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Powstała strona klubu KS Chwaszczyno!
Zapraszamy – www.ks.chwaszczyno.pl
Od 26 lutego br. klub KS
Chwaszczyno posiada własny,
oficjalny portal internetowy. Za-
rząd klubu podjął decyzję
o  utworzeniu strony, aby być bli-
żej mieszkańców i  informować
ich na bieżąco o  wszystkich waż-
nych wydarzeniach związanych
z  KSCh.
Na portalu klubu możemy znaleźć
informacje o  wszystkich rozgry-
wanych meczach klubu. Są także
składy drużyn, zarówno składu
seniorskiego, jak i  juniorskiego (ze
zdjęciami). Możemy poznać za-
rząd klubu i  tych, którzy trenują
zawodników KS Chwaszczyno.
Dostępne są także galeria klubu
oraz stadionu. Znajdziemy rów-
nież informacje o  sponsorach, któ-
rzy wspierają działania KSCh.
Wkrótce będzie można zakupić
gadżety związane z  klubem.
Wszystko będzie na bieżąco aktu-
alizowane, a  strona będzie sukce-
sywnie się rozwijać. Zapraszamy
do śledzenia www.ks.chwaszczy-
no.pl!



Remont Drogi Wojewódzkiej Nr 218 - ul.Oliwska
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W  związku z  katastrofalnym stanem
Drogi Wojewódzkiej Nr 218 – ul. Oliw-
ska, na której często dochodzi do wy-
padków drogowych i  potrąceń pieszych
Radny Powiatowy Piotr Fikus już
19.09.2012 roku złożył pierwsze pismo
do Marszałka Sejmiku Województwa
Pomorskiego. Pismo dotyczyło popra-
wy bezpieczeństwa pieszych i  kierują-
cych pojazdami poprzez wybudowanie
chodnika i  4 zatok autobusowych na
odcinku od istniejącego chodnika do
granicy miasta Gdańsk.
Kolejne pismo w  tej sprawie zostało zło-
żone 19.04.2013 r. również na ręce Pana
Marszałka. Mimo braku podjęcia kon-
kretnych decyzji ze strony Pana Marszał-
ka radny w  dniu 20.11.2013 roku złożył
kolejne pismo do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich oraz umówił spotkanie z  Mar-
szałkiem Sejmiku Województwa
Pomorskiego z  Panem Ryszardem Świl-
skim, w  którym wzięli również udział
mieszkańcy Chwaszczyna Wojciech Al-
becki i  Sylwester Zadroga. Do spotkania
doszło w  dniu 10.02.2014 r., na którym
Pan Marszałek poinformował, iż jeszcze
w  lutym br. Zarząd Dróg Wojewódzkich
ogłosi przetarg na odnowę nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr  218. Jeżeli chodzi
o  budowę chodnika i  4 zatok autobuso-
wych, nie zostały podjęte żadne konkret-
ne decyzje. Radny wraz z  Mieszkańcami
poinformowali Pana Marszałka, że zro-

bią wszystko aby doprowadzić do wy-
budowania chodnika i  zatok
autobusowych. Pan Marszałek zapewnił,
że zwróci się w  tej sprawie do Burmi-
strza Gminy Żukowo i  do Starosty Po-
wiatu Kartuskiego z  pismem o  pomoc
finansową. Burmistrz Gminy Żukowo
Pan Jerzy Żurawicz odpowiedział i  pod-
jął decyzję o  przeznaczeniu kwoty 40 000

zł na dokumentację budowy chodnika
i  zatoki. Czekamy teraz na podjęcie
uchwały przez Radę Miejską w  Żuko-
wie, która prawdopodobnie odbędzie się
marcu br.
Jak widać ciężka i  uporczywa praca
przyniosła odpowiedni efekt.

red.

Na zdjęciu od lewej: Sylwester Zadroga, Radny Powiatowy Piotr Fikus, Wicemarszałek Ryszard
Świlski

Budżet gminy Żukowo na bieżący rok już
dawno uchwalony – ten rok w  związku
z  wyborami do Rady Miejskiej w  Żukowie
jest nieco lepszy dla Chwaszczyna. Gdyby
wziąć jedynie pod uwagę liczbę mieszkań-
ców (około 3.300) to Chwaszczyno powinno
mieć z  puli przeznaczonej na inwestycje
(29,3  mln zł) rocznie kwotę około 3,2  mln zł.
Za taką kwotę można by wybudować co
roku kilka  km dróg z  asfaltu (zamiast pro-
wizorki typu płyty Yomb) lub dokończyć
budowaną od kilkunastu lat kanalizację.

