników o przywiezienie swoich dobrze zabez-
pieczonych i podpisanych nazwiskiem i imie-
niem dzieł do hali w Szemudzie lub w Bojanie 
ponieważ zostaną one przetransportowane 
dalej – czyli do Donimierza, gdzie zostaną 
poddane pierwszemu wypałowi w piecu ce-
ramicznym. Dopiero po takim wypale można 
przystąpić do dalszych czynności – nadania 
przedmiotom ostatecznego piękna – czyli 
szkliwienia. Ten przedostatni już etap może 
być wykonany tylko w Akademii, zatem bę-
dziemy umawiać się indywidualnie z uczest-
nikami, dostosowując termin oraz ilość osób, 
które mogą spotkać się w jednym miejscu, 
w  jednym czasie. Kolorami, które będą do-
minować – przynajmniej w jednej z prac 
każdego uczestnika, będą biały i czerwony. 
Nasze barwy narodowe. Jednak to jeszcze nie 

Warsztaty Ceramiczne 
ROZWÓJ – RADOŚĆ – WOLNOŚĆ

WARSZTATY 
CERAMICZNE ONLINE

Przyjdź do hali w Szemudzie  lub w 
 Bojanie, odbierz materiały i

 TWÓRZ Z NAMI!

dla uczczenia Konstytucji 3 maja

ROZWÓJ
RADOŚĆ 
WOLNOŚĆ 

Więcej informacji na fb i www.gcksir.szemud.pl

koniec. Po poszkliwieniu przedmioty na 36 
godzin ponownie trafią do pieca ceramiczne-
go, skąd wyjdą już w pełnej krasie. Tworzenie 
dzieł z ceramiki wymaga czasu i cierpliwości 
ale przynosi tworzącym wiele radości i satys-
fakcji z wykonywanych dzieł. Mamy nadzieję, 
że cały proces twórczy uda się nam zakoń-
czyć do 3 maja. A jeśli coś pójdzie nie tak jak 
założyliśmy, przedłużymy ten czas – na pew-
no wszystkie przywiezione prace zostaną po-
malowane szkliwem i wypalone. W następ-
nym wydaniu Lesoka, pokażemy Państwu 

co udało się nam wspólnie stworzyć – ku 
chwale Ojczyzny i radości tworzenia. Zachę-
camy serdecznie wszystkich, którzy już coś 
wiedzą o ceramice, a także tych, którzy do-
piero chcą zaznać jej uroku do skorzystania 
z naszej oferty. Warto jeszcze zaznaczyć, że 
Warsztaty są całkowicie nieodpłatne i można 
w nich brać udział rodzinnie. Oczywiście za-
praszamy również do korzystania z wszelkich 
warsztatów oferowanych przez ASTiW w Do-
nimierzu – gdy tylko warunki na to pozwolą. 

Aleksandra Perz

GCKSiR



Rozstrzygnięto przedszkolny konkurs 
pt.: „Wiosenny pokaz mody” zorganizo-
wany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Szemudzie. 

Konkurs był adresowany do wszystkich 
przedszkolaków w każdej kategorii wieko-
wej, którzy chcieli przywitać wiosnę swo-
im własnoręcznym strojem wiosennym. 
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem wśród dzieci. Do organizato-
rów wpłynęło 17 deklaracji o uczestnictwie 
w  pokazie. Wszystkie przygotowane stroje 
wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy 
zasługują na wielkie uznanie i pochwałę. 
Wyłonienie zwycięzców z takich kreatyw-
nych strojów wiosennych było bardzo trud-
ne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace 
odznaczające się dużą pomysłowością. 

Podczas oceny zwracano uwagę również na 
aktywność twórczą, umiejętność łączenia 
ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie 
tematu, pomysłowość i kreatywność.
Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić lau-
reatów w jednej grupie wiekowej:

LAUREACI KONKURSU:
1. miejsce – Lena Hewelt gr. „Pszczółki”
2. miejsce – Oliwia Markowska gr. Pszczółki
3. miejsce – Julia Lezner gr. „Sówki” oraz 
Zofia Kierznikiewicz gr. „Smerfy”
 
WYRÓŻNIENIA:
– Jakub Zajdzikowski gr. ”Smerfy”
– Julia Samp gr. „Pszczółki

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe. Szczególne podziękowania 

dla Rady Rodziców za sfinansowanie nagród 
na konkurs ‘Wiosenny pokaz mody”.
Wszystkim dzieciom oraz rodzicom ser-
decznie dziękujemy za udział w konkursie 
i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Ewa Lezner, Bernadeta Lesner

Pierwszy dzień wiosny to również Świa-
towy Dzień Zespołu Downa. Ludzie na 
całym świecie okazują poparcie dla ak-
cji, zakładając kolorowe niepasujące do 
siebie skarpetki. Przedszkolaki, ucznio-
wie oraz nauczyciele z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Szemudzie dołączyli 
do tej niesamowitej akcji. 

