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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w  Wasze ręce drugi numer gazety stworzonej z  myślą
o  mieszkańcach Chwaszczyna i  najbliższych okolic.

W  bieżącym numerze kontynuujemy cykl wywiadów z  ważnymi i  inte-
resującymi osobami Chwaszczyna. Zapraszamy na rozmowę Wojtka
Albeckiego z  proboszczem ks.   Piotrem Gruba na stronie 3.

Ciekawą propozycją jest również artykuł Joanny Dziewiatowskiej – die-
tetyka medycznego z  Tuchomia – „Za duży brzuch to nie tylko defekt
urody”.

Poruszamy ważne dla Was tematy - w  numerze znaleźć można artykuł
na temat przywrócenia stanu plaży przy jeziorze Wysockim z  czasów jej
świetności, jak również relacje z zebrań wiejskich w Chwaszczynie i
Tuchomiu.

Publikujemy również szeroko komentowany w internecie artykuł "Kura
znosząca złote jajka otrzymuje zero".

Nadal prosimy o  Wasze opinie, sugestie, propozycje oraz liczymy na
wyrozumiałość, ponieważ nie jesteśmy zawodowymi dziennikarzami,
lecz zapalonymi amatorami.
Zdajemy sobie sprawę, że w  naszej miejscowości nie wszyscy mają do-
stęp do sieci Internet. Nasze pismo ma tę lukę informacyjną uzupełniać.
Staramy się publikować to, co według nas jest ważne. Gazeta jest oparta
w  większości o  artykuły publikowane na portalu Chwaszczyno.pl.

Chcemy docierać do jak największej liczby mieszkańców, w  związku
z  tym gazeta jest bezpłatna. Koszty druku i  utrzymania chcielibyśmy
pokryć z  reklam. Osoby zainteresowane zamieszczeniem reklamy pro-
szę o  kontakt, który znajduje się w  stopce redakcyjnej. Reprezentujemy
"rdzennych" i  "napływowych" mieszkańców Chwaszczyna. Mamy na-
dzieję, że to grono powiększy się o  kolejne osoby chętne do pomocy.

Michał Witt

Chwaszczyno.pl
Redaguje zespół:

Michał Witt,
michal@chwaszczyno.pl

Wojciech Albecki

wojtek@chwaszczyno.pl

Karol Krefta

karol@chwaszczyno.pl

współpraca

Joanna Dziewiatowska

Kontakt w  sprawie reklamy:
tel. 790-477-868
e-mail: reklama@chwaszczyno.pl

Chczesz uczestniczyć w  tworzeniu
lokalnej gazety? Skontaktuj się z  na-
mi! Zapraszamy do współpracy.
Nadkład: 2000 egz.
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Chwaszczyno, ul. Gdyńska 1 23

tel. 507 981 943

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą
na stronie www.netpol.eu

Z tą gazetką miesiąc internetu
gratis.

Internet od 30zł/miesiąc

Czy mógłby ksiądz proboszcz przy-
bliżyć naszym czytelnikom jak wy-
glądała droga od święceń do
nominacji na proboszcza naszej pa-
rafii?
W  1992 roku otrzymałem święcenia ka-
płańskie, był to rok kiedy nastąpiła reor-
ganizacja diecezji w  Polsce (diecezja
Gdańska istnieje od roku 1925) diecezja
Gdańska stała się Archidiecezją i  w  jej
skład wchodzą diecezje Pelplińska i  To-
ruńska. Święcenia otrzymałem wraz
z  kolegami diakonami w  Pelplinie. Reor-
ganizacja nastąpiła 25.03.1992r. i  każdy
z  seminarzystów mógł wybrać czy chce
wrócić do diecezji zamieszkania ja i  mo-
ich 13 kolegów tak uczyniło. Po święce-
niach zostaliśmy skierowani do pracy
duszpasterskiej w  Archidiecezji Gdań-
skiej. W  latach 1992-1997 pracowałem
w  parafii św. Leona w  Wejherowie. Na-
stępnie otrzymałem przeniesienie do Żu-
kowa, gdzie pracowałem do 2006 roku.
W  latach 1998-2000 byłem dyrektorem
szkoły przy parafialnej w  Żukowie.
Oprócz dyrektorstwa prowadziłem zaję-
cia – tygodniowo było to 16 godzin kate-
chezy. W  tym czasie nastąpiła
reorganizacja oświaty – powstały gimna-
zja. W  latach 2006-2010 pracowałem
w  Gdyni Cisowej skąd trafiłem do
Chwaszczyna.
Jakimi grupami w  naszej parafii
zajmuje się proboszcz?
Prowadzę Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży, Parafialny Zespół Caritas,
Radę Duszpasterską, Radę Ekonomiczną
oraz Żywy Różaniec.
Na jakim etapie jest budowa nowe-
go kościoła?
Szacuję, że po ukończeniu dachu będzie
to około 40  % . Być może już w  przy-

szłym roku będziemy odprawiać nie-
dzielne Msze Święte w  nowym kościele.
W  tym roku jeśli się uda zostaną wyko-
nane jeszcze studnie chłonne, przyłącza
wodociągu i  kanalizacji do zakrystii.
W  kościele będzie czynna w  czasie Mszy
Świętych toaleta, wejście do niej będzie
z  zewnątrz kościoła i  z  zakrystii.

Czy są już plany na przyszły rok
odnośnie dalszej budowy?
Na przyszły rok plany nie są jeszcze
skonkretyzowane – musi je najpierw za-
twierdzić Rada Ekonomiczna.
Kiedy zostaną uruchomione nowe
dzwony?
Jeśli się uda to sądzę, że na odpust para-
fialny, jeśli nie to przynajmniej na
Wszystkich Świętych powinny już dzia-
łać.
Stare dzwony z  obecnej dzwonnicy zo-
staną zdemontowane i  będziemy dla
nich szukać dostojnego miejsca, aby je
ustawić na postumencie. W  starym ko-
ściele chcemy, aby w  wieży była sygna-
turka ze starej dzwonnicy.
Obecne dzwony przy starym kościele nie
dzwonią. Mieliśmy ściągniętych trzech
niezależnych ludwisarzy z  kraju, którzy

stwierdzili, że dzwony nie nadają się do
dłuższego użytku, są wybite i  żaden
z  ludwisarzy nie chciał dać na nie gwa-
rancji. Dzwony mogłyby chodzić tylko
rok, a  może i  10 lat. Jest też zepsuty me-
chanizm napędzający dzwony, więc zre-
zygnowaliśmy z  naprawy ze względu na
koszty.
Jakie były wrażenia parafian z  wy-
cieczki na uroczystość narodzin no-
wych dzwonów?
Sądzę, że dla wszystkich było to duże
przeżycie poczynając od najmłodszych
do najstarszych. Było to epokowe wyda-
rzenia dla tych którzy brali w  tym
udział. Za naszego życia już chyba nie
będzie takiej możliwości uczestnictwa
w  tak ważnym wydarzeniu.
Jak ksiądz proboszcz ocenia zaan-
gażowanie parafian w  budowę no-
wej świątyni?
Bardzo dobrze, jeśli by go nie było to no-
wa świątynia nie powstawała by tak
szybko.
Jak przebiega renowacja ołtarza
głównego w  starym kościele?
Są już zrobione odkrywki. Sam ołtarz jest
w  bardzo dobrym stanie. Jednakże ktoś
kiedy położył nań farbę olejną, a  to nie
jest naturalne przy takim zabytku, musi-
my wrócić do oryginału. Wszystkie war-
stwy farby zostaną zdjęte, aż do drewna
– jeśli renowacja będzie dobrze wykona-
na to przez kolejne 50 lat trzeba będzie
tylko zbierać kurz. Złocenia na przykład
nie będą wykonane poprzez nałożenie
farby lecz z  cienkich płat ze złota.

Dziękuję za rozmowę
rozmawiał Wojciech Albecki

Proboszcz chwaszczyńskiej parafi i ks. Piotr Gruba



Wojciech Albecki

1 września 2013 r. odbył się już IV festyn kaszubski w
Chwaszczynie – organizatorzy przygotowali bogaty program
artystyczny. Niestety pogoda nie dopisała, było chłodno,
wietrznie i przelotnie padało. Jednakże festyn można zaliczyć
do udanych – każdy, którego choć trochę interesuje kultura
mógł znaleźć coś dla siebie.
Festyn rozpoczął się kilkanaście minut po godz. 14 na prywatnym placu
przylegającym do szkoły przy ulicy Mickiewicza. Był to
najprawdopodobniej ostatni festyn w tym miejscu – za rok miejsce
festynu zmieni się. Otwarcia festynu dokonał Gerard Barsowski sołtys
Chwaszczyna, a w imieniu Burmistrza – który uczestniczył w dożynkach
powiatu kartuskiego w Chmielnie - głos zabrała Sekretarz gminy Brygida
Markowska.
Podczas festynu miała miejsce promocja książki "Nasz mól" Kazimierza
Jastrzębskiego mieszkańca Chwaszczyna oraz gry planszowej "Szlakiem
Woja Żuka".
Wśród zaproszonych zespołów muzycznych można było posłuchać
grającego kaszubskie utwory zespołu Sztërë Kotë oraz kapeli Kubryk z
Ustki grającej szanty. Ta ostatnia sprzedawała również 2 wydane przez
siebie płyty.
Jak powiedziała nam Alicja Szczypta z zespołu Sztërë Kotë: podczas
koncertu niektórzy z was pytali o płytę do kupienia. Ponieważ przez
nieuwagę nie wzięliśmy żadnej ze sobą, to przypominamy jak można ją
cały czas nabyć wysyłkowo. Do tego celu mamy mejla
szterekote@interia.pl, poprzez którego kontaktując się wszystkiego
można się dowiedzieć i zamówić płyty.
Festyn zakończył występ kapeli z Prusa, przy której
mimo chłodu bawiło się wielu mieszkańców
Chwaszczyna i okolic.

więcej zdjęć na chwaszczyno.pl - zeskanuj kod komórką ->

Relacja z IV festynu kaszubskiego w Chwaszczynie
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Kura znosząca złote
jajka otrzymuje –
ZERO.
W sierpniu odbyła się kolejna Sesja
Rady Miejskiej w Żukowie, gdzie
na wniosek Burmistrza Gminy Żu-
kowo Jerzego Żurawicza, radni
podjęli uchwałę o zmianach w bu-
dżecie gminy Żukowo na rok 2013.
Mieszkańcy Chwaszczyna liczyli,
że na tej sesji zostaną zaplanowane
środki finansowe na wykonanie
dokumentacji budowy ulic: Mickie-
wicza, Żeromskiego, Słowackiego,
Sienkiewicza, Norwida w Chwasz-
czynie, jednak wcześniej Pan Ja-
nusz Płocki otrzymał pismo od
Burmistrza Gminy Żukowo, zawie-
rające informację o braku możliwo-
ści sfinansowania tych projektów
w roku bieżącym.

Na spotkaniu, które odbyło się z inicjaty-
wy Janusza Płockiego dnia 03.06.2013 ro-
ku Z-ca Burmistrza Pan Marek Trepczyk,
jak i Kierownik Inwestycji Wiesław Pał-
ka zadeklarowali, że w przypadku
oszczędności (z przetargów) środki te
zostaną przekazane na wykonanie doku-
mentacji projektowej budowy w/w ulic
w Chwaszczynie. Kwota potrzebna na
wykonanie dokumentacji, to około 60
000 zł. Na tej samej sesji w podjętej
uchwale budżetowej znalazły się dwa
nowe zadania:

- Modernizacja drogi w Żukowie – 100
000 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Leźno-Lniska – 250 000
zł.
Dodatkowo dołożono do budowy boiska
w Baninie – 410 000 zł. Został rozstrzy-
gnięty również przetarg na rozbudowę
Strażnicy OSP Chwaszczyno, na które to
zadanie zaplanowano - 283 149,00 zł, zaś
wykonawca wygrał w przetargu to za-
danie za kwotę - 209 181 zł. Mamy więc
oszczędności, które przy dobrej woli
Burmistrza mogłyby być przekazane na
wykonanie tej dokumentacji. Kwota po-
nad 750 000 zł. została przekazana na in-
ne miejscowości. Z przykrością można
stwierdzić, że Chwaszczyno, które od-
prowadza niemalże najwięcej podatków
do Budżetu Gminy Żukowo od osób fi-
zycznych i prawnych traktowana jest jak
- „Kura, która znosi złote jajka", która
niestety w zamian otrzymuje nieznaczne
środki finansowe na inwestycje.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

W dniu 20 września br. odbyło się
spotkanie wiejskie w szkole w
Tuchomiu, którego głównym
tematem był nowy fundusz sołecki.
W wyniku burzliwej dyskusji
mieszkańcy zdecydowali się
skorzystać z ponad 28 tys. zł
zamiast dotychczasowych ponad 11
tys. zł. środków z starego funduszu.
W spotkaniu wzięło udział zaledwie 21
mieszkańców sołectwa liczącego 1068
mieszkańców. Na zebraniu obecni byli
Stanisław Groth radny RM w Żukowie
oraz Piotr Fikus radny powiatu
kartuskiego. Zebranie prowadził radny
RM w Żukowie a zarazem sołtys
Tuchomia Zbigniew Lidzbarski,
protokolantką była Halina Kujawska.
Jolanta Wiercińska z Rady Sołeckiej
Chwaszczyno przedstawiła zasady
nowego funduszu sołeckiego.
Po długiej i burzliwej dyskusji
mieszkańcy odrzucili w głosowaniu
propozycję Rady Sołeckiej. Rada
wnioskowała o przyjęcie w 60 % nowego
funduszu co stanowiłoby kwotę 17 031 zł
oraz 40 % na starych zasadach co

stanowiłoby kwotę 9083 zł – co
dawałoby łącznie 26 114 zł. Mieszkańcy
zadecydowali, że w 100 % przyjmują
nowy fundusz sołecki, co stanowi kwotę
28 385, 60 zł, czyli kwotę o ponad 2 tyś
wyższą niż proponowana.
Nowy fundusz budził wiele wątpliwości
– jedną z nich było to czy można
dofinansować zakup strojów
regionalnych dla KGW, bądź chóru.
Wprost nie można tego dokonać,
jednakże w wniosku trzeba zaznaczyć,
że są to stroje dla wszystkich
mieszkańców Tuchomia, a nie tylko i
wyłącznie danego stowarzyszenia lub
organizacji.
Podczas wolnych wniosków zgłoszono
kilka problemów. Jednym z nich jest
kwestia braku bezpieczeństwa dzieci
podróżujących skrajnią DK 20 do szkoły
i na przystanki. Sprawę tę rozwiązać
może budowa chodnika z Chwaszczyna
od ulicy Wąskiej do Tuchomia do ulicy
Banińskiej. Wystarczy tylko, aby
burmistrz zlecił wykonanie projektu
budowy chodnika (burmistrz
odpowiada za bezpieczeństwo

mieszkańców gminy – przyp. red.), a
chodnik wybuduje GDDKiA.
Kolejnym ważnym problemem
poruszanym przez mieszkańców jest
zbyt wąski wjazd na ulicę Szkolną z DK
20, co powoduje powstawanie
zagrożenia bezpieczeństwa dla dzieci
uczących się w pobliskiej szkole. Sprawą
tą obiecał zająć się radny Stanisław
Groth.

Relacja z zebrania wiejskiego w Tuchomiu

W 2014 roku środki z
funduszu sołeckiego w
Tuchomiu zostaną wydane na:
-20.000 zł zakup i montaż płyt
Yomb na ulicy Szkolnej
-3.000 zł festyn z okazji dnia
dziecka
-2.000 zł nagrody dla uczestników
festynu „pływanie na byle czym”
-1.500 zł dzień seniora
-1.000 zł prowadzenie strony
internetowej sołectwa
-885,60 zł nagrody książkowe dla
uczniów za wyniki w nauce na
zakończenie roku szkolnego
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Za duży brzuch to
nie tylko defekt
urody...
Joanna Dziewiatowska

Właśnie pożegnaliśmy lato ale wie-
lu z  nas z  niepokojem stwierdza, że
po wakacjach waga zamiast spaść
w  dół, poszła w  górę. Sezon letni
obfituje w  spotkania towarzyskie,
grille na działkach z  kiełbasami,
karkówką i  piwem, wyjazdy waka-
cyjne typu all inclusive, spacery
nad morzem z  nieodłącznymi go-
frami i  lodami. Spontaniczne spo-
żywanie sezonowych owoców bez
kontroli także skutkuje tyciem. Po-
wszechnie postrzega się owoce ja-
ko bardzo zdrowe; faktycznie tak
z  reguły jest, jednak należy pamię-
tać, że niektóre z  nich są bardzo ka-
loryczne np. 1/2  kg czereśni to
ponad 300 kcal a  truskawki z  bitą
śmietaną i  cukrem mają nawet wię-
cej kalorii. Niestety nadmiar spo-
żytych kalorii, bez względu na
źródło ich pochodzenia, odkłada
się w  postaci tkanki tłuszczowej.
Do tycia przyczynia się także sie-
dzący tryb życia, stajemy się tzw.
społeczeństwem trzech foteli: jeden
w  drodze do pracy w  samochodzie
lub autobusie, drugi w  pracy a  trze-
ci w  domu.
Wielu z  nas uważa nadmierną masę ciała
jedynie za defekt kosmetyczny. Jednak
WHO (World Health Organisation)
uznało kilka lat temu otyłość za chorobę.
Często mężczyźni nie przejmują się za
dużym brzuszkiem. Badania dowodzą,
że kobiety w  większym stopniu odczu-
wają niezadowolenie ze swojego ciała
i  częściej poszukują sposobów na utratę
masy ciała.

Należy podkreślić fakt, że otyłość
brzuszna to nie tylko defekt urody, ale
jest zagrożeniem dla zdrowia. Obecnie
uważa się, że tkanka tłuszczowa to or-
gan endokrynny syntetyzujący i  wy-

dzielający liczne, biologicznie czynne
białka (adipokiny), które działają miej-
scowo w  tkance tłuszczowej oraz na na-
rządy i  tkanki odległe. Do biologicznie
aktywnych białek produkowanych przez
adipocyty (komórki tłuszczowe) należą
między innymi cytokiny (białka zapal-
ne), czynnik martwicy nowotworów
a  (TNF-α), interleukina 6, lipidy i  białka
związane z  metabolizmem i  transportem
lipidów, enzymy związane z  metaboli-
zmem hormonów steroidowych. Nad-
miar tkanki tłuszczowej wisceralnej
(brzusznej) wiąże się z  większym ryzy-
kiem różnych powikłań metabolicznych.
Nadmiar komórek tłuszczowych na
brzuchu powoduje przewlekły stan za-
palny organizmu o  niskim nasileniu; nie
odczuwamy tego jako choroby w  potocz-
nym tego słowa znaczeniu, jednak na po-
ziomie biochemicznym nasz organizm

jest zagrożony i  wytrącony z  równowagi.
Zachodzą zmiany w  naczyniach krwio-
nośnych, złogi złego tłuszczu czynią na-
czynia mniej elastycznymi, zmniejszają
ich średnicę, powodują wzrost ciśnienia
krwi, powstawanie blaszki miażdżyco-
wej. W  skrajnych przypadkach blaszka
miażdżycowa zamyka światło naczynia
i  przepływ krwi staje się niemożliwy.
Łatwo sobie wyobrazić czym to grozi,
gdy niedrożna staje się tętnica wieńcowa,
dostarczająca krew do serca.
Należy podkreślić, że fakt, że także stres
przyczynia się do gromadzenia tłuszczu
w  okolicy talii. Spowodowane jest to
obecnością dużej ilości receptorów dla
kortyzolu w  tej okolicy. Kortyzol jest
hormonem stresu i  powoduje groma-
dzenie się nadmiaru kalorii pod postacią
tłuszczu wokół najważniejszych narzą-
dów czyli w  okolicy brzucha. Ma to za-
pewnić rezerwy energii na wypadek
konieczności walki lub ucieczki (reakcja”
walka lub ucieczka” odwiecznie przy-
datna była w  przypadku sytuacji kryzy-
sowych u  ludzi pierwotnych np.
spotykających niebezpieczne zwierzę,
obecnie jednak stres ma inne oblicze).
O  sposobach radzenia sobie z  rosnącym
brzuszkiem będzie można przeczytać
w  następnym numerze gazety.

Autorka testu pochodzi

z  Gdańska, od 9 lat

mieszka w  Tuchomiu.

Dietetyk medyczny,

absolwentka Gdańskie-

go Uniwersytetu Me-

dycznego, obecnie

doktorantka GUMed.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietety-

ków oraz Konsorcjum Dietetyków Medycz-

nych. Prowadzi indywidualną praktykę

dietetyczną. W  wolnym czasie uprawia

sport, biega i  eksperymentuje w  kuchni.

Rys . Adipocyty
Brzuszne komórki tłuszczowe - adipocyty -
uwalniają do krwi toksyczne dla tętnic meta-
bolity (zaznaczone kolorem żółtym - o  okrą-
głym kształcie).
Źródło: Krawczyk N., Michalski O., Otyłość
brzuszna zagraża miażdżycą i jej powikłania-
mi

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
reklama@chwaszczyno.pl tel. 790 477 868
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Składniki:
Ananas świeży (obrany) 100  g
Mięta 10  g
Cukier brązowy trzcinowy 5  g (łyżeczka)
Borówka amerykańska 50  g
Serek homogenizowany DANIO Intenso kokos 50  g

Wartości odżywcze porcji:
168 kcal, 3  g białka, 33  g węglowodanów, 2  g tłuszczu.

Ananasa obrać i  wykroić środek, pokroić w  cienkie plastry. Miętę
wraz z  cukrem brązowym utrzeć w  moździerzu lub robocie i  posy-
pać tą mieszanką ananasa. Na tym położyć borówki. Podawać z  ser-
kiem kokosowym.

Aromatyczny deser z  ananasem i  miętą (1 porcja):
Propozycja dietetyka medycznego Joanny Dziewiatowskiej na zaskakujące połączenie smaków - odświeżającej
mięty, kokosa i  słodyczy owoców. Pyszny, łatwy i  oryginalny deser, o  niskiej zawartości tłuszczu i  kalorii.

Na tegorocznym Jarmarku Domi-
nikańskim odbył się konkurs orga-
nizowany przez Samorząd
Województwa Pomorskiego pod
nazwą POMORSKIE SMAKI na
najlepszą potrawę regionalną
w  konkursie udział wzięły również
panie z  KGW CHWASZCZYNO
JANINA KARKUTT i  TERESA
MYSZK.

Nasza ekipa gotowała na specjalnie
przygotowanym stanowisku gastrono-
micznym. Czas gotowania był ograni-
czony. Paniom udało się ugotować zupę
brzdową w  niecałe 20 minut. Na gotowa-

nie właśnie tej zupy zdecydowały się,
ponieważ jest to potrawa, która jest na li-
ście produktów tradycyjnych Pomorza

od 2006 roku. Do gotowania
zupy przyłączył się skarbnik
województwa pomorskiego Pan
Henryk Halmann.

Nagrodą za uczestnictwo
w  konkursie 'POMORSKIE
SMAKI' na najlepszą potrawę
regionalną był dyplom od Mar-
szałka województwa pomor-
skiego oraz nagroda rzeczowa -
ręczna maszynka do robienia
makaronu.

www.KGW.Chwaszczyno.pl

Skład: 4 litry wody, 30-40 dkg suszonych owoców
(jabłka,gruszki, śliwki i  wiśnie) ok. ½ szklanki
cukru,kilka goździków i  sól do smaku.

Ciasto na kluski: 2-3 jajka,kilka łyżek mąki, woda lub mleko.
Przyrządzanie: do gotującej się wody włożyć suszone owoce,
gotować 15-20 minut dodać cukier kilka goździków, gdy owoce
są już miękkie rozmieszać składniki na kluski tak żeby ciasto

nie kleiło się i  łyżką nakładać małe porcje do gotującej zupy,
gotujemy do momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię.
Można podawać na gorąco lub na zimno jako chłodnik,
najsmaczniejsza jest na drugi dzień gdy kluski przejdą
aromatem suszonych owoców. Polecam wszystkim pracującym
paniom,jest bardzo łatwa w  przygotowaniu i bardzo lubiana
przez dzieci bo słodka, można podawać ją z różnymi plackami
np. naleśniki , racuchy.

KGWChwaszczyno laureatem konkursu POMORSKIE SMAKI 2013

Przepis na zupę brzadową (zupa z  suszonych owoców).
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Parafianie okoro-
wują drewno do
nowego – Dużego
Kościoła
Od 9 września trwają prace przy
okorowywaniu drewna do nowobu-
dowanej świątyni w Chwaszczynie.

Nasza parafia zakupiła ponad 70 metrów
sześciennych drewna – daglezji na ławki,
konfesjonały i inne sprzęty z drewna do
naszego dużego kościoła. Drewno to jest
pocięte na deski i bale. Obecnie leży ono
ułożone przy tartaku. Potrzeba, aby je te-
raz przewieść do miejsca składowania,
by naturalnie wyschło. Zanim będzie po-
wtórnie poukładane należy je okorować.

Do pracy zostali zaangażowani parafia-
nie, którzy przychodzą do pomocy wg
porządku kolędowego. Okorowywanie
odbywa się od poniedziałku do soboty u
p. Józefa Wiśniewskiego, mieszkającego

przy ul. Droga Kaszub-
ska 47. Pierwsza zmia-
na przychodzi na godz.
9:00, a druga na godz.
17:00. Chętni do pracy
proszeni są o zabieranie
ze sobą korowaczki,
aby usprawnić działa-
nia. Do pomocy może
przyjść każdy, niezależ-
nie od wyznaczonego
terminu.
Bliższe informacje za-
wierane są w cotygo-
dniowym biuletynie
parafialnym, w którym

podana jest również rozpiska okorowy-
wania wg porządku kolędowego.

Parafia Chwaszczyno

Okororywanie desek przez mieszkańców Chwaszczyna.

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych w październiku 2013 r.

Michał Witt

Na spotkaniu w sprawie budowy mo-
nitoringu z udziałem urzędnika Gmi-
ny Żukowo Wiesława Doliny,
przedstawiciela firmy, która wykona
ten monitoring, Sołtysa Gerarda Bar-
sowskiego i Radnego Powiatowego
Piotra Fikusa ustalono miejsca monta-
żu kamer.
Na spotkaniu zostały ustalone trzy miejsca
w których mają zostać zamontowane kame-
ry tj. :

- na rondzie – 3 kamery,
- parking przy kościele - ulicy Mickiewicza
– 2 kamery,
- skrzyżowanie ulic: Gdyńska, Kaszubska
Droga i Polna – 1 kamera.

Na wieży nowego Kościoła zostanie zamon-
towane urządzenie przesyłające sygnał do
Urzędu Gminy Żukowo i na Policję.
Kamery powinny zostać zamontowane do
końca listopada br.

Znamy miejsca
usytuowania
kamer w
Chwaszczynie.



Wojciech Albecki

W  dniu 10 września 2013 r. odbyło
się zebranie wiejskie, podczas
którego miano zadecydować o  po-
dziale 28 385, 60 zł jakie nasze so-
łectwo otrzyma w  2014 roku
w  ramach ustawy o  funduszu so-
łeckim. Fundusz ten zastępuję
dotychczasowe finansowanie so-
łectw, które opierało się na usta-
wie o  samorządzie gminnym.
Środki te są o  ponad 3  tys. mniej-
sze niż te otrzymywane na do-
tychczasowych zasadach.
W  zebraniu uczestniczyła cała 5 osobo-
wa Rada Sołecka oraz radny powiato-
wy Piotr Fikus. Na spotkanie przybyło
jedynie 59 mieszkańców z  liczącej po-
nad 3.000 mieszkańców miejscowości, ja-
ką jest Chwaszczyno.
Z  ramienia gminy kwestie związane
z  budowa parku rekreacyjnego przedsta-
wiała Magdalena Czoska Inspektor do
spraw pozyskiwania środków pozabu-
dżetowych z  Referatu Inwestycji i  Roz-
woju Gminy. Niestety na zebraniu
zabrakło przedstawicieli władz gminy
w  osobie burmistrza, jak również rad-
nych Rady Miejskiej, którzy otrzymali
głosy od mieszkańców Chwaszczyna
podczas ostatnich wyborów.
Podczas zebrania odbyły się 2 głosowa-
nia pierwsze z nich odbywało się nad

wnioskiem Rady Sołeckiej dotyczącym
podziału otrzymanych środków. Podział
ten został przy 39 głosach „za” i 5 „prze-
ciw” zaakceptowany.
Podczas drugiego zebrania głosowano
nad zmianą zakresu budowy parku re-
kreacyjnego w pobliżu przedszkola przy
ulicy Wiejskiej. Mieszkańcy zadecydo-
wali, że zamiast fontanny wolą siłownię
pod chmurką.

Na koniec zebrania mieszkańcy zażądali,
aby we wrześniu zorganizować kolejne
tym razem przy udziale Jerzego Żurawi-
cza burmistrza gminy Żukowo. Padały

stwierdzenia, że najbardziej dochodowa
miejscowość jest traktowana jak nie-
grzeczne dziecko. Mieszkańcy mają dość
mówienia, że nie ma pieniędzy dla jed-
nego z największych sołectw gminy na
realizacje choćby podstawowych zadań
własnych przez gminę.

Na co wydane zostaną środki z  funduszu sołeckiego?

Na spotkanie przybyło jedynie 59 mieszkańców z liczącej ponad 3.000 mieszkańców miejscowości.

W  2014 roku środki z  fun-
duszu sołeckiego zostaną
wydane na:

- 10.000 zł dofinansowanie zakupu
drugiego wozu strażackiego dla
OSP Chwaszczyno,
- 6.000 zł zakup i  montaż progów
spowalniających w  obrębie ulic Po-
lna i  Rewerenda,
- 3.385,60 zł dofinansowanie orga-
nizacji festynu z okazji dnia dziec-
ka
- 3.000 zł dofinansowanie V festy-
nu kaszubskiego,
- 3.000 zł dofinansowanie 3 wyjaz-
dów dla KGW Chwaszczyno oraz
mieszkańców Chwaszczyna,
- 3.000 zł dofinansowanie wyjaz-
dów dla dzieci z Chwaszczyna na-
leżących do KS Chwaszczyno.

Zabrakło zaproszonego na zebranie burmistrza gminy Żukowo.

październik 2013 CHWASZCZYNO.PLBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA
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Chwaszczyno nową
gminą?
Wojciech Albecki

W  komentarzach do artykułu o  ku-
rze znoszącej złote jajka, który zo-
stał opublikowany na portalu
chwaszczyno.pl (publikujemy go
również w  bieżącym numerze gaze-
ty na str.   5), piszą państwo o  powro-
cie do gminy Chwaszczyno.
Rzeczywiście brak jakichkolwiek
inwestycji choćby w  części dorów-
nujących osiąganym dochodom
przez gminę Żukowo z  ponad 3.000
mieszkańców i  ponad 300 firm
znajdujących się w  Chwaszczynie
zakrawa na scenariusz komedii dla
naiwnych.
Naiwnych mieszkańców Chwaszczyna,
którzy uwierzyli burmistrzowi, że będzie
gospodarzem całej gminy, a  nie tylko
Żukowa. Ostatnie niemal 3 lata rządów
ekipy Jerzego Żurawicza jasno pokazują,
kto tak naprawdę liczy się w  gminie. Li-
czy się tylko jej stolica, jaką jest miasto
z  800-letnią historią. Podczas kampanii

wyborczej kandydat na burmistrza obie-
cywał, że będzie współpracował z  „kapi-
tałem społecznym” - oczywiście
współpraca taka jest, tylko, że nic z  niej
nie wynika. Spotykać można się często
przy herbatce, tylko spotkania, które nie
przynoszą wymiernego skutku nie mają
sensu. Skutki dla mieszkańców Chwasz-
czyna powinny być jasne – w  tym roku
projekt budowy dróg, w  tym roku oświe-
tlenie tej ulicy, a  chodnik na tamtej. Tym-
czasem mieszkańcy otrzymują
odpowiedź, że nie ma pieniędzy w  bu-

dżecie dla Chwaszczyna.
Zresztą po co im dawać – nie mają żad-
nego radnego, a  300 firm to spory do-
chód dla gminy choćby z  samego
podatku od zajmowanych powierzchni
o  udziale w  podatku CIT i  PIT nie mó-
wiąc.
Szkoła w  Baninie jest od 3 lat wymówką
wszystkiego złego – bo trzeba ją przecież
wybudować, a  dopiero te-
raz wbito pierwszą łopatę
pod jej budowę. Koszt bu-
dowy szkoły wynosi nieco
ponad 21   mln zł, a  tymcza-
sem poprzednik obecnego
burmistrza jak się okazało
miał zabezpieczone 3 lata
temu 8  mln zł – niestety te
pieniądze nowy burmistrz
przeznaczył na co innego
i  po 3 latach kosztem
wszystkich miejscowości
musiano szukać oszczęd-
ności rzędu 21   mln zł na budowę samej
tylko szkoły podstawowej. O  sali sporto-
wej i  gimnazjum nie wspominając.
Ale dość tej krytyki – trochę historii. Rze-
czywiście gmina Chwaszczyno istniała
i  działała dość prężnie pomimo wielu

przeciwności. Za datę powstania
gminy Chwaszczyno przyjmuje
się 1 sierpnia 1934 r., kiedy to
z  poszczególnych sołectw na mo-
cy rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych z  dnia 21 lipca
1934 r. o  podziale powiatu mor-
skiego w  województwie pomor-
skim na gminy wiejskie
utworzono nową gminę -
Chwaszczyno. Do tego czasu
każda z  miejscowości znajdują-

cych się w  nowo utworzonej gmi-
nie posiadała status gminy. Niewiele
udało się zdziałać przed wybuchem II
wojny światowej. Lata 1939-1945 odci-
snęły niemałe piętno również na miesz-
kańcach Chwaszczyna. W  Piaśnicy koło
Wejherowa zamordowani zostali księża
z  miejscowej parafii.
Rok 1945 przyniósł nowe realia, nową
władzę narzuconą zza wschodniej grani-
cy. 16 maja 1945 roku odbyło się pierw-
sze po wojnie zebranie mieszkańców
Chwaszczyna i  okolic w  którym uczest-

niczyło 118 osób (prawie 70 lat po wojnie
mniej osób bierze udział w  zebraniu so-
łeckim – przyp. red.) . Wybrano wówczas
12 członków Gminnej Rady Narodowej –
ówczesnego odpowiednika dzisiejszej
Rady Gminy.
Gmina Chwaszczyno obejmowała sołec-
twa: Kack Wielki, Wiczlino, Chwaszczy-
no, Osowa, Kolonia, Koleczkowo,

Karczemki należące do sołectwa Dobrze-
wino, Dobrzewino, Bojano, Kielno. Gmi-
na znajdowała się w  powiecie Morskim
z  siedzibą w  Wejherowie, który był czę-
ścią składową województwa gdańskiego.
W  1953 roku od gminy Chwaszczyno
odłączone zostało sołectwo Kack Wielki,
które stało się częścią składową miasta
Gdynia stając się jedną z  jego dzielnic.
Działalność gminy została wówczas
mocno ograniczona. Kolejny rok 1954
przyniósł reformę administracji samo-
rządowej. Gminy zostały zniesione,
a  w  ich miejsce każda z  odrębnych miej-
scowości stała się gromadą. Co jak oka-
zało się w  późniejszym okresie było
błędem, gdyż gromady nie były wydolne
ekonomicznie. Po zlikwidowaniu gminy
Chwaszczyno postało 8 jednostek – gro-
mad, które nie mogły poradzić sobie
z  problemami, którymi dotychczas zaj-
mowały się gminy.
Po kolejnej reformie w  1973 roku nie od-
tworzono gminy Chwaszczyno, część jej
dotychczasowego obszaru włączono do
gminy Kielno i  Szemud. W  1976 roku
w  wyniku akcji scalania małych gmin
część gminy Chwaszczyno włączono do
gminy Szemud, a resztę do gminy Żuko-
wo.

Budynek szkoły w Chwaszczynie, obecnie przedszkole niepubl iczne, mieściła
się w nim siedziba zarządu gminy do 1 954 roku oraz szkoła do 1 956 r. , widok
współczesny.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA CHWASZCZYNO.PL

Protokół pierwszego posiedzenia gminy Chwaszczyno - 1 945 r.



Liga Juniorów C2 - grupa Gdańsk I - sezon 2013/2014
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KS Chwaszczyno w czołówce
tabeli IV ligi!
Karol Krefta

KS Chwaszczyno po dziewięciu meczach zajmuje trze-
cią lokatę w IV pomorskiej klasie rozgrywkowej. Ze-
spół zdobył 18pkt., w czym 5 spotkań wygrał, poniósł
jedną porażkę, a w 3 meczach nastąpił podział punk-
tów.
KS Chwaszczyno ma także swoich reprezentantów w Lidze Ju-

niorów C2 – grupa Gdańsk I. Juniorzy rozegrali 3 spotkania i
zdobyli 6pkt. Zajmują czwarte miejsce w lidze.
Wszystkim zawodnikom, zarówno seniorom jak i juniorom, ży-
czymy wielu sukcesów, mnóstwa strzelonych bramek przy za-
chowaniu czystego konta i zdobycia mistrzostwa ligi.
Mieszkańców Chwaszczyna i okolic zapraszamy do wspólnego
dopingowania naszych podopiecznych.
Podane statystyki zostały zaczerpnięte ze strony internetowej
pomorskifutbol.pl, gdzie na bieżąco można śledzić poczynania
naszej drużyny. Informacje są aktualne do zakończenia
dziewiątej kolejki spotkań seniorów i trzeciej kolejki spotkań
juniorów.

A tak oto prezentuje się najbliższy terminarz IV ligi,
w której gra KS Chwaszczyno:

5 października (16:00) KS Chwaszczyno : Wietcisa Skarszewy
12 października (16:00) Amator Kiełpino : KS Chwaszczyno
19 października (16:00) KS Chwaszczyno : Powiśle Dzierzgoń
26 października (14:00) Olimpia Sztum : KS Chwaszczyno
2 listopada (11:00) KS Chwaszczyno : Gryf Słupsk
9 listopada (12:00) Żuławy Nowy Dwór Gdański : KS Chwaszczyno
16 listopada (11:00) KS Chwaszczyno : Orlęta Reda

R-GOL.com IV liga - sezon 2013/2014
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- Synku, przed godziną w  szafce były
dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się
stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i  nie
zauważyłem tego drugiego.
***
Małe gołąbki zrobiły kupę w  gnieździe.
Zagniewana mama krzyczy na nie:
- Kiedy wreszcie nauczycie się korzystać
z  pomnika?
***
Dwóch przedszkolaków przechwala się
nawzajem:
- A  wiesz, mój tata jest lepszy od
Twojego taty!

- A  mój brat jest lepszy od Twojego
brata!
- Za to moja mama jest lepsza od Twojej
mamy!
- A  wiesz, tu to chyba masz rację, bo
nawet mój tata tak mówi.
****
- Tatusiu, co to znaczy pesymista?
- Pesymista, syneczku, to taki człowiek,
który nie doi krowy, bo obawia się, że
mleko już skwaśniało.
****
Na podwórku kura ucieka przed
goniącym ją kogutem. Pędzi ile sił
w  nogach i  myśli:

- Zrobię jeszcze dwa kółeczka, żeby nie
pomyślał, że jestem taka łatwa.
****
Komar pyta komara:
- Jak Ci idzie nauka latania?
- Nieźle.. . Ludzie jak mnie widzą, to
klaszczą.
****
- Mamo, dziś na lekcji pan od
matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a  co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a  ja -
największym!

z  przymrużeniem oka...
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Zagospodarowanie
terenu przy jezio-
rze Wysockim.
Michał Witt

Latem na spotkaniu mieszkańców
Chwaszczyna przy ognisku, padła
propozycja zagospodarowania tere-
nu przy jeziorze, w  celu umożliwie-
nia częstszych spotkań
mieszkańców. Powstała grupa
mieszkańców, którzy zadeklarowa-
li konkretne działania, w  celu zło-
żenia wniosku o  inicjatywę
lokalną. Mieszkańcy wymienili się
swoimi numerami i  e-mailami, aby
łatwiej można było kontaktować
się przy konstruowaniu wniosku.
W  sierpniu br. ponownie spotkali się
mieszkańcy zainteresowani uporządko-

waniem terenu przy jeziorze, ale już
w  zawężonym gronie. Na spotkaniu był
również sołtys Nowego Świata,
który wyraził chęć pomocy.
Mieszkanka Chwaszczyna, a  za-
razem członek Rady Sołeckiej Jo-
lanta Wiercińska opracowała
projekt: "Zagospodarowanie tere-
nu przy jeziorze Wysockim
w  Chwaszczynie w  celu organi-
zacji miejsca wypoczynku miesz-
kańców". Dotyczy on wymiany

nawierzchni przy jezio-
rze (w  części plaży, któ-
ra jest po stronie gminy
Żukowo) na żwir, montaż kra-
wężników, zbudowanie pomo-
stu oraz postawienie trzech
ławek.
Znalazło się kilka osób, które
chcą pomóc ale przydałoby się
więcej chętnych, aby włączyć
się w  realizację projektu.

Najdroższy jest transport żwiru
oraz wynajem ciężkiego sprzętu.
Nazwy firm, które pomogłyby
w  zagospodarowaniu terenu
w  podziękowaniu zostałyby
umieszczone na tabliczkach infor-
macyjnych.
Dla tych, którzy nie pamiętają
czasów świetności tego miejsca
prezentujemy zdjęcia sprzed lat
plaży nad jeziorem Wysockim.
Był piasek, barierki, boje na jezio-

rze wyznaczające teren kąpieliska. Może

uda się choć częściowo przywrócić ten
stan?

Osoby zainteresowane pomocą prosimy
o kontakt z redakcją lub radą sołecką
Chwaszczyna.