Powinny być 3 miliony, jest 1 – inwestycje gminy Żukowo
w  Chwaszczynie



Wojciech Albecki

Po trzech latach ciągłych wzrostów po-
datku rolnego Rada Miejska w  Żuko-
wie postanowiła wykonać ukłon
w  stronę swoich wyborców i go obni-
żyć. Jesienią tego roku odbędą się wy-
bory samorządowe. Czy to zbieg
okoliczności?
Wysokość obniżki liczona jest w  sto-
sunku do maksymalnej stawki jaką mo-
że przyjąć gmina na podstawie
komunikatu GUS.
Podatek rolny jest to podatek lokalny,
który płacą wszyscy posiadacze gruntów
rolnych, czyli nie tylko rolnicy. Stawka
podatku od obecnego roku ustalana jest
w  oparciu o  średnią cenę skupu kwintala
żyta za 11 kwartałów lat poprzedzają-
cych rok kiedy trzeba zapłacić podatek.
Jeszcze w  ub.r. cena żyta liczona była za
3 kwartały roku poprzedniego.
Stawka podatku jest określana jako rów-
nowartości ceny 250  kg żyta od hektara
przeliczeniowego lub od pozostałych
gruntów cenę 500  kg żyta za hektar fi-
zyczny. Czym się to różni? Hektar fi-
zyczny to powierzchnia 10 000 m2

natomiast przeliczeniowy to umowna
wartość określana jako iloczyn klasy bo-
nitacyjnej przyjętej na danej powierzchni
mnożonej poprzez przelicznik określony
w ustawie o podatku rolnym odrębny
dla każdej z 4 stref podatkowych w Pol-

sce. I tak hektar fizyczny mający klasę
bonitacyjną np. IIIb do celów obliczenia
podatku rolnego będzie miał mnożną
1,25 oznacza to po prostu, że ktoś mający
4 hektary ziemi klasy IIIb zapłaci poda-
tek tak jak by miał 5 hektarów. Osoba
mająca 1 hektar ziemi o klasie IVa będzie
miała mnożną 1, więc nie zapłaci nic
więcej niż za posiadany hektar. Osoba
mająca działkę rolną o powierzchni np.
5000 m2 zapłaci niezależnie od klasy tyle
co rolnik mający 10 000 m2 IV klasy bo-
nitacyjnej. Dzieje się tak ponieważ osoby
mające mniej niż hektar płacą równowar-
tość 500 kg żyta, a nie 250 kg jak osoby
mające więcej niż hektar.
W bieżącym roku wpływ do budżetu
gminy Żukowo z tytułu podatku rolnego
zaplanowano na kwotę około 0,91 mln

zł.
Ile może płacić rocznie po-
datku „typowy” rolnik w
gminie Żukowo? To zależy
od powierzchni na jakiej
gospodaruje i jakie klasy
ziemi uprawia. Zakładając,
że gospodarz ma 10 ha (9
gruntów ornych i 1 łąk) z
czego 4 klasy IVa, 4 ha kla-
sy IIIa, 1 ha II oraz 1 ha IV
łąk samego podatku rolne-
go zapłaci około 2006 zł. Do
tego dochodzi kwota od
kilkudziesięciu od kilkuset
złotych podatku za dom

mieszkalny (w zależności od jego po-
wierzchni).
Czy to dużo czy mało?

Ile Glincz zarabia na wodzie i  kanalizacji?
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Wojciech Albecki

Od 1 stycznia br. mieszkańcy naszej
gminy muszą więcej płacić za wodę
i  kanalizację. O  ile dostęp do sieci wo-
dociągowej ma 96  % mieszkańców
gminy Żukowo, to do sieci kanalizacji
sanitarnej już tylko około 35  % popu-
lacji.
Stawka za zużyty m3 wody wzrosła dla
gospodarstw domowych z  2,57 zł do
2,60 zł, natomiast za zrzut ścieków
z  5,18 zł za każdy m3 do 5,28 zł. Odbior-
cy przemysłowi muszą płacić odpo-
wiednio 3,88 zł za wodę oraz 8,35 zł za
ścieki począwszy od początku tego ro-
ku.
Czym są spowodowane podwyżki? Na
to składa się kilka czynników: przede
wszystkim wzrost stawek podatku od
budynków oraz od nieruchomości jakie
płacić musi ZUK Glincz gminie, które
uchwaliła RM w  Żukowie. Czynsz dzier-
żawny za instalację sanitarną i  wodocią-
gową gmina ustaliła na poziomie po

10  % ich wartości, które to gestor sieci
wodno - kanalizacyjnej musi wnosić
gminie. Opłata za odbierane przez Saur-
Neptun Gdańsk ścieki wynosi 2,63 zł
netto, czyli 2,84 zł brutto za każdy m3

odebranych nieczystości.
Wielu z  nas ciekawi ile ZUK Glincz zara-
bia na tych mediach. Otóż jak czytamy
w  uzasadnieniu uchwały o  podwyżce

planuje się zużycie wody
w  ilości 900.000 m3 przez
odbiorców indywidual-
nych oraz 165.000 m3

przemysłowych w  całym
2014 roku z  terenu całej
gminy Żukowo. Nato-
miast zrzut ścieków bę-
dzie wynosił
odpowiednio 345.000 m3

odbiorcy indywidualni
oraz 135.000 m3 odbiorcy
przemysłowi za rok 2014.
Przychody za wodę wy-
niosą 2.761.350 zł z  czego
czysty zysk to 93.000 zł.
Natomiast przychody za

zrzut ścieków wyniosą 2.730.600 zł z  cze-
go czysty zysk to jedynie 2.000 zł. Ogó-
łem w  2014 roku ZUK Glincz ma zarobić
na czysto za usługi dostarczania wody
i  odbiór ścieków po odliczeniu wszelkich
kosztów 95.000 zł od odbiorców indywi-
dualnych i  przemysłowych.

Gmina obniżyła podatek rolny o  6,58 %

Jak kształtowała się wysokość
podatku rolnego od hektara na
przestrzeni ostatnich lat?

201 0 - 87,25 zł
2011 - 94,1 0 zł
201 2 - 1 40,00 zł
201 3 - 1 89,65 zł
201 4 - 1 62,50 zł
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Ze-
społu Szkół Publicznego Gimnazjum
i  Szkoły Podstawowej w  Chwaszczynie
serdecznie dziękują Pomorskiemu Od-
działowi Wojewódzkiego NFZ za prze-
kazanie placówce sześciu zestawów
komputerowych, a  firmie Marcopol za
laptopa. Podziękowania składamy
również rodzicom, którzy zareagowali
na prośbę wychowawców i  dostarczyli
do pracowni komputerowych nowe
i  używane klawiatury, myszki i  pod-
kładki pod myszki. Rodzice sfinanso-
wali także zakup dwunastu
dwuosobowych stołów i  trzech krzese-
łek do sali nr  8 dla klas IA i  IB szkoły
podstawowej. Pozostałe dwadzieścia
jeden brakujących krzeseł zakupiła
szkoła. Z  kolei dzięki pomocy finanso-
wej Rady Rodziców, udało się wymie-
nić mocno sfatygowane krzesła
obrotowe w  sali komputerowej nr  5. Ra-
da Rodziców zakupiła szesnaście sztuk,
a  pozostałe dziesięć szkoła.
Wszystkim darczyńcom, sponsorom
i  osobom zaangażowanym w  pomoc
bardzo dziękujemy.

Podczas ferii zimowych został wykona-
ny remont świetlicy szkolnej. Została ona
powiększona i  wydzielono w  niej kącik
do odrabiania lekcji i  cichej pracy
z  uczniem.

Na terenie naszej szkoły 28 marca 2014 r.
odbędzie się V Giełda Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Oferta skierowana jest do
uczniów starszych klas gimnazjalnych
z  naszej i  okolicznych placówek oświato-
wych oraz nauczycieli i  rodziców
uczniów, którzy niedługo rozpoczynają
start w  nowe życie zawodowe. Gimna-
zjaliści poprzez indywidualny kontakt
z  reprezentantami różnych szkół będą
mogli pogłębić wiedzę na temat interesu-
jących ich placówek oświatowych, co po-
może im w  podjęciu trudnych decyzji
edukacyjnych i  zawodowych.

29 kwietnia 2014 r. obchodzimy uroczy-
stość 55 – lecia nadania szkole imienia
Adama Mickiewicza. W  związku z  tym
podejmujemy szereg działań takich jak
organizacja konkursów i  dodatkowych
zajęć z  uczniami mających na celu przy-
bliżenie młodym ludziom twórczość
Adama Mickiewicza.
Dzień obchodów rozpoczniemy uroczy-
stą Mszą Św., potem nastąpi przemarsz
do szkoły i  odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej. Przemówienia wygłoszą goście i  dy-
rektor szkoły, zostaną wręczone medale
pamiątkowