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INFORMACJE

Rozkład jazdy autobusów specjalnych w dniu Dożynek Gminnych w Szemudzie

Więcej informacji na 
gcksir.szemud.pl

Rozkład jazdy autobusów specjalnych w dniu 
Dożynek Gminnych w Szemudzie

1 września 2019, niedziela
Bezpłatne autobusy dożynkowe zatrzymują się na wszystkich przystankach 

na trasie przejazdu. Rozkłady jazdy zawierają tylko wybrane, główne przystanki.

Autobusy dożynkowe zatrzymują się na wszystkich przystankach na trasie przejazdu. 
Rozkłady jazdy zawierają tylko wybrane, główne przystanki. Przejazdy autobusami są bezpłatne.
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DOŻYNKI GMINNE
INFORMACJE

„Dziel z innymi swój chleb a lepiej będzie ci 
smakował”

Phil Bosmans

Ciesząc się kolejnymi udanymi zbiorami, 
ich obfitością i dostatkiem, w imieniu Wój-
ta Gminy Szemud, Ks. Proboszcza Roberta 
Kaczorowskiego oraz własnym, zapraszam 
na Dożynki Gminne, które odbędą się 4 
września w Szemudzie. Aby zapewnić Pań-
stwu możliwość dojazdu, firma PKS zorga-
nizowała bezpłatne przewozy z wszystkich 
miejscowości naszej gminy do Szemuda. 
Rozkład jazdy znajdziecie na łamach niniej-
szego pisma oraz otrzymacie go wraz z ulot-
ką informacyjną już na placu dożynkowym. 
Zapraszamy na 13:00 do kościoła, by tam, 
jak czynili nasi ojcowie, najpierw dziękować 
Panu Bogu. Potem kolorową paradą udamy 

się na Plac Dożynkowy i aż do północy cie-
szyć się będziemy muzyką, tańcem i  wza-
jemną obecnością. Wiemy już, iż Sołtysi 
wraz z Radami Sołeckimi szykują wspaniałe 
pojazdy i wieńce dożynkowe. Komitet Or-
ganizacyjny przygotował dla Państwa wiele 
atrakcji: dożynkowy bieg po zdrowie, kon-
kursy wiejskie z nagrodami. Będą karuzela 
i dmuchane atrakcje dla dzieci. Tradycyjnie 
będzie się można przebadać w punkcie me-
dycznym, wraz z Biblioteką Gminną wziąć 
udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym 
roku romantycznie – „Ballady i Romanse” 
A. Mickiewicza. Oczywiście będzie co zjeść 
– ponieważ swoje stoiska przygotowują pa-
nie z KGW. Przejażdżki czołgiem, zagroda 
ceramika prowadzona przez ASTiW i Mał-
gosię Kaszubowską, bezpłatna fotobudka, 
wystrzał armatni, baloniki wznoszące się ku 

niebu, pokaz laserowy, fajerwerki i wreszcie 
koncerty i tańce – to wszystko ma sprawić, iż 
będziemy chcieli razem spędzić tę dożynko-
wą niedzielę. Około 15:50 wystąpi Zespół 
Regionalny „Koleczkowianie”, o 16:25 
Orkiestra Dęta Gminy Szemud, o 17:50 
wystartuje dożynkowy bieg po zdrowie. 
O 18:00 wystąpi Mike Rif z zespołem „Cu-
bania”, o 19:10 bawić nas będzie kabaret 
„Czwarta Fala”, a  o  20:30 zatańczymy 
przy muzyce w wykonaniu zespołu „Cli-
ver”. Potem do północy czeka nas już tyl-
ko zabawa. 
Będzie co obejrzeć i czego posłuchać, a co 
najważniejsze będzie czas na spotkania, roz-
mowy, serdeczność i uśmiech.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

fot. Tomek Tokaj
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Fundusz Sołecki na rok 2023
Sołectwo Liczba mieszkańców 

na 30.06.2022
Wielkość środków 

na sołectwo (zł)

Będargowo 497 49 319

Bojano 3 844 70 759

Częstkowo 673 61 773

Dobrzewino 1 050 70 759

Donimierz 843 70 759

Głazica 209 28 941

Grabowiec 271 33 328

Jeleńska Huta 408 43 022

Kamień 749 67 151

Karczemki 500 49 532

Kielno 1 582 70 759

Kieleńska Huta 311 36 158

Koleczkowo 1 735 70 759

Kowalewo 191 27 667

Leśno 282 34 106

Łebno 1 122 70 759

Łebieńska Huta 470 47 409

Przetoczyno 673 61 773

Rębiska 398 42 314

Szemud 2 152 70 759

Szemudzka Huta 236 30 851

Warzno 490 48 824

Zęblewo 336 37 927

Ogółem 19 022 1 195 408 zł

Data Godzina Sołectwo Sołtys Miejsce

2022.08.29 17:30 Koleczkowo Liebon Leszek Hala sportowa w Bojanie

2022.08.29 19:30 Bojano Bubacz Agnieszka Hala sportowa w Bojanie

2022.08.30 17:00 Warzno Hopa Wiesław CM Kielno

2022.08.30 18:30 Kowalewo Długowolski Mariusz CM Kielno

2022.08.31 17:00 Kieleńska Huta Potrykus Mariusz CM Kielno

2022.08.31 18:30 Kielno Paczoska Magdalena CM Kielno

2022.09.05 17:30 Dobrzewino Walkusz Eugeniusz SP Karczemki

2022.09.05 19:30 Karczemki Dampc Teresa SP Karczemki

2022.09.08 17:00 Kamień Bojke Edmund GCKSiR Szemud

2022.09.08 18:30 Szemud Kostuch Ryszard GCKSiR Szemud

2022.09.13 17:00 Leśno Parchem Ryszard CM Kielno

2022.09.13 18:30 Rębiska Chmara Wanda CM Kielno

2022.09.14 17:00 Szemudzka Huta Lidzbarska Janina GCKSiR Szemud

2022.09.14 18:30 Jeleńska Huta Potrykus Kazimierz GCKSiR Szemud

2022.09.15 17:00 Przetoczyno Kleszczewska Ewa GCKSiR Szemud

2022.09.15 18:30 Donimierz Polaszek Jerzy GCKSiR Szemud

2022.09.19 17:00 Będargowo Okrój Łukasz SP Łebno

2022.09.19 18:30 Łebieńska Huta Wilczewski Wojciech SP Łebno

2022.09.20 17:00 Zęblewo Miotk Roman SP Łebno

2022.09.20 18:30 Łebno Lejkowski Piotr SP Łebno

2022.09.21 16:30 Głazica Nowicka Maria GCKSiR Szemud

2022.09.21 18:00 Grabowiec Baranowska Beata GCKSiR Szemud

2022.09.21 19:30 Częstkowo Bruchmann Beata Sala OSP Częstkowo

INFORMACJE
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Samorządowcy z wizytą w Gminie Szemud

Wizyta Gości z Jasła

W sierpniu naszą gminę odwiedzili samo-
rządowcy z Gminy Puck na czele z Wój-
tem Tadeuszem Puszkarczukiem oraz 
z Gminy Sulęczyno na czele z Bernardem 
Gruczą.

Wizyta była okazją do zapoznania gości 
z Naszą Gminą zarówno pod kątem inwesty-
cyjnym jak i kulturalnym czy turystycznym.
Spotkanie było także doskonałą okazją do 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
pomiędzy gminami. Goście byli pod ogrom-
nym wrażeniem rozwoju Gminy Szemud. 
– Mogliśmy zobaczyć jak niesamowicie rozwija 
się Gmina Szemud. Węzeł, drogi ekspresowe, to 
wszystko powoduje, że wokół tego trzeba my-
śleć daleko w przyszłość o zadaniach inwesty-
cyjnych, które pozwolą na niesamowity rozwój 
Gminy Szemud. Oglądaliśmy szkoły, bibliote-
ki, remizy, domy kultury. To wszystko robi na 
nas ogromne wrażenie. Jest to praca wyko-
nana w  ciągu pewnie ostatnich 10 lat, bo to 
wszystko jeszcze pachnie świeżyzną. Jesteśmy 
pod ogromnym wrażeniem nowego Centrum 
Gminy Szemud, obiektu, który będzie służył do 
obsługi mieszkańców. – powiedział Tadeusz 
Puszkarczuk Wójt Gminy Puck. 

W dniach 16-20 czerwca br. do naszej gmi-
ny z rewizytą przybyła delegacja składa-
jąca się z członków KGW Warzyce, Sołtysa 
Wsi Warzyce, przedstawicieli przedsiębior-
stwa komunalnego, pracowników urzędu 
gminy oraz pracowników centrum kultury 
w Gminie Jasło. 

We wrześniu ubiegłego roku do Gminy Jasło 
na zaproszenie udały się Panie z KGW Sze-
mud oraz KGW Leśno, które wzięły udział 
w uroczystości 10-lecia Zespołu Pieśni i Tań-
ca Jaślanie. Podczas kilku dniowego pobytu 
w naszej gminie goście mieli okazję zwiedzić 
piękne tereny Kaszub. Goście razem z pania-
mi z KGW Szemud oraz KGW Leśno zwiedzili 
m.in. Gdańsk, Gdynię, Wejherowo - Kalwarię 
oraz Las Piaśnicki, Monaster Najświętszej 
Dziewicy Na Pustyni w Grabowcu. Wójt Gminy 
Szemud zaprezentował charakter i bogactwo 
Gminy nie tylko pod kątem inwestycji ale tak-
że rekreacji i turystyki. Delegacja zwiedziła 
obiekty, kulturalne, sportowe, oświatowe, 
obiekty GPK Szemud oraz zmodernizowane 
budynki OSP a  także budujące się centrum 
Zarządzania Kryzysowego i Centrum Samo-
rządowego w Szemudzie. Ponadto mogli sko-
rzystać z atrakcji jakie czekają na odwiedzają-

Również w sierpniu Gminę Szemud odwie-
dził Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. 
Było to kolejne spotkanie Wójta Gminy Ry-
szarda Kalkowskiego dotyczące współpracy 
z Samorządem Województwa Pomorskiego 
na rzecz rozwoju Gminy Szemud.
Tematem spotkania była bieżąca realizacja 
zdań jak i również plany na przyszłość.

Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy

cych gminną plaże w Kamieniu nad Jeziorem 
Wycztok-Wysoka. Pracownicy Urzędu Gminy 
Jasło przywieźli do naszej gminy list inten-
cyjny dotyczący ściślejszej współpracy oraz 
wymiany doświadczeń Przepiękne tereny 
oraz ilość inwestycji realizowanych na tere-
nie naszej gminy zrobiły ma gościach z Gmi-
ny Jasło ogromne wrażenie. Wierzymy że jest 
to początek współpracy, która w przyszłości 
przyniesie obustronne korzyści na niwie spo-
łecznej i kulturalnej. Bardzo nam było miło 
poznać i gościć tak wspaniałych i życzliwych 
ludzi.

Magdalena Szymańska
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Nowa ulica Chylońska

Wkraczamy w kolejny etap tworzenia 
strategicznych dróg w Gminie Szemud. 
Razem z Powiatem Wejherowskim roz-
poczęliśmy budowę ważnej inwestycji, 
która poprawi jakość poruszania się po 
Koleczkowie oraz usprawni korzystanie z 
węzła na Trasie Kaszubskiej. Przebudowa 
ulicy Chylońskiej i Wejherowskiej to dłu-
go wyczekiwana inwestycja przez miesz-
kańców Koleczkowa, ale także wszyst-
kich kierowców.

Ilość samochodów przemieszczających się 
po tych drogach cały czas rośnie i odzwier-
ciedla się to w korkach, które tworzą się nie 
tylko w okresie letnim.
Pierwszy już rozpoczęty etap przebudowy 
ulicy Chylońskiej będzie kosztował samo-
rządy ponad 8,3 mln zł. Powstaje teraz tak 
zwana Nowa Chylońska. Finansowanie po-
chodzi z trzech źródeł: dofinansowanie po-
zyskane przez Powiat Wejherowski z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
2.744.323,00, środki Powiatu Wejherowskie-
go w wysokości 2.429.451,00 zł, oraz środki 
Gminy Szemud w wysokości 3.106.047,00 zł. 
Dzięki połączeniu sił powstaje bajpas, który 
połączy ulicę Chylońską wraz z ulicą Wejhe-
rowską oraz z ulicą Kieleńską. Kolejny etap 
będzie polegał na połączeniu wszystkich 
tych dróg rondem, co pozwoli skanalizować 
ruch również z Trasy Kaszubskiej.

– To wielka radość, że po tak długim planowa-
niu i poszukiwaniu dofinansowań udało się 
teraz wbić pierwszą łopatę pod tą niezwykle 
ważną inwestycję. Zmienimy oblicze Koleczko-
wa wraz z Powiatem Wejherowskim za ponad 
8 mln zł. Nie możemy zapomnieć o znaczących 
środkach od rządu. Marzenia się spełniają. 
Wszyscy mieszkańcy jak i kierowcy odczują 
wielką ulgę. Muszę jednak już w tym miejscu 
przeprosić za czasowe utrudnienia w ruchu 
na ulicy Chylońskiej. Budujemy teraz nowy 
bajpas, ale później będziemy przebudowywać 
starą ulicę. Liczymy, że prace przebiegną bar-
dzo sprawnie i bez żadnych utrudnień. Musimy 
uzbroić się w cierpliwość. Robimy to wszystko, 
aby w niedługiej perspektywie zlikwidować 
powstające w Koleczkowie korki. W przyszłym 
roku rozpoczniemy budowę ronda i być może 
wtedy również wykonamy ostatni etap ulicy 
Chylońskiej czyli od tak zwanej piekarni w kie-
runku do samego końca naszej gminy i po-

wiatu wejherowskiego. W ten sposób przebu-
dujemy całe centrum Koleczkowa, które zyska 
nowe oblicze – mówi Wójt Gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowski.

– Od wielu lat obserwujemy jak ruch na ulicy 
Chylońskiej się zwiększa. Dlatego już rozpo-
częła się inwestycja. W tym momencie jeszcze 
nie ma żadnych utrudnień dla kierowców, bo 
budujemy nowy odcinek przebiegu drogi Chy-
lońskiej. Niestety potem trzeba będzie niestety 
puścić ruch wahadłowy, bo będzie modernizo-
wana cała stara Chylońska. Za półtora miesią-
ca takie utrudnienia powstaną. Jednak później 
kierowcy będą mieli dwie drogi, które uspraw-
nią ruch. Wszystkie ulice w przyszłym roku 
połączymy rondem – mówi Starosta Powiatu 
Wejherowskiego, Gabriela Lisius.
Pierwszy etapu przebudowy układu drogo-
wego w Koleczkowie ma zakończyć się jesz-
cze w tym roku.

Referat Zamówień 
Publicznych i Inwestycji
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Rozbudowa skrzyżowania w Kamieniu

W Koleczkowie przy kościele powstaje 
nowy parking z płyt yomb

Przypominamy, że w Kamieniu trwa roz-
budowa skrzyżowania drogi powiatowej 
nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na 
skrzyżowanie typu rondo.

Inwestycję tę realizujemy razem z Powiatem 
Wejherowskim.
W związku z realizacją tej inwestycji wystę-
pują utrudnienia w ruchu. Prosimy o wy-
rozumiałość. Utrudnienia te nie potrwają 
długo gdyż termin zakończeni tej inwestycji 
planowany jest na koniec września br.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Inwestycję realizuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Szemudzie

Przebudowa remizy OSP w Łebnie
Zakończyły się prace nad koncepcją prze-
budowy budynku remizy OSP w Łebnie. 
W trakcie prac powstały 4 koncepcje.

Kolejnym etapem prac będzie realizacja pro-
jektu. O poszczególnych etapach prac bę-
dziemy Państwa informować.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Budowa chodnika w Jeleńskiej Hucie
W Jeleńskiej Hucie przy ul. Szemudz-
kiej na odcinku od ul. Otalżyńskiej do 
ul. Szkolnej powstaje chodnik.

Inwestycję tę realizujemy razem z Powiatem 
Wejherowskim.
W związku z realizacją tej inwestycji mogą 
występować utrudnienia w ruchu w związku 
z czym prosimy o wyrozumiałość.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dodatek węglowy – ważne informacje
Informujemy, iż od dnia 17 sierpnia 2022 r. 
można składać wnioski o tzw. dodatek wę-
glowy, które dostępne w formie papiero-
wej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców 
Szemuda 2A lub na stronie internetowej  
szemud.pl lub gopsszemud.pl

Dodatek węglowy przysługuje osobie w go-
spodarstwie domowym, w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 438, 1561 i 1576).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1)  osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i 

gospodarującą (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe) 

2)  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrew-
nione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie z nią za-
mieszkujące i gospodarujące (gospodar-
stwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę 
dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego. W przypadku gdy 
wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten 
przyznawany jest wnioskodawcy, który zło-
żył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski można składać osobiście w for-
mie papierowej lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego - adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szemudzie

ul. Obrońców Szemuda 2/A
84-217 Szemud

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:30-17:00
Wtorek:  07:30-15:30
Środa:  07:30-15:30
Czwartek:  07:30-15:30
Piątek:  07:30-14:00

Tel.: 58 676 51 54

Wniosek można również złożyć za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej i 
wówczas musi on zostać opatrzony kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu 
zaufanego. 

UWAGA!!!
Jeśli planujesz złożyć wniosek elektronicznie 
to:
•  upewnij się, czy właściwie wpisałeś adresa-

ta wniosku - nasza nazwa: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szemudzie 

•  podpisz wniosek podpisem kwalifikowa-
nym lub za pomocą profilu zaufanego (a nie 
jedynie pismo przewodnie)

•  uzupełnij wszystkie niezbędne dane we 
wniosku (również nr telefonu i adres e-mail) 
- to znacznie ułatwi kontakt w przypadku 
przyznania dodatku lub ewentualnych bra-
ków formalnych we wniosku 

Pozytywne załatwienie sprawy następuje 
w  formie informacji o przyznaniu dodatku 
węglowego. W innych przypadkach załatwie-
nie sprawy kończy się decyzją administra-
cyjną, od której służy prawo do wniesienia 
odwołania. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 
składa się w terminie do dnia 30 listopada 
2022 r., natomiast wnioski o wypłatę dodat-
ku węglowego złożone po tym dniu pozosta-
wia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy 
wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia 
złożenia wniosku o jego wypłatę.

 J. Bieszk, Kierownik GOPS Szemud
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Bezpłatne badania mammograficzne 

Stypendia szkolne 
– terminy i podstawowe informacje

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bez-
płatne badania mammograficzne dla Pań 
w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ 
w ramach Programu Profilaktyki Raka Pier-
si. Po raz ostatni badanie bez skierowania 
lekarskiego będą mogły wykonać Panie, 
które urodziły się w 1953 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją ba-
dań – systematyczna mammografia umożli-
wiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samokontroli piersi 
lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza 
i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje 
niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammograficzna 
będzie stacjonowała w miejscowości 
Szemud – 13 września w godzinach od 
9:00 do 15:00 przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury, ul. Emila Kwidzińskiego 1 

W badaniach mogą uczestniczyć Panie 
w  wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpie-
czone, a także:
•  nie miały wykonanej mammografii w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy
•  lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzi-

nie u marki, siostry lub córki lub mutacje 
w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) 
i w roku poprzedzającym otrzymały w ra-
mach realizacji programu pisemne wskaza-
nie do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których 
już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowo-
tworowe o charakterze złośliwym w piersi. 

Stypendium szkolne to świadczenie przy-
znawane uczniom w trudnej sytuacji ma-
terialnej i życiowej na pokrycie wydatków 
związanych z edukacją. 

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół 
publicznych i niepublicznych do czasu ukoń-
czenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez ucznia 24 roku życia.

Do złożenia wniosku upoważniony jest: 
•  pełnoletni uczeń (wniosek składa samo-

dzielnie), 
•  rodzic lub opiekun prawny ucznia niepeł-

noletniego, 

 

13 września 2022 
Szemud – przy Wiejskim Ośrodku Kultury 
ul. Emila Kwidzińskiego 1 

Badanie nie wymaga skierowania lekarskie-
go i można je wykonać w dowolnym miejscu 
w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestra-
cję pod nr tel. 58 666 24 44 lub na:
www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnień do badania 
przed połączeniem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z 
poprzednich mammografii, o ile nie były one 
wykonane w pracowni LUX MED.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicz-
nego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pań i personelu medycznego prosimy 
o zrozumienie dla podjętych środków ochro-
ny oraz o stawienie się na badanie w masecz-
ce ochronnej i w czasie wyznaczonym pod-
czas rejestracji.
 
Więcej informacji na temat mammografii 

znajdziecie Państwo na stronie:
www.mammo.pl

•  dyrektor szkoły / placówki, do której 
uczęszcza uczeń

Maksymalna wysokość dochodów określona 
jest w ustawie rządowej i wynosi obecnie 600 
złotych na osobę w rodzinie. Nieprzekraczal-
ny termin składania wniosków to od 1 wrześ-
nia do 15 września 2022 roku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie 
ul. Obrońców Szemuda 2A. Kwotę otrzy-
manego świadczenia można przeznaczyć 
na: podręczniki, ćwiczenia szkolne, pomoce 
edukacyjne, plecak szkolny, tornister, torba 
szkolna, woreczek do obuwia, piórnik, strój 
na lekcje wychowania fizycznego, strój galo-

wy, artykuły szkolne, sprzęt komputerowy, 
można również dokonać opłaty za zajęcia 
edukacyjne.

N. Rohde, GOPS Szemud

INFORMACJE
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Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 
2022/2023 pragniemy życzyć wszystkim Uczniom, by ten 

rok nauki przebiegał bez zakłóceń, byście mogli cieszyć się 
spotkaniami z przyjaciółmi nie tylko na ekranie komputera. 

Życzymy radości z sukcesów szkolnych, by zdobywanie 
wiedzy było interesującą przygodą, odkrywaniem nauki, ale 

również rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. 

Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, w tym 
trudnym okresie, życzymy zapału do pracy i wytrwałości 

w kształtowaniu młodego pokolenia Gminy Szemud, 
a drogim Rodzicom dumy ze swoich pociech.

Aleksandra Perz
Przewodnicząca Rady Gminy

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego oraz za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu Rady Gminy Szemud. 

Termin: do dnia 5 października 2022 roku
Miejsce składania: UG Szemud – Biuro Obsługi Interesanta (budynek A)

Szczegółowe informacje na stronie szemud.pl/oswiata

Stypendium Rady Gminy Szemud
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Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawki opłat za wywóz odpadów

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej: 
1.  Chęć oddania odpadów wielkogabary-

towych należy zgłosić telefonicznie pod 
numer 58 676 44 24 / 34 lub mailowo 
odpady@szemud.pl w terminie od 01-
09-2022 r. do 19-09-2022 r. (należy po-
dać dane osobowe, dokładny adres oraz 
numer telefonu). Zgłoszenia po terminie 
nie będą uwzględnione i następny odbiór 
odpadów wielkogabarytowych odbędzie 
się wiosną 2023 r.

2.  Odpady należy wystawić przed posesję 
dzień przed terminem odbioru lub do go-
dziny 6:00 w dniu odbioru w miejscu wi-
docznym i dostępnym dla pracowników 
firmy odbierającej. 

3.  Firma wywozowa odbiera odpady wy-
łącznie ze zgłoszonych wcześniej posesji. 

4.  Do odpadów wielkogabarytowych za-
licza się m.in.: szafy, kanapy, tapczany, 
fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura 
łazienkowa, lustra, ramy okienne (bez 
szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony. Od-
bierane będą wyłącznie odpady pocho-
dzące z gospodarstwa domowego.

Prosimy mieszkańców Gminy Szemud o do-
stosowanie się do powyższych zasad. Wy-
stawienie przez mieszkańców odpady nie-
zaliczane do wielkogabarytowych nie będą 
odebrane, a ich uprzatniecie jest obowiąz-
kiem właściciela nieruchomości! Wielkoga-
baryty można również dostarczyć we włas-
nym zakresie przez cały rok do PSZOK: 

Wójt Gminy Szemud działając na podstawie 
art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2022 r. poz. 
1297 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Gminy 
Szemud Uchwałą z dnia 28-07-2022 roku Nr 
XXXVI/494/2022 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. 
poz. 2972) w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opła-
ty ustaliła nowe stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, które od 
1 sierpnia 2022 r. wynoszą:
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w  spo-
sób selektywny 32,90 zł za każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
31,00 zł w przypadku kompostowania bio-
odpadów w przydomowym kompostowniku 
oraz 98,70 zł – stawka opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wy-

pełniał obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny – za każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nierucho-
mość. 
Segregacja odpadów jest obowiązkowa. 
W  przypadku niedopełnienia przez właści-
ciela nieruchomości obowiązku segregacji 
odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w któ-
rej określi wysokość opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
miesiąc lub miesiące, w których nie wypeł-
niono obowiązku segregacji, stosując stawkę 
opłaty podwyższonej.
Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się 
z  koniecznością składania deklaracji aktuali-
zujących wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Wszyscy właści-
ciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają 
w najbliższym czasie zawiadomienia ze zmie-
nioną wysokością opłaty – wyliczoną jako ilo-
czyn nowej stawki i danych zawartych w do-
tychczas złożonej deklaracji. Opłatę uiszcza 

się wówczas do 15 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni w wysokości podanej 
w otrzymanym zawiadomieniu, które jedno-
cześnie stanowiło będzie podstawę do wy-
stawienia tytułu wykonawczego w przypadku 
niewpłacania w obowiązujących terminach 
należnych kwot opłat lub wpłacania ich w nie-
pełnej wysokości.
Przypominamy, iż w przypadku zmian na 
nieruchomości np. zmiana liczby osób za-
mieszkujących, narodziny dziecka, zgon, 
zmiana właściciela, sprzedaż nierucho-
mości właściciel zobowiązany jest do 
złożenia deklaracji w  terminie do 10-ego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w  którym nastąpiła zmiana – osobiście, 
listownie lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy Epuap. Druk 
deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy 
Szemud oraz na www.szemud.pl.

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski

•  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.

Termin odbioru Miejscowość odbioru wielko gabarytów

26.09.2022 Dobrzewino, Karczemki

27.09.2022 Szemud

28.09.2022 Przetoczyno, Głazica, Częstkowo, Grabowiec

29.09.2022 Donimierz, Będargowo, Łebieńska Huta, Zęblewo

30.09 i 01.10.2022 Bojano

03.10.2022 Koleczkowo

04.10.2022 Kamień, Kieleńska Huta

05.10.2022 Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta, Szemudzka Huta

06.10.2022 Rębiska, Kielno,

07.10.2022 Warzno, Łebno
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„Kaszubska Droga” 

Harmonogram 
konsultacji 
wrzesień

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza do 
udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokal-
nej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027. 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie za-
prasza do włączenia się w proces opracowywania Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2021–2027 wyznaczającej kolejne 
cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliż-
szych latach w naszym regionie. Istotnym elementem bu-
dowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru 
reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i  sek-
tory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Chcielibyśmy 
poznać Państwa pomysły na projekty dotyczące rozwoju 
gmin, w których mieszkamy. Zebrane razem pozwolą nam 
na określenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań co do 
kierunków wydatkowania środków na bezzwrotne dotacje.

Emilia Ogonowska



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.

OCHRONA WODOMIERZA
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przypomina swoim odbiorcom wody o konieczności 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których z powodu 
zamarznięcia instalacji, nastąpi przerwa w dostawie wody. Najbardziej wrażliwymi na minusowe temperatury są 
wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, garażach czy 
studzienkach wodomierzowych. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki, wodomierze powinny być instalowane w pomieszczeniu, w którym okna i drzwi są odpowiednio uszczelnione.

GPK ZATRUDNI
MONTER SIECI WODNO-KANALIZACYJNCYH

Praca na budowie przy wykonywaniu zewnętrznych przewodów sieci wodno-kanalizacyjnych.
Mile widziane doświadczenie związane z montażem sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wymagane prawo jazdy kat. B, komunikatywność, pracowitość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.
Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę – praca od zaraz.

Jak zabezpieczyć wodomierz?
Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura 
nie powinna być niższa niż 4 stopnie C. Dlatego warto 
zabezpieczyć te elementy tkaninami, styropianem lub 
stosować czasowe ich dogrzewania.
W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studni 
wodomierzowej, prosimy o odpowiednie ocieplenie jej 
stropu, np. styropianem. Należy także zwrócić uwagę na 
szczelne jej zamknięcie.

Co zrobić gdy dojdzie do zamarznięcia 
wodomierza i awarii?
Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu 

jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności 
i wyciekami wody. W tej sytuacji należy zgłosić wyciek 
wody do naszej firmy pod alarmowy numer telefonu 
994. Spółka nasza dokona wymiany wodomierza. Jest 
to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania 
właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się wodomierz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na odbiorcy usług.

Co zrobić gdy opuszczamy budynek 
czynny wyłącznie w sezonie?
Należy przede wszystkim zakręcić dopływ wody do 
budynku, spuścić wodę z instalacji 
i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej. 
Wstrzymanie dopływu wody można dokonać poprzez 
zakręcenie zaworu głównego przy wodomierzu. W 
drugim przypadku zakręcenia dokonuje nasza Spółka 
na osobne zgłoszenie.

Informujemy odbiorców, że wszystkie awarie 
powinny być zgłaszane niezwłocznie po jej 
stwierdzeniu. 
Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu, co 
pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnych problemów 
i dodatkowych kosztów.
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 Zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” do współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Bogate, bo ponad 30 - letnie doświadczenie 
mobilizuje do działania na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i które warunkuje nasze 
samopoczucie oraz zdrowie. Działalność człowieka wpływa na zmiany w każdym elemencie naszego 
środowiska. Nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie gleby, wód i powietrza 
niszczą przyrodę doprowadzając do zmiany klimatu, a także utraty bioróżnorodności.

Edukacja ekologiczna 
w nowym roku szkolnym 2022/2023

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT@KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  

NASI
PARTNERZY

 Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej jest  Okazją do działań jest  ochrona powietrza.
projekt  w którym dzieci/uczniowie będą mieli za zadanie pokazać dobre praktyki „Lider Lokalnej Ekologii”,
dbania o powietrze. Skupimy się także na temacie oszczędzania wody w  orazkonkursie plastycznym
w zapobiegania powstawania odpadów w  Oczywiście nie zabraknie także konkursie fotograficznym.
konkursu zbierania nakrętek, baterii czy elektroodpadów. Zachęcamy także szkoły do brania udziału
w terenowych  na obiektach komunalnych dot. gospodarki odpadami, warsztatach ekologicznych
ciepłownictwa miejskiego czy produkcji wody. 
 Wszystkie informacje dla szkół i przedszkoli znajdują się na stronie  w zakładce www.kzg.pl
EDUKACJA.
 Wierzymy, że realizując działania ekologiczne z tegorocznej oferty edukacyjnej razem będziemy 
poprawiać stan środowiska i wspólnie zadbamy o przyszłość naszej planety!

 
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, 

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 
zależy od każdego z nas”.

Te słowa wypowiedział słynny polski geograf Florian Pit. Powinny one skłonić nas 
do zastanowienia się, co możemy robić, aby bardziej pomóc naszej planecie. 

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej zapraszamy do kontaktu 
z Działem Ochrony Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 39, natomiast
w sprawach dotyczących zbiórki baterii z Działem Gospodarki Odpadami – 
dgo@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 37.

EKOLOGIA
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Lesôki zwiedzają Gdańsk

22 lipca jako członkowie Stowarzyszenia 
Lesôk oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego klub Szemud wyruszyliśmy na 
podbój Gdańska.

Pierwszy przystanek zrobiliśmy przy ul. Cy-
stersów w Oliwie, gdzie czekał już pan prze-
wodnik. Zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty w 
Archikatedrze Oliwskiej. Początki tej świąty-
ni sięgają roku 1186. W czasie oczekiwania 
na koncert organowy, przewodnik opowie-
dział nam historię obiektu i jego wyposaże-
nia. Bezpośrednio przed koncertem świą-
tynia wypełniła się turystami, których jak 
magnes przyciąga sława oliwskich organów. 
Organista siedząc w jednym miejscu może 
grać nie tylko na organach wielkich, ale 
jednocześnie na połączonych z nimi 65 me-
trowym przewodem organami w nawie po-
przecznej oraz najmniejszymi w nawie bocz-
nej. Łącznie do dyspozycji grającego jest 
7876 piszczałek o bardzo zróżnicowanych 
rozmiarach (największa ma 10 m wysoko-
ści). Pierwszym utworem jaki usłyszeliśmy 
była Toccata i fuga d-mol Jana Sebastiana 
Bacha. To wybitne dzieło doskonale oddaje 
możliwości instrumentu. 

Po koncercie zrobiliśmy krótki spacer po 
parku oliwskim. Z powodu długiej kolej-
ki zrezygnowaliśmy z wejścia do wnętrza 
palmiarni, której kształt z  zewnątrz może 
kojarzyć się z kaktusem. W Pałacu Opatów 
zwiedziliśmy wystawę prac Augusta Za-
moyskiego a następnie Muzeum Etnografii. 
W części ze sprzętami pochodzącymi z  te-
renu Pomorza Gdańskiego, a używanymi 
w  rolnictwie i rybołówstwie, mogliśmy zo-
baczyć przedmioty, które niekiedy jeszcze 
dziś spotkać można w niektórych miejscach 
na Lesôkach. Przed muzeum, zgodnie z ka-
szubskim zwyczajem, zażyliśmy tabaki po 
uprzednim wypowiedzeniu tradycyjnego 
„Chcemë le so zażëc”. Potem wyruszyliśmy 
autokarem w kierunku Westerplatte. Histo-
ria tego miejsca znana jest wszystkim z cza-
sów szkolnych, ale atrakcją dodatkową był 
przejazd tunelem pod Martwą Wisłą. Jego 
długość to 1377 metrów, a nad bezpieczeń-
stwem podróżnych przy monitorach czuwa 
18 osób personelu. Na Westerplatte zrobili-
śmy krótką przerwę na kawę i lody. Dalszy 

cel naszej wędrówki to centrum Gdańska. 
Zaczęliśmy od wizyty w Muzeum Narodo-
wym, gdzie niewątpliwie największą atrak-
cją jest oryginał obrazu „Sąd Ostateczny” 
Hansa Memlinga, namalowany w latach 
1465-1471. To wielkie dzieło niderlandz-
kiego artysty trafić miało do Italii, jednak 
podczas transportu przechwycił je gdański 
kaper Paweł Beneke. Wymowa tryptyku 
jest jednoznaczna, ale zwróciliśmy uwagę 
na fakt, że wszystkie postaci na obrazie są 
bardzo szczupłe. Może powinniśmy zasto-
sować dietę sprzed 555 lat? Następnie zwie-
dziliśmy przepiękne wnętrza Dworu Artusa 
wybudowanego w 1350 r. Każdy element 
wyposażenia, zarówno obrazy, rzeźby, jak 
i piec o imponującej wysokości 10,65 m. ro-
bią na zwiedzających niezapomniane wra-
żenie. W  programie zwiedzania nie mogło 
oczywiście zabraknąć Bazyliki Mariackiej, 
jako że jest to największa ceglana świątynia 
świata z wieżą wznoszącą się na wysokość 
82 m. Podłogę wewnątrz świątyni pokrywa 
400 płyt nagrobnych znamienitych obywa-
teli Gdańska. Zobaczyliśmy również odre-
staurowany XV-wieczny zegar o wysokości 
14 m, który wydzwania kwadranse i godzi-
ny. Jednocześnie informuje o aktualnej da-
cie, fazach księżyca i pozycji słońca wśród 
znaków zodiaku. Następnie udaliśmy się 
do Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie, 
gdzie mogliśmy zobaczyć największą na 
świecie bryłę jantaru o wadze 64,2 kg. Zwie-
dziliśmy również Bazylikę św. Brygidy, która 
w czasach Solidarności była centrum opieki 
duszpasterskiej nad uczestnikami strajku. 
A  przepiękny Bursztynowy ołtarz zapiera 
dech w piersi. Mierzy on ponad 11 metrów 
wysokości, biegnącej półkolem o długości 
12 metrów. Jest autorstwa prof. Stanisła-
wa Radwańskiego rektora ASP w Gdańsku 
i bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. 
Prof. Stanisław Radwański stworzył także 
brązowe postaci dwóch wielkich współczes-
nych Polaków siedzące u stóp ołtarza: Pa-
pieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Jeszcze tylko krótki przemarsz 
w  okolice Nowotelu, gdzie autokar zabrał 
nas w drogę powrotną.
Wyjazd ten nie byłby możliwy gdyby nie 
pozyskane przez Stowarzyszenie pieniążki 
w ramach dotacji z Urzędu Gminy na reali-
zację zadania publicznego - dziękujemy za 
zrozumienie naszych potrzeb. 

Józef Baszanowski – członek Stowarzyszenia
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Fotorelacja z Warsztatów

Wieczory autorskie Kariny Treder 
w Bibliotekach - fotorelacja



2022
Rok
Józefa 

Wybickiego 

Coroczne wielkie święto kultury Kaszub 
i  całego Pomorza miało szczególny 
wymiar – Kaszubi, jako grupa etniczna. 
Długoletnia walka o swoją tożsamość 
przyczyniła się do okazania dużego 
moralnego wsparcia Ukrainie.

Tegoroczny Światowy Zjazd Kaszubów odbył 
się 30 lipca w Brusach. Na otwarciu festynu 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Jan Wyrowiński wspomniał, że, to właśnie 
w Brusach i okolicach najmocniej pielęgnowa-
no, żeby cała społeczność kaszubska znalazła 
się w obrębie jednego województwa.
Na tegoroczny zjazd Gmina Szemud przybyła 
dwoma autokarami by przekazać mocny syg-
nał, że my od wielu lat wspieramy i krzewimy 

ZK-P

Światowy Zjazd Kaszubów - Brusy 2022 

pomorską kulturę. Inni zaś przybyli pocią-
giem Transcassubia. Zebrani uczestnicy prze-
maszerowali w korowodzie stroi kaszubskich, 
orkiestr, transparentów i przyśpiewek do koś-
cioła gdzie odbyła się msza święta w intencji 
Kaszubów i Ukraińców. Następnie ruszyła pa-
rada ulicami miasta. 
Podczas zjazdu niektórzy przywieźli ze sobą 
diabelskie skrzypce. Po zebraniu muzyków 
odbyło się bicie rekordu w grze na tym nie-
zwykłym sprzęcie – jednocześnie. Pod sceną 
stanęło 39 osób grających na diabelskich 
skrzypcach!
Zjazd Kaszubów w Brusach mamy jeszcze 
w  pamięci i na fotografii. Było wspaniale. 
Odnowiono znajomości i przyjaźnie. Najważ-
niejsze były wspomnienia przy muzyce jak to 

dawniej bywało. Brawo Brusy. Wielki szacu-
nek przesyłamy z Gminy Szemud. 
Kolejny, XXIV Światowy Zjazd Kaszubów bę-
dzie zorganizowany w Kartuzach.

Zdjęcia Kazimierz Herman, Dariusz Pyż
Tekst Dariusz Pyż
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GCKSiR

Lipiec jest miesiącem, w którym GCKSiR 
już drugi rok zaprasza dzieci i młodzież 
do tworzenia teatru. Wydawałoby się, 
iż lato i wysokie temperatury na dworze 
będą przeszkodą do wielogodzinnej pra-
cy twórczej. 

Otóż okazało się, iż jest grupa ludzi, która 
kocha i chce tworzyć teatr. W Bojanie, po-
dobnie jak w Szemudzie powstał spektakl 
inspirowany starym kinem. Przedstawienie 

pantomimiczne, którego tempo i nastrój 
nadawała muzyka filmowa i klasyczna (np. 
Toccata i Fuga d-moll J. S. Bacha) trwał po-
nad 20 min. Odwiedził nas jak żywy Charlie 
Chaplin, ryczał lew, powstawały maszyny 
i wszystko, co tylko wyobraźnia podpowia-
dała reżyserom – Aleksandrze Perz i Benia-
minowi Koralewskiemu oraz uczestnikom 
a  byli nimi: Zosia i Marysia Gwizdoń, Julia 
Kalisz, Ala Kalisz, Maksymilian Klajnszmit, 
Hania Manista, Kaja i Jeremi Padowscy, Ra-

fał i  Marcin Pawłowscy, Weronika Śnieżko 
i Zuzia Wójtowicz. Ostatniego dnia pięcio-
dniowych warsztatów gotowy spektakl po-
kazany został rodzinom uczestników. Były 
gorące brawa, wyrazu szczerego uznania 
i  dużo, dużo radości. Gratulujemy wszyst-
kim i już zapraszamy na warsztaty zimowe.

Aleksandra Perz

Letnie bajeczne spotkania teatralne w Bojanie
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Dopiero wakacje się skończyły a my się 
przygotowujemy do kolejnego, już II Po-
morskiego Pleneru Ceramicznego – Edy-
cja Zimowa. 

Plener zaczniemy od dwudniowego, pierw-
szego spotkania, na którym powstaną dzie-
ła z surowej gliny. Tematem pleneru jest 
„Poinsecja / Ostrokrzew w ceramice”. Jak 
sądzicie, co powstanie? 
Ja już wiem, bo „podsłuchałam” rozmowy 
uczestniczek pleneru. Będą dzwonki, mis-
ki, świeczniki w kształcie kwiatów naszej 
ukochanej gwiazdy Betlejemskiej. Będą też 
talerze, choinki, półmiski, anioły, zawieszki 
i inne cuda wykonane w różnych technikach, 
ale na każdym dziele musi się pojawić wzór 
typowych kwiatów, które każdy z nas ma 
w domu w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Po tych dwóch dniach lepienia, 17 i 18 
września, wszystkie prace będą doglądane, 
wietrzone, suszone i na koniec wypalone 
pierwszy raz, na tzw. biskwit w temperatu-
rze 950 stopni C.
Prawidłowe suszenie wyrobów ceramicznych 
powinno trwać długo, około 2-3 tygodni i musi 
być kontrolowane. Tego procesu nie można 
przyspieszyć, ponieważ poskutkuje to pęknię-

ciami, a tego każda z nas boi się najbardziej. 
Poświęcamy wiele godzin na stworzenie cze-
goś wyjątkowego, dlatego każda z prac jest 
„pieszczona” jak dziecko.
Pod koniec października będzie drugie 
spotkanie, na którym nasze biskwity do-
staną właściwego wyglądu, będą matowe, 
satynowe lub błyszczące, kolorowe lub 
stonowane. To wszystko będzie zależało 
od projektu i wyobraźni każdej z uczest-
niczek pleneru. Ten proces jest bardzo 
trudny, ponieważ szkliwa, którymi po-
krywamy nasze czerepy, mają zupełnie 
inne kolory niż po wypaleniu. Na przy-
kład ciemno niebieskie szkliwo ma kolor 
przed wypaleniem fioletowy, a białe czy 
czarne szkliwo jest szare. Wymaga to 
wyobraźni oraz wiedzy, jak dane szkliwo 
będzie wyglądało na naszej pracy, czy 
dobrze się połączy z innymi kolorami 
i  przede wszystkim, czy dobrze się bę-
dzie trzymało czerepu. 
Po wielu godzinach spędzonych nad 
projektami ceramicznymi, nastąpi wiel-
ka Gala, wystawa wszystkich cudów. 
Ale o tym jeszcze… cicho sza… 

Małgorzata Kaszubowska

Pomorski Plener Ceramiczny - Edycja Zimowa

4 - 7
PAŹDZIERNIKA
2022R.

XV 
POWIATOWO -
GMINNY 
PLENER MALARSKI

GMINNE CENTRUM
KULTURY, SPORTU
I REKREACJI
W SZEMUDZIE

Gospodarstwo Agroturystyczne AGROMAR
Warzno ul. Starowiejska 35

  5 października - "Kolorowa Paleta"
  DZIEŃ PLENEROWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYJDŹ  I  OGLĄDAJ MALARSTWO W PROCESIE TWORZENIA
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Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę 
przez Gminę Szemud

CSK zaprasza po przerwie technologicznej

W sierpniu przez Gminę Szemud przeszła 
Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę. Piel-
grzymi wędrowali przez Przetoczyno, Doni-
mierz, Łebno i Będargowo.

W drodze do Częstochowy pokonali ok. 640 
km i 12 sierpnia dotarli do stóp Czarnej Ma-
donny. Dziękujemy mieszkańcom naszej 
gminy za miłe przyjęcie Pielgrzymów na na-
szej szemudzkiej ziemi.

Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy

Zapraszamy do korzystania do uruchomio-
nego już 22 sierpnia Centrum Sportowego 
w Kielnie po wakacyjnej przerwie techno-
logicznej. W recepcji na klientów czeka jak 
zawsze miła i pomocna obsługa obiektu.

W okresie przerwy technologicznej zostały 
wykonywane prace konserwacyjne i czysz-
czenia: instalacji basenowych, wentylacyj-
nych oraz grzewczych całego kompleksu. 
Zostały też przeprowadzone wszystkie nie-
zbędne na ten czas przeglądy i serwisy. Był 
to też okres urlopowy Naszych pracowników 
aby naładowali „bateryjki” i z jeszcze więk-
szym entuzjazmem gościli Państwa w CSK. 
Dla Państwa wygody została również przero-
biona instalacja sanitarna przy siłowni i sau-

nie oraz zamontowane dodatkowe natryski.
Przypominamy, że wszystkie karnety wyku-
pione przed zamknięciem zostały wydłużo-
ne o okres przerwy technologicznej – więc 
możecie Państwo nadal z nich korzystać. 

Zapraszamy na stronę www.cskielno.pl po 
więcej informacji dotyczących centrum oraz 
zajęć w nim organizowanych. Każdy znajdzie 
coś dla siebie! Do zobaczenia w CSK!

Zespół CSK

INFORMACJE
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Sportowe wakacje 2022 w Gminie Szemud
Lato prawie już za nami i wszyscy przygo-
towujemy się do nowych zajęć szkolnych, 
warto jednak powspominać co się działo 
w Gminie Szemud w te wakacje, a działo się 
bardzo dużo. 

Na czas wakacyjny zaplanowano kilka pro-
jektów organizacji pozarządowych (i nie 
tylko) w celu zorganizowania kolonii i zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Znacząca część z nich 
została sfinansowana w ramach dotacji z bu-
dżetu Gminy Szemud, zgodnie z programem 
profilaktycznym uchwalonym na 2022 rok 
oraz ogłoszonym konkursem dla organizacji 
pozarządowych. 
Wszystkie wyjazdy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, a dzieci wracały zado-
wolone i pełne pozytywnej energii. W tym 
numerze Lesôka przedstawimy kilka zreali-
zowanych już projektów.
Jeszcze w czerwcu 2022 rozpoczęły się 
Sportowe Wakacje w Gminie Szemud orga-
nizowane przez Stowarzyszenie Ratowni-
ctwo Wodne Szemud. Zajęcia odbywały się  
w Centrum Sportowym w Kielnie, gdzie dzie-
ci miały możliwość skorzystania z basenu, 
hali sportowej i ścianki wspinaczkowej i in-
nych atrakcji. 

Sportowe Wakacje Fundacji Leszka Kuchar-
skiego miały miejsce w Lidzbarku Warmiń-
skim na początku lipca 2022. Podczas 10 
-dniowego obozu dzieci uczestniczyły w za-
jęciach sportowych pod okiem trenerów, 
a także z rekreacji na Termach Warmińskich, 
w parku linowym oraz wypoczynku nad je-
ziorem Wielochowskim

We współpracy z Kuratorium Oświaty 
w  Gdańsku, w pierwszych dniach lipca zor-
ganizowano wypoczynek dla kilkoro dzieci 
z terenu Gminy Szemud w Gąsawie w woj. 
kujawsko-pomorskim. W Gąsawie młodzież 
skorzystała w szczególności z zajęć eduka-
cyjnych i krajoznawczych, takich jak wyciecz-
ki do Poznania, Gniezna, Biskupina i Torunia. 
Kolejną propozycją dla dzieci i młodzieży był 
Obóz Sportów Wodnych z programem profi-
laktycznym w Tuchomiu. Podczas tego obozu 
oprócz zajęć terapeutycznych dzieci również 
korzystały z atrakcji w Centrum Sportowym 
w Kielnie np. ze ścianki wspinaczkowej i hali 
sportowej oraz różnorodnych zajęć z żeglar-
stwa, wypraw pontonowych oraz gier i za-
baw przy ognisku. 

Często chętnie wyjeżdżamy w inne regiony 
Polski, ale jak mówi znane przysłowie „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie!”. W naszej 
gminie również można znaleźć wiele wspa-
niałych miejsc do wypoczynku. Tak zrobiła 
młodzież z Placówki Wsparcia Dziennego 
w Szemudzie, gdzie wraz z opiekunami po-
stanowili pozwiedzać naszą małą ojczyznę 
– Gminę Szemud. Dwudniowy obóz wędrow-
ny, zakończony noclegiem na gminnej plaży 
w Kamieniu nad jeziorem Wysoka był dla 
nich wspaniałą okazją do poznania urokli-
wych zakątków gminy i przeżycia przygody 
pod gołym niebem. 

Na koniec wakacji zaplanowano jeszcze kolo-
nie dla dzieci rolników w Białym Dunajcu, ale 
o tym i innych wyjazdach napiszemy w kolej-
nym numerze. Dziękujemy Gminie Szemud, 
a w szczególności Panu Wójtowi Ryszardowi 
Kalkowskiemu za wsparcie finansowe tych 
inicjatyw dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, 
że każdy wyjazd pozostawi w pamięci uczest-
ników niezapomniane wspomnienia z od-
wiedzanych miejsc, a w szczególności z tych 
atrakcji, które możemy znaleźć wokół siebie. 

GKRPA Szemud

INFORMACJE
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Wakacje z RW Szemud w 2022

W minione wakacje Ratownictwo Wodne 
Szemud zrealizowało 3 projekty dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Szemud – zadania reali-
zowane w ramach zadań publicznych w for-
mie grantów współfinansowanych z  Urzę-
du Gminy Szemud.

Pierwszy odbył się pod koniec czerwca pod 
nazwą „Sportowe wakacje w Gminie Sze-
mud”, dzieci uczestniczyły w zajęciach spor-
towych w Centrum Sportowym w Kielnie 
ścianka wspinaczkowa, hala sportowa i ba-
sen. Dodatkowo strzelanie z łuków, zapasy 
sumo i wiele innych sportowych atrakcji – 
wszystko po to żeby pokazać w jak kreatyw-
ny sposób można spędzić czas wolny zamiast 
zbliżać się w kierunku używek i nałogów. Fi-
nał tego projektu odbył się na kąpielisku nad 
jeziorem Wysoka pływaniem, sportami pla-
żowymi oraz ogniskiem.
Kolejne dwa projekty były bardzo intensyw-
ne, zrealizowane w drugim tygodniu sierpnia 
- przeznaczone były dla młodzieży w wieku 
12-18 lat i w całości przeprowadzone były nad 
jeziorem Wysoka w Kamieniu. Były to projek-
ty które również na celu miały uchronienie 
młodzieży przed używkami i brataniem się 
ze środowiskiem patologicznym. Nazwy pro-
jektów to: „Młodszy Ratownik RW Szemud. 
Edycja 2” oraz „Lepiej zostań ratownikiem, 
niż alkoholikiem. Edycja 2”. Na tych zajęciach 
uczestnicy wykazali się świetną kondycją pły-
wacką oraz ogólnorozwojową, 4-ro krotnie 
pokonali jezioro wpław – oczywiście z aseku-
racją instruktorów-ratowników oraz z bojami 
typu SP „Pamelka” lub pasami WĘGORZ. Pły-
wali na kajakach – tworząc „tratwę” i pogłę-
biając swoje zaufanie do współuczestników. 
Korzystali ze sprzętów ratowniczych zaku-
pionych również przy organizacji zeszłorocz-
nych grantów dofinansowanych przez Urząd 
Gminy. W tym roku nowością była specjalna 
deska typu Sup, które są ostatnio bardzo 

popularne jednak ta jest wyjątkowa. RESCU 
SUP służy do patrolowania ale również do 
podejmowania poszkodowanego z wody 
oraz transportowania go dzięki specjalnym 
uchwytom po plaży – zamiast deski ortope-
dycznej. Za pomocą tej deski wykonywali sy-
mulowane akcje ratownicze na manekinach 
potocznie zwanych „Bolkami” które również 
zostały zakupione na poczt realizacji tych za-
jęć. Klasycznie projekty zostały zakończone 
ogniskiem. Wszyscy uczestnicy poznali kulisy 
przygotowania oraz pracy ratowników wod-
nych – zapowiedzieli się że będą nadal chcieli 
podnosić swoje umiejętności i pogłębiać wie-
dzę praktyczną.
Wszystkie projekty oprócz zajęć sportowych 
powodowały „otwarcie” się uczestników, 
uczyły współpracy w grupie, budowały po-

czucie zaufania do współćwiczących, zacieś-
niały relacje i pozwalały wydobyć i wzmocnić 
pozytywne cechy każdego z uczestników.
Uczestnicy projektów oraz RW Szemud dzię-
kują za dofinansowanie tych grantów – tak 
ważnych w obecnych czasach sport i budo-
wanie relacji „na żywo” - Panu Wójtowi Gmi-
ny Ryszardowi Kalkowskiemu oraz pracowni-
kom Urzędu Gminy.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa 
w sekcjach sportowych RW Szemud które są 
realizowane w Centrum Sportowym w Kiel-
nie od września do czerwca czekają na Was: - 
wspinaczka, pływie, KRAV MAGA/samoobro-
na oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

RW Szemud

INFORMACJE



www.szemud.pl wrzesień 2022    |      Szemaudzczi Miesācznik Gminny    |    27

Zakończenie sezonu kąpielowego

W trakcie wakacji przez cały lipiec i sierpień 
mieszkańcy oraz goście Gminy Szemud 
mieli możliwość bezpiecznie korzystać 
z  walorów turystycznych naszego regionu 
– którym jest Strzeżone Kąpielisko Gminne 
nad jeziorem Wysoka w Kamieniu. 

Funkcjonowanie tego miejsca jest zawsze 
organizowane przez pracowników referatu 
ochrony środowiska i gospodarki komunal-
nej – a od tego roku nadzór ratowniczy peł-
niło Ratownictwo Wodne Szemud.
Ratownicy pełnili dyżury od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz sobo-
ty i niedziele od 10:00 do 20:00. Kąpielisko 
odwiedziło wielu mieszkańców oraz wcza-
sowiczów, w słoneczne dni plaża pękała „w 
szwach”, w te mniej pogodne frekwencja 
również była znaczna. Zdarzeń utonięć nie 
odnotowano, wielokrotnie udzielano nato-
miast pomocy najczęściej w przypadkach 
przegrzania organizmu, oparzeń skórnych 
pierwszego stopnia, skaleczeń oraz zadra-
pań – zawdzięczamy to ratownikom którzy 
stawiają zawsze na prewencje – nie dopusz-
czają do zdarzeń niebezpiecznych zagrażają-
cych życiu bądź zdrowiu kąpiących się. 
Oczywiście nie obyło się bez akcji odholo-
wywania do brzegu pływających na różnego 
typu sprzętach dmuchanych typu materace, 
koła itp. Osoby doholowywane najczęściej 
opadały z sił lub miały problem ze sprzętem 
który tracił powietrze co za tym idzie pani-
kowali – były to osoby które wchodziło do 
wody poza kąpieliskiem. Osoby przebywają-
ce w strefie strzeżonej, które chciały wypły-
nąć były zawsze upominane o powrocie do 
strefy oraz informowane że pływanie na wo-
dzie otwartej z dmuchanymi zabawkami nie 

jest dobrym pomysłem. Oczywiście pływa-
nie open-water jak najbardziej jest możliwe 
niemniej jednak są pewne obwarowania: po 
pierwsze świadoma ocena własnych umie-
jętności; pływanie zawsze z drugą osoba do 
wzajemnej asekuracji lub na sprzęcie „nie-
dmuchanym”; posiadanie własnej asekuracji 
w postaci boi lub pasa węgorz.
Ratownicy dziękują za udzielone im zaufa-
nie - Urzędowi Gminy Szemud, za możliwość 
sprawowania jakże ważnej służby w trakcie 
sezonu kąpielowego oraz wszystkim pra-
cownikom Gminy Szemud, którzy zorgani-
zowali, przygotowali i nadzorowali – kąpieli-
sko Gminne w Kamieniu, a także wszystkim 
plażowiczom za dostosowywanie się do ich 
poleceń.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa 
w sekcjach sportowych RW Szemud które są 
realizowane w Centrum Sportowym w Kiel-
nie od września do czerwca czekają na Was: - 
wspinaczka, pływie, KRAV MAGA/samoobro-
na oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Natomiast 
dla wszystkich tych którzy ukończą 18 r.ż. do 
końca czerwca 2023 – będzie zorganizowany 
kurs na Ratownika Wodnego oraz Kwalifiko-
wanej Pierwszej Pomocy.

RW Szemud

INFORMACJE
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Wolontariusze z Gminy Szemud w akcji, 
zajęcia podczas wakacji! 

Dzieci i młodzież czekając na upragnione 
wakacje marzy o odpoczynku, możliwości 
pójścia do pracy, wyjazdu na obozy, lub do 
rodziny. Wśród młodych ludzi są również 
liczni otwarci na pomoc innym wolontariu-
sze, społecznicy chcący udzielać się w wielu 
akcjach czy wydarzeniach. 

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z imprez 
sportowych, podczas których społecznie 
pracowali wolontariusze. Z jednej strony jest 
to praca społeczna, ale też przynosząca ko-
rzyści uczniom m.in. w postaci wypracowa-
nia godzin wolontariatu, które punktowane 
są w  szkołach. Wiadomym jest, że oprócz 
wspólnych wolontariatów sportowych licz-
ni uczniowie pracują społecznie w różnych 
inicjatywach indywidualnych, stowarzysze-
niach i  fundacjach. Grono młodych ludzi 
w  okresie wakacji pomaga również rodzi-
com, dziadkom, wujkom w obowiązkach do-
mowych, w ogrodzie oraz co bardzo ważne 
gospodarstwach rolnych. Każda inicjaty-
wa i działanie młodego człowieka cieszy, 
a  „serce rośnie” widząc aktywność i pomoc 
w młodym pokoleniu. Mając możliwość 
współpracy z młodzieżą podczas inicjatyw 
społecznych również opiekunowie oraz ro-
dzice towarzyszący podczas wolontariatu 
doświadczyli pozytywnych wrażeń, dobrych 
wspomnień oraz satysfakcji. Zachęcamy 
wszystkich młodych mieszkańców Gminy 
Szemud do dzielenia się doświadczeniami 
z aktywności wakacyjnych również na profilu 
Facebook Gminy Szemud. 

INFORMACJE
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UKS Basket 
Fred Kielno 
Sezon 22/23 uważamy za otwarty. Przy-
gotowania treningowe do obozu w pełni. 
Witamy nowych trenerów Łukasza Jaśkie-
wicza, Lubę Szwecową-Knap oraz Izabelę 
Sadłowską.

Rodzicu jeśli masz córkę, którą interesują gry 
i zabawy z elementami koszykówki zaprasza-
my na profesjonalne treningi na hale:
• Kielno – śr. 17:00-18:30 
• Bojano – pt. 16:00-17:30. 

Dziewczynki w wieku 11 lat zapraszamy do 
kontaktu tel. 516 251 892.
Pozdrawiamy 

Zarząd UKS Kielno 

SPORT
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XVIII Kaszubski Bieg Lesoków

W upalną sobotę 13 sierpnia w Szemudzie 
odbył się „XVII Kaszubski Bieg Lesoków”. 
Szemudzki Bieg jest częścią cyklu Kaszuby 
Biegają (biegów 10 kilometrowych). 

Na starcie w Szemudzie pomimo słonecz-
nej upalnej (plażowej) pogody stanęło 164 
zawodników na dystansie 10 km oraz liczne 
grono biegaczy w biegu rodzinnym na 1200 
m oraz biegu przedszkolaka. Ze względu na 
upalną pogodę biegacze mogli skorzystać aż 
z 4 punktów z wodą do picia. W dwóch miej-
scach na trasie biegu ustawiony był bojowy 
wóz strażacki OSP Szemud z kurtyną wodną. 
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania druhom z OSP Szemud za zabezpie-
czenie trasy biegu i ochłodę dla biegaczy w 
postaci kurtyny wodnej. Na mecie wszyscy 
uczestnicy otrzymali dedykowane medale 
oraz mogli się napić i posilić w przygotowanej 
dla uczestników kawiarence. Najlepsi zawod-
nicy zostali nagrodzeni pucharami i nagroda-
mi, które wręczał kierownik cyklu Kaszuby 
Biegają Henryk Miotk wraz z dyrektorem 
GCKSiR w Szemudzie Tomaszem Stein. Już 
dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczny XVIII 
Kaszubski Bieg Lesoków.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA KASZUBSKIEGO 
BIEGU LESOKÓW w dniu 13 sierpnia 2022r.
OPEN-Mężczyźni
I miejsce Grzegorz Kujawski „Przyjaciele w 
biegu/LKS Ziemi Puckiej (PUCK)” 36 minut 28 
sekund
II miejsce Łukasz Kujawski „KUJAWSCY RUN-
NERS” (ŻUKOWO) 38 minut 04 sekundy
III miejsce Krzysztof Jednachowski „LKS Zie-
mi Puckiej” (PUCK) 39 minut 03 sekundy
IV miejsce Jakub Went 39 minut 39 sekund
V miejsce Cezary Wronka LĘBORK 39 minut 
52 sekundy

OPEN-Kobiety
I miejsce Ewelina Paprocka „GKS Kaszubi Lu-
zino” (LUZINO) 42 minuty 54 sekundy
II miejsce Anna Ławrukajtis „RKS Rumia” 
(RUMIA) 43 minuty 42 sekundy
III miejsce Zuzanna Głombiowska „RUNPAS-
SION.PL.TEAM” (GDYNIA) 45 minut
IV miejsce Katarzyna Klahs, (POŁCZYNO) 
46 minut 26 sekund
V miejsce Małgorzata Drzycimska „LKS ZAN-
TYR SZTUM” (GDAŃSK) 47 minut 40 sekund

NAJLEPSI ZAWODNICY Z GMINY SZEMUD
KOBIETY
1.  Paulina Rymarz „Pędzące Ślimaki”  

(BOJANO)
2.  Anna Jankowiak „Bojano Biega”  

(KOLECZKOWO)
3.  Joanna Machura (BOJANO)
MĘŻCZYŹNI
1.  Paweł Browarczyk „VELOCITY Szemud” 

(SZEMUD)
2.  Tomasz Browarczyk (ŁEBIEŃSKA HUTA)
3.  Artur Milewski (KIELNO)
GRATULUJEMY!!!

Tomasz Stein
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Piłka plażowa mężczyzn z udziałem 
LZS Dragon Bojano
Finały Mistrzostw Polski Mężczyzn w Piłce 
Plażowej poprzedzony był dwoma turnieja-
mi eliminacyjnymi, w których udział wzięło 
10 zespołów Ekstraklasy Piłki Plażowej. 

Po I turnieju w Poddębicach (woj. łódzkie), 
który odbył się w czerwcu rozegrano 5 kolejek 
a zespół z Bojana z dorobkiem 9 pkt zajmo-
wał V miejsce w tabeli. Kolejny II turniej, który 
odbył się pod koniec lipca w Gliwicach przy-
niósł kolejną zdobycz punktową co pozwo-
liło zakończyć ostatecznie eliminacje na III 
miejscu. Miejsca I-VIII gwarantowały klubom 
udział w finałach. Natomiast zespoły z miejsc 
IX-X w kolejnym sezonie udział wezmą na za-
pleczu ekstraklasy. Finały Mistrzostw Polski 
odbyły się w dniach 5-8 sierpnia na stadionie 
letnim w Gdańsku Brzeźnie. W finałach uda-
ło się smokom ostatecznie zająć VI miejsce. 
Najskuteczniejszym strzelcem tegorocznych 
Mistrzostw Polski został zawodnik LZS Dra-
gon Bojano – Marian Maciuca, który z dorob-
kiem 14 bramek zdobywa tytuł najlepszego 
strzelca. Przewrotki zawodnika pochodzą-
cego z Rumunii były ozdobą tegorocznych 
finałów. Natomiast najlepszym zawodnikiem 
Mistrzostw wybrano byłego zawodnika LZS 
Dragon Bojano, a obecnie grającego w klubie 
Boca Gdańsk – Jakuba Bistułę. 

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski Męż-
czyzn w Piłce Plażowej:
1. FC10 Zgierz
2. KP Łódź
3. Hemako Sztutowo
4. Boca Gdańsk
5. UKS Milenium Gliwice
6. LZS Dragon Bojano
7. Zdrowie Garwolin
8. Futsal & Beach Soccer Kolbudy

Zmagania Pucharu Polski Dragon zakończył 
na ćwierćfinale. Na tym etapie smoki trafiły 
na zespół FC10 Zgierz, który pokonując nas 
5:2 okazał się późniejszym triumfatorem roz-
grywek o Puchar Polski.

LZS Dragon Bojano
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Derby Donimierza

Piłka nożna kobiet

DOŁĄCZ DO NAS
DRAGON BOJANO OGŁASZA

NABORY UZUPEŁNIAJĄCE
dla rocznika 2017 i starsi

ZAPRASZAMY 
www.uksdragonbojano.pl

Nasza szkółka gwarantuje 
profesjonalne treningi 

potwierdzone 
srebrnym 

certyfikatem PZPN

14 sierpnia 2022 roku o godzinie 15:00 na 
dużym boisku w Donimierzu odbył się ko-
lejny już mecz Młodzi vs Oldboy LZS Doni-
mierz. Jak co roku obfitował on w wiele 
emocji i zakończył się wygraniem meczu 
przez Oldboysów (5:4).

Po sportowych emocjach każdy mógł skorzy-
stać z poczęstunku. Cieszy fakt że dopisała 
pogoda oraz frekwencja. Sportowa rywali-
zacja przyniosła uczestnikom sporo radości 
i pozytywnie wpłynęła na integrację zawod-
ników. 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygoto-
waniach i pracach, składamy słowa uznania 
i serdeczne podziękowania. 
Szczególne wyrazy wdzięczności należą się 
sponsorom. 
Do zobaczenia za rok. 

Organizatorzy

Trenerka reprezentacji Polski kobiet do lat 
15 Paulina Kawalec powołała 24 zawod-
niczki na zgrupowanie, które odbędzie się 
w dniach 23-26 sierpnia w Siedlcach. 

Wśród powołanych znalazła się mieszkanka 
gminy Szemud, wychowanka LZS Dragon Bo-
jano a obecnie od sezonu 2020/2021 zawod-
niczka KS Dragon Pomorze - Anna Potrykus. 
Na początku października w Polsce odbędzie 
się turniej UEFA Development gdzie pod-
opieczne Pauliny Kawalec będą rywalizować 
z reprezentacjami Islandii, Turcji i Litwy. Trzy-
mamy kciuki za naszą zawodniczkę aby zna-
lazła się wśród powołanych zawodniczek na 
turniej o randze międzynarodowej.

LZS Dragon Bojano
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Data Godz. Nazwa imprezy Miejsce imprezy Główny organizator

03.09 10:00 Mecz Gwiazd POZKosz pamięci Wojciecha Pietkiewicza Gminna Hala Sportowa 
w Bojanie

Polski Związek Koszykówki, 
UKS Kielno, GCKSiR 

w Szemudzie Wójt Gminy 
Szemud

04.09 13:00-24:00 Dożynki Gminne Szemud 2022
Kościół Parafialny pw. św. 

Mikołaja w Szemudzie. 
Boisko sportowe w 

Szemudzie ul. Sportowa

Proboszcz parafii pw. św. 
Mikołaja w Szemudzie
Wójt Gminy Szemud 

Komitet Organizacyjny 
GCKSiR w Szemudzie 

 6, 13, 20, 
27.09 10:00-15:00 Zajęcia TYLKO dla Ceramiczek GCKSiR w Szemudzie* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

07, 14, 21, 
28.09 14:00-15:00 Indywidualne zajęcia muzyczne* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

07, 14, 21, 
28.09 14:00-19:00 Zajęcia dla Ceramiczek GCKSiR w Szemudzie* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

07, 14, 21, 
28.09 15:30-16:30 Ceramika dla dzieci (od 9 lat) i młodzieży* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

07, 14, 21, 
28.09 17:30-19:00 Ceramika dla dorosłych* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

8, 15, 22, 
29.09 14:00-15:00 Indywidualne zajęcia muzyczne* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

8, 15, 22, 
29.09 14:00-19:00 Zajęcia dla Ceramiczek GCKSiR w Szemudzie* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

8, 15, 22, 
29.09 15:30-16:30 Ceramika dla dzieci (od 9 lat) i młodzieży Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

8, 15, 22, 
29.09 17:30-19:00 Ceramika dla dorosłych* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

08.09 16:00 Konsultacje społeczne z Lokalną Grupą Działania ”Kaszubska Droga” Centrum Muzyczne w Kielnie Lokalna Grupa Działania
GCKSiR w Szemudzie

9, 16, 23, 
30.09 14:00-19:00 Indywidualne zajęcia muzyczne Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

17.09 10:00 Pomorski Plener Ceramiczny Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

18.09 10:00 Pomorski Plener Ceramiczny Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

24.09 10:30-13:00 Rodzinna Impreza na Orientacje

Parking przy 
jeziorze Okuniewo 
(Współrzędne GPS:

54.487557 N, 18.273293 E)

Pomorski Klub Orientacji 
Harpagan, GCKSiR 

w Szemudzie

27.07. 14:30 - 19:00 Zajęcia dla Ceramiczek GCKSiR* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

27.07. 15:30 - 17:00 Ceramika dla dzieci (od 9 lat)* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

27.07. 17:30 - 19:00 Ceramika dla dorosłych* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

28.07. 14:30 - 19:00 Zajęcia dla Ceramiczek GCKSiR* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

28.07. 15:30 - 17:00 Ceramika dla młodzieży* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

28.07. 17:30 - 19:00 Ceramika dla dorosłych* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

29.07. 10:00 - 15:00 Zajęcia dla Ceramiczek GCKSiR* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

29.07. 13:00 - 14:30 Ceramika dla dzieci (od 9 lat) i młodzieży* Centrum Muzyczne w Kielnie GCKSiR Szemud, ASTiW

* – na zajęcia ceramiczne obowiązują zapisy pod numerem tel. 506-791-589. Liczba uczestników ograniczona do 8 osób na zajęcia.

Kalendarz Imprez Kulturalnych 
i Sportowych w Gminie Szemud
WRZESIEŃ 2022

Nazwa zespołu Miejsce i czas Kontakt

Orkiestra Dęta Gminy Szemud W każdy piątek od godz. 19:00 
w Centrum Muzycznym w Kielnie

Wojciech Kubik
orkiestra@gcksir.szemud.pl 

Nauka gry na instrumentach dętych 
blaszanych 

W każdy poniedziałek od godz. 18:00 
w Centrum Muzycznym w Kielnie

Dariusz Wojciechowski
kom. 503 100 318

Nauka gry na instrumentach dętych 
drewnianych 

W każdy wtorek od godz. 16:00 
w Centrum Muzycznym w Kielnie

Piotr Oleksiak
piotr@sonores.pl

Kaszubski Zespół Regionalny 
„Koleczkowianie” W każdy piątek od godz. 19:00 w Centrum Muzycznym w Kielnie Tadeusz Dargacz

kom. 609 559 868

Próby zespołów



ZAPISZ DZIECKO 
DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

Angielski dla dzieci i młodzieży.

731 509 503
kielno@helendoron.pl

Przyszłość
brzmi
perfect.

Zapytaj o bezpłatne
lekcje pokazowe.

Nazywam się Zosia Skłodowska, mam 34 l. Przeprowadziłam się "za miasto" żeby być bliżej
natury i prowadzić spokojniejsze życie. Razem z mężem, dwiema córkami i dwoma psami
mieszkamy w Warznie już 6 lat. Ale ten czas leci... 
W tym roku, moja starsza córka rozpoczyna edukacje w szkole więc zaczęłam rozglądać się
za zajęciami dodatkowymi. Wiem, że w obecnych czasach znajomość języka angielskiego to
zwyczajnie lepsza przyszłość, więc od tego zaczęłam.  
Nie lubię dojeżdżać a szczególnie stać w korkach. Sprawdzałam trasy dojazdów,
rozmyślałam co wybrać co wybrać, żeby zachować kompromis - skuteczny angielski i jak
najbliżej domu. No i wymyśliłam: a gdyby tak otworzyć takie miejsce w Kielnie?
Rozważałam wszystkie "za i przeciw ", plusy i minusy, rozwiewałam wątpliwości i
znajdowałam zalety. Ostatecznie uznałam, że to jest odpowiedni czas w moim życiu, a
Kielno to odpowiednie miejsce, by otworzyć szkołę Helen Doron English. Miejsce, w którym
dzieci i młodzież będą miały dostęp do alternatywnych sposobów edukacji i rozwoju.
Wiem, że to najlepsza decyzja, jaką podjęłam!

Bo przecież o to nam chodzi żeby nasze pociechy mogły i chciały się rozwijać!

Metodę Helen Doron poznałam kilka lat temu prowadząc zajęcia z
robotyki dla dzieci w Gdańsku, miałam okazje współpracować z
dwiema szkołami Helen Doron. Od razu zwróciłam uwagę na tę
metodę ale nie sądziłam że ja, kiedyś taką szkołę stworzę. A
jednak :). 
Cieszę się że moje dzieci, i Twoje również, będą mogły
uczestniczyć w kolorowych, rozśpiewanych, pełnych gier i zabaw
lekcjach angielskiego. 

Dlatego serdecznie zapraszam Twoje dzieci do lepszej przyszłości!

ZAPISY



 

 

BASEN KIELNO – MAŁE GRUPY 
PŁYWANIE DLA NIEMOWLĄT I PRZEDSZKOLAKÓW 

PŁYWANIE DLA DZIECI STARSZYCH 
TRENING PŁYWACKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
606 904 005, 606 676 005 INFO@HYDROSTACJA.PL  

WWW.HYDROSTACJA.PL 



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. 

To jest miejsce 
na Twoją reklamę!

KONDOLENCJE

Serdeczne podziękowania Wszystkim za okazane wsparcie 
i współczucie z powodu śmierci naszej ukochanej żony, 

mamy i babci

Ś.P. WANDY FULARCZYK
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim 

zgromadzonym podczas modlitw różańcowych, 
we mszy świętej pogrzebowej i ceremonii pogrzebowej 

w jej ostatniej drodze.

Mąż, Dzieci i Wnuki Stoczni Remontowej w Gdańsku

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu i słowa otuchy 
dla Pana Romualda Jancy z powodu śmierci 

SIOSTRY
składa Wójt Gminy Szemud 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy Szemud 

Gorące słowa otuchy oraz wyrazy głębokiego żalu 
dla Pana Romualda Jancy z powodu śmierci 

SIOSTRY
składa Przewodnicząca Rady Gminy 

wraz z Radnymi i Sołtysami

Najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia i otuchy 
 dla Pani HANNY JUSZKO z powodu śmierci 

MATKI
składa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szemudzie wraz z pracownikami

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
dla Pani Elżbiety Stubba z powodu nagłej śmierci

SYNA
składają Sołtys, Rada Sołecka 

i społeczność mieszkańców miejscowości Karczemki

Na ręce Pana Piotra Stubba dla rodzeństwa, rodziny i 
najbliższych kierujemy wyrazy współczucia i żalu po śmierci

BRATA
składają Sołtys, Rada Sołecka 

i mieszkańcy miejscowości Karczemki



USŁUGI HYDRAULICZNE
SZAMBA • OCZYSZCZALNIE • ODWODNIENIA • INSTALACJE C.O.

INSTALACJE WOD-KAN • CENTRALNE ODKURZACZE 
CZARNOZIEM • ROBOTY ZIEMNE

Wojciech Kot • 534 487 974
kot.wojciech@wp.pl

Z nami znajdziesz 
swój nowy dom 

w Hiszpanii

www.esphouses.pl
biuro@esphouses.pl

Sopot, ul. Dworcowa 1/2

Polski oddział 
Hiszpańskiej 
firmy Esphouses

+ 48 693 002 101
+ 48 58 710 41 10

MINI OPTYK
Żaneta Pławucka

• Bezpłatne badanie wzroku
• Realizacja recept okularowych
• Szeroka oferta opraw oraz szkieł korekcyjnych
• Naprawa okularów

ZAPRASZAMY 
Szemud, ul. Kartuska 11 • Tel. 504 225 570



KUPIMY GRUNT 
1 HEKTAR

POD BUDOWĘ BAZY FIRMY 
TRANSPORTOWEJ
TEL. 505-155-675

KRZYSZTOF USTARBOWSKI
AGENT PZU

Szemud, ul. Wejherowska 35
Wt., Czw., Pt. 10.00 – 14.30

Po godzinach zamknięcia kontakt telefoniczny
Mateusz Jaskulke 516 807 812

mjaskulke@agentpzu.pl

BIURO RACHUNKOWE
Joanna Hewitt

Szemud ul. Wejherowska 65

TELEFON 604 475 014

projekty indywidualne
adaptacje projektów typowych

projekty wnętrz
przebudowy, nadbudowy i inne



 

ul. Partyzantów Kaszubskich 3
Telefon 696 627 597

Poniedziałek: 9:00 – 20:00 
Wtorek - Czwartek: 9:00 – 17:00

Piątek: 8:00 – 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

Koordynator ds. dostępności nr 5B 58 676 44 22

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.  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.  st. sierż. Damian Knapiński – 571 335 318 
Obejmuje teren: Bojano, Dobrzewino, Karczemki

4.  sierż. szt. 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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