21 marca to nieprzypadkowa data. W 21 pa-
rze chromosomów osoby z zespołem Dow-
na zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. 
Organizacje, które wspierają wydarzenie, 
zachęcają, by tego dnia założyć dwie różne 
skarpetki w wesołych kolorach.
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świę-
tem ustanowionym w 2005 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Down Syndrome In-
ternational (DSI), mając na celu budowanie 
świadomości na temat tego, czym jest Ze-

spół Downa, a także tolerancji i wrażliwości 
na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 
roku patronat nad obchodami sprawuje Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych.

Organizatorzy akcji
Mateusz Gruba, Katarzyna Wydrowska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

w ZSP Szemud 
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Dzień kolorowych skarpetek 

Zeskanuj kod
aby zobaczyć pokaz
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Zaproś mnie na swoją lekcję, czyli 
o dobrej stronie zdalnej edukacji

Kiedy rok temu pandemia zmieniła na-
sze wyobrażenie o tym, jak wygląda lek-
cja, nauczyciele zaczęli szukać rozwią-
zań uatrakcyjniających zdalną naukę. 
Nie można było pojechać na wycieczkę, 
ani zorganizować apelu w szkole, więc 
zrodziły się nowe rozwiązania. Jednym 
z  nich, zapoczątkowanym przez nauczy-
cielkę z Redy - Irminę Żarską, jest projekt 
„Zaproś mnie na swoją lekcję”.

Na czym to polega? Nauczyciele pasjonaci 
z różnych zakątków Polski proponują prze-
prowadzenie lekcji online na dany temat 
w  swoim wolnym, prywatnym czasie. Inni 
nauczyciele zgłaszają swoje klasy i dzieje się 
magia.
Przed wakacjami w projekcie uczestniczyły 
kasy 8a i 8b, które na godzinach wychowaw-
czych odbyły wirtualne wycieczki do szkół 
ponadpodstawowych oraz spotkały się 
z  ciekawymi gośćmi. Swoje doświadczenia 
z udziału w projekcie opisała w lipcu na ła-
mach Lesoka uczennica Ola Mańka.
Gdy w październiku znów przeszliśmy na 
zdalny tryb pracy, projekt został reaktywo-
wany i biorę w nim udział z klasą 4c. Spot-
kania z gośćmi odbywają się głównie na 
godzinach wychowawczych, ale zdarzyło się 
nam zapraszać gości również na inne lek-
cje. Goście, których zaprosiliśmy pochodzą 
z różnych zakątków Polski. Odbyliśmy też 
kilka lekcji muzealnych. Za każdym razem 
sprawdzamy na mapie jak daleko od Boja-
na jest nasz gość. Przemierzyliśmy już w ten 

sposób tysiące kilometrów, co nie byłoby 
możliwe podczas „normalnych” lekcji.
Staram się zapraszać gości zgodnie z zain-
teresowaniami moich uczniów, a że są one 
bardzo szerokie, to i tematy lekcji są zróż-
nicowane. 

Oto lekcje, które już odbyliśmy:
•  04.11.2020 r. Matematyka z Panią Anią od 

Matmy (matematyka)
•  06.11.2020 r. Sposoby na efektywną na-

ukę, organizację czasu oraz metody pro-
wadzenia przejrzystych notatek - spotka-
nie z uczniami V LO w Krakowie z projektu 
LiCzyMy.

•  17.11.2020 r. Legendy Pomorza z Panią Ka-
tarzyną Jacewicz (historia)

•  19.11.2020 r. Tego nie ma w podręczniku: 
Tajemnice słowiańskich bogów z profesor 
slawistyki UAM w Poznaniu Mariolą Wal-
czak-Mikołajczewską 

•  27.11.2020 r. Muzeum w Tarnowskich Gó-
rach: Zaraza ustąpiła. O epidemii z 1676 
roku w Tarnowskich Górach i pielgrzymce 
ślubowanej do Piekar.

•  02.12.2020 r. Muzeum w Chorzowie: Zwie-
rzęta w sztuce. (plastyka)

•  04.12.2020 r. Muzeum Narodowe w War-
szawie: Królowie Polski.

•  11.12.2020 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie: Staropolskie zwyczaje świą-
teczne.

•  17.12.2020 r. Jak powstaje książka? - lekcja 
z gościem z Wydawnictwa Dwie Siostry.

•  28.01.2021 r. Zaproś mnie na swoją lekcję: 

spotkanie z Anną Konarzewską, autorką 
edukacyjnego bloga, Superbelfrem, na te-
mat bloga i tajników kreatywnego pisania.

•  05.03.2021 r. Spotkanie z nauczycielką 
biologii i przyrody w Kraków Montessori 
School - Magdaleną Jarzębowską nt. ata-
ków wirusów na komórkę i tego jak właści-
wie działają szczepionki, w tym najnowsze 
szczepionki mRNA.

Na najbliższe tygodnie zaplanowałam już 4 
kolejne spotkania, ale nie zdradzę kto nas 
odwiedzi, bo chcę zrobić niespodziankę 
moim uczniom. Mogę tylko napisać, że zwią-
zane będą z programowaniem i teatrem, bo 
o takie spotkania prosiły mnie dzieci. „Skut-
kiem ubocznym” naszego udziału w projek-
cie będzie blog, gdyż uczniowie bardzo chcą 
pisać o tym, co ich interesuje i dzielić się tym 
z innymi. Jak się rozpiszemy, to na pewno za-
prosimy do lektury czytelników Lesoka.
Dodam jeszcze, że nasz udział w projekcie 
oddziałuje nie tylko na uczniów 4c, ale rów-
nież na ich rodziny. Dzieci są bardzo aktyw-
ne podczas spotkań z gośćmi, zadają mnó-
stwo pytań, a potem relacjonują wszystko 
rodzicom. Miło mi było usłyszeć podczas 
zebrania z rodzicami, że takich spotkań po-
winno być więcej. 
Jeśli udało mi się wzbudzić Państwa zainte-
resowanie projektem „Zaproś mnie na swo-
ją lekcję”, to zapraszam żeby odnaleźć go na 
Facebooku.

Katarzyna Czerniejewska
Szkoła Podstawowa w Bojanie



Laureaci ze szkoły w Karczemkach
Uczniowie z SP Karczemki z tytułami 
laureatów i finalistów kuratoryjnych 
konkursów!!! Pomimo panującej pande-
mii i kształcenia na odległość Społecz-
na Szkoła Podstawowa z Przedszkolem 
Dobrzewino-Karczemki w Karczemkach 
może poszczycić się pięcioma laureata-
mi i dwoma finalistami wojewódzkich 
konkursów kuratoryjnych. Zaszczytne 
tytułu uczniowie zdobyli w dziedzinie 
matematyki, języka angielskiego i infor-
matyki. 

Nagrodzeni uczniowie - LAUREACI:
Katarzyna Tarczyńska, klasa VIII - laure-
atka Kuratoryjnego Konkursu Języka An-
gielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych województwa pomorskiego 
2020/2021, nauczyciel przygotowujący Ka-
mila Janik-Rogowska.
Maja Ułasik, klasa VIII - laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego dla 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
województwa pomorskiego 2020/2021, na-
uczyciel przygotowujący Milena Szałkow-
ska-Klimczak.
Joachim Szczygieł, klasa VIII – laureat Ku-
ratoryjnego Konkursu Informatycznego dla 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
województwa pomorskiego w roku szkol-
nym 2020/2021, nauczyciel przygotowujący 
Damian Szczygieł.

Maja Ułasik, klasa VIII - laureatka Kura-
toryjnego Konkursu Informatycznego dla 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
województwa pomorskiego w roku szkol-
nym 2020/2021, nauczyciel przygotowujący 
Damian Szczygieł.
Adam Gałęziewski, klasa VII a - laureat Ku-
ratoryjnego Konkursu Informatycznego dla 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
województwa pomorskiego w roku szkol-
nym 2020/2021, nauczyciel przygotowujący 
Damian Szczygieł.

Nagrodzeni uczniowie - FINALIŚCI:
Bartosz Brygiert, klasa VI - finalista Kura-
toryjnego Konkursu Języka Angielskiego dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
województwa pomorskiego 2020/2021, na-
uczyciel przygotowujący Kamila Kalańska.
Mikołaj Gic, klasa VI – finalista Kuratoryj-
nego Konkursu Informatycznego dla ucz-
niów klas IV-VIII szkół podstawowych wo-
jewództwa pomorskiego w roku szkolnym 
2020/2021, nauczyciel przygotowujący Da-
mian Szczygieł.
Tytuł laureata daje uczniom możliwość wy-
boru szkoły średniej, bez względu na wynik 
egzaminu ośmioklasisty.
Za pracowitość i wytrwałość gratulacje na-
leżą się uczniom, ich nauczycielom i rodzi-
com, więc GRATULUJEMY!

SP Karczemki

Zdalna nauka przedszkolaków 
w Koleczkowie
Dziękujemy za Wasz trud wkła-
dany w pracę z dziećmi w domu 
oraz niesamowitą pracę samych 
dzieci. Przesyłając do nas, wy-
chowawców, zdjęcia z pracy 
w domu sprawiliście nam ogrom-
ną radość. 

Widać na nich jak wykonujecie za-
dania, które wam proponujemy, 
ale również jak fantastycznie spę-
dzacie czas w domu. Ściskamy cie-
pło i czekamy na więcej.

Mamy nadzieję, że wkrótce zoba-
czymy się w przedszkolu.

Nauczycielki
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Kosmiczny Tydzień w Szkole 
Podstawowej w Łebieńskiej Hucie
W kwietniu obchodziliśmy „KOSMICZNY TY-
DZIEŃ” w oddziale przedszkolnym w Szkole 
Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Podczas 
„kosmicznego” tygodnia dzieci poznały od-
powiedzi na pytania: Czym jest kosmos? Jak 
wygląda? Gdzie on jest?

Na te i inne pytania nasze przedszkolaki znają 
już odpowiedź. W tych dniach nie zabrakło za-
jęć, których głównym celem było zdobycie wia-
domości o przestrzeni kosmicznej. Dzieci po-
znały planety Układu Słonecznego, dowiedziały 
się kim jest astronom, a kim astronauta. Przed-
szkolaki uczestniczyły w licznych kosmicznych 
zabawach. Pojawiły się również nowe prace pla-
styczne, związane z tematyką kosmosu, m.in. 
kosmiczne słoiki, przygotowane przez każde 
dziecko z wykorzystaniem wody, oleju, bro-
katu, cekinów, pomponów itp. W kosmicznym 
tygodniu nie zabrakło również tematu zwią-
zanego z naszą planetą Ziemią, której dzień 
świętowaliśmy 22 kwietnia. Dzieci wykonały 
wspólnie plakat. Podczas zajęć w kosmicznym 
tygodniu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę i słow-
nictwo o wyrazy związane z tematem kosmosu 
i wszechświata. Dzieci świetnie się bawiły!

Dorota Filarska
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VIII EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW 
KARATE WKF 2021 
– 4 miejsce w klasyfikacji klubów
W dniach 20-21.03 w zawodach wzięło 
udział prawie 800 zawodników z 64 klu-
bów z 5 państw. Drugi turniej kwalifi-
kacyjny do kadry narodowej kończymy 
z dorobkiem 6 złotych, 4 srebrnych oraz 
8 brązowych medali!

Osiągnięcia mieszkańców gminy Szemud:
Złoto – Dominika Szatkowska, Sandra Lie-
ske (podwójna złota medalistka)
Srebro – Dominika Szatkowska 
Brąz – Julia Browarczyk, Oliwia Kwidzińska, 
Adam Piotrkowski

Agata Uwijała / Klub Sportowy Gokken
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Szczere i głębokie wyrazy serdecznego współczucia 
Rodzinie 

ŚP. URSZULI ZORN
składa Sołtys Karczemek

Teresa Dampc

Wyrazy głębokiego współczucia dla Państwa 
Marzeny i Tomasza Kazubowskich z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ
składa

Wójt Gminy Szemud i pracownicy Urzędu Gminy Szemud 

Pogrążonej w żałobie Rodzinie 
zmarłej mieszkanki Dobrzewina 

URSZULI ZORN
szczere wyrazy współczucia w imieniu mieszkańców 

Dobrzewina i swoim składa Sołtys Eugeniusz Walkusz

Głębokie wyrazy współczucia
Pani Katarzynie Byczkowskiej z powodu śmierci 

OJCA 
składa

 Dyrektor i pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie



PROJEKTY 
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE 

I SANITARNE 

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH 
INSTALACJE GAZOWE 

INSTALACJE I SIECI WOD-KAN 
OPERATY WODNOPRAWNE 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE 
KOSZTORYSY 

ODBIORY I LEGALIZACJE BUDYNKÓW 
NADZORY SANITARNE 

Inżynier z doświadczeniem w branży budowlanej zaprasza do 
współpracy. Zapewniam kompleksową usługę wraz z wszelkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami. 

Tel. 507 126 136

Hestia – Innowacje
CIEPŁY BEZPIECZNY DOM 

Oferujemy: 
• MONTAŻ I URUCHOMIENIE POMPY CIEPŁA Z BUDOWĄ KOTŁOWNI 

• MONTAŻ OGRZEWANIA BUFOROWEGO 
• MONITORING 

• SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH 

Marcin Polaszek 
Tel. 600 607 498 • hestiainnowacje@wp.pl 

WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Zakład Budowlany Rafał Wandtke
ul. Wejherowska 2, 84-217 Szemud

• budowa domów
• remonty i wykończenia

• budowa drewnianych wiat, budynków gospodarczych
• docieplenia, elewacje

• montaż szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Firma z wieloletnim doświadczeniem.
Działamy rzetelnie i fachowo.

Tel. 501 670 598

Mieszkania dla Seniorów
Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR w Gdyni 

(ul. Chwarznieńska 136-138) oferuje wolne mieszkania dla 
seniorów spółdzielcze- lokatorskie o powierzchni 15 m² 

w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością. 
(m.in. całodobowa opieka pielęgniarska)

Informację można uzyskać telefonicznie: 
604 135 893, 58 731 99 03 

oraz na www.smwitomino.pl

To jest miejsce 
na Twoją reklamę!

Szanowni czytelnicy „Lesôka”
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na informacyjno-kulturalny charakter miesięcznika, nie publikujemy artykułów o treści zniesławiającej i obraźliwej. Infor-
mujemy także, że odpowiedzialność za treść i styl drukowanych artykułów ponosi ich autor. 
Przypominamy jednocześnie, że ostatecznym terminem składania materiałów, które mają być publikowane na łamach gazety, jest 20 dzień każdego miesiąca 
(w grudniu do 13-go i lutym do 19-go). Materiały złożone po tym terminie nie będą drukowane. Prosimy o dostarczanie materiałów (artykuły i zdjęcia) w wersji 
elektronicznej, zdjęcia w jak najwyższej rozdzielczości i nie wstawiane do pliku tekstowego, lecz w osobnych plikach. Przesłanie zdjęć do publikacji jest rów-
noznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie. Wszystkie artykuły powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ich autora. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 



Korepetycje 
JĘZYK NIEMIECKI
Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem 

w nauczaniu udzieli korepetycje z języka 
niemieckiego na każdym poziomie. 

RÓWNIEŻ Z DOJAZDEM DO UCZNIA! 

Serdecznie zapraszam 

Tel. 661 071 401

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego

Bojano
tel. 608 157 068

e-mail: gemini@gdansk.home.pl



KUPIĘ 
NIERUCHOMOŚĆ

TEL. 534 273 137
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WRAZ Z RODZICAMI 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

 
29 SIERPNIA 2020 ROKU

O GODZINIE 16.00

Sz. P. Annę i Witolda Woźniak

Zakład Usług 
Leśnych

Bogdan Heland

+ 48 600 283 073

WYKONUJEMY USŁUGI 

W ZAKRESIE:

- ŚCINKA DRZEW, WYCINKA KRZEWÓW,

- ZRĄBKOWANIE I WYWÓZ GAŁĘZI,

- ZRYWKA I PODWÓZ DREWNA

- TRANSPORT DO 4 TON ŻWIRU, 

PIASKU I CZARNOZIEMU

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

KRZYSZTOF USTARBOWSKI
AGENT PZU

Szemud, ul. Wejherowska 35
Pon.–Pt. 8.30 – 14.30

Po godzinach zamknięcia kontakt telefoniczny
Mateusz Jaskulke 516 807 812

mjaskulke@agentpzu.pl

Szemud, ul. Wejherowska 17
(budynek „Kris-Med”)

tel. 784-458-265
www.gabinetyjedynka.pl

•  Leczenie 
stomatologiczne 
dzieci i dorosłych

•  Protetyka

•  Implanty

•  Bezpłatne 
znieczulenie

•  RTG zębowe



 

ul. Partyzantów Kaszubskich 3
Telefon 696 627 597
Poniedziałek: 9:00 – 20:00 

Wtorek - Piątek: 9:00 – 17:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

POCZTA KOLECZKOWO 



URZĄD GMINY SZEMUD
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

tel. 58 676 44 23, fax. 58 676 44 26
e-mail: kancelaria@szemud.pl, www.szemud.pl

Nr konta: BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY
70 8351 0003 0000 0228 2000 0010

Urząd jest czynny w godzinach:
Poniedziałek – od godz. 7:30 do 17:00

Wtorek – od godz. 7:30 do 15:30
Środa – od godz. 7:30 do 15:30

Czwartek – od godz. 7:30 do 15:30
Piątek – od godz. 7:30 do 14:00

Urząd Gminy Szemud

STRUKTURA URZĘDU:

Nazwa Pokój Nr telefonu

Kancelaria Urzędu nr 1 58 676 44 55

Sekretariat Wójta nr 5 58 676 44 23

Sekretarz Gminy nr 10 58 676 44 48

Biuro obsługi Rady Gminy nr 10 58 676 44 48

Skarbnik nr 26 58 676 44 45

Księgowość budżetowa nr 14 58 676 44 43
58 676 44 44

Księgowość podatkowa nr 16
58 676 44 25
58 676 44 37
58 676 44 49

Księgowość oświatowa nr 24 58 676 44 46

Geodezja i gospodarka
gruntami nr 2 58 676 44 38

58 676 44 41

Planowanie przestrzenne nr 7 58 676 44 29
58 676 44 42

Zamówienia publiczne
i inwestycje nr 8, 9 58 676 44 39 

58 676 44 28

Fundusze pozabudżetowe nr 11 58 676 44 36

KOMISARIAT POLICJI W SZEMUDZIE
ul. Wejherowska 29, 84-217 Szemud

tel.: 47 74 29 874

Komendant Komisariatu przyjmuje interesantów w sprawie 
skarg w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00

e-mail: komisariat.szemud@gd.policja.gov.pl

Dzielnicowi:
 1.  mł. asp. Karol Walkusz – 571 335 317 

Obejmuje teren: Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Kamień, 
Kieleńska Huta, Rębiska, Warzno, Grabowiec, Kielno

 2.  mł. asp. Jarosław Flisikowski – 571 335 319 
Obejmuje teren: Zęblewo, Będargowo, Kętrzyno, Kobylasz, 
Lewinko, Lewino, Linia, Miłoszewo, Niepoczołowice, Osiek, 
Pobłocie, Potęgowo, Smażyno, Strzepcz, Tłuczewo, Zakrzewo

3.  mł. asp. Michał Miotk – 571 335 318 
Obejmuje teren: Bojano, Dobrzewino, Karczemki

4.  st. sierż. Dawid Lejk – 571 335 320 
Obejmuje teren: Jeleńska Huta, Szemudzka Huta, Szemud, 
Przetoczyno, Częstkowo, Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, 
Głazica

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie (powiat wejherowski) – tel. 47 74 29 722

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
ul. Obrońców Szemuda 2A, 84-217 Szemud

 Kierownik GOPS – 58 676 51 50, Pomoc środowiskowa – 58 676 51 51 / 56 
 Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom – 58 676 51 50
 Świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) – 58 676 51 52 / 57 
 Kancelaria – 58 676 51 54, Fax: 58 676 49 56 
 e-mail: kancelaria@gops.szemud.pl, www.gopsszemud.pl

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o.
ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud

 Biuro obsługi klienta – 58 676 10 86
 Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 601 341 464
 e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl

STRUKTURA URZĘDU:

Nazwa Pokój Nr telefonu

Gospodarka odpadami 
i ochrona środowiska nr 15 58 676 44 24

58 676 44 34

Gospodarka komunalna
Drogownictwo nr 12 58 676 44 50

58 676 44 58

Funkcjonowanie i sprawy
oświaty nr 19, 20 58 676 44 47

58 676 44 51

Kultura, zdrowie nr 19 58 676 44 47

Ewidencja ludności nr 3 58 676 44 33

Ewidencja działalności
gospodarczej nr 4 58 676 44 33

Urząd Stanu Cywilnego nr 3A 58 676 44 30
58 676 44 56

Sprawy kadrowe,
zaświadczenia o zatrudnieniu nr 23 58 676 44 27

Sprawy obronności
i funkcjonowanie jednostek
ochrony przeciwpożarowej

nr 25 58 676 44 20

Sprawy wyborów, referendów
i konsultacji lokalnych nr 21 58 676 44 32

www.szemud.pl
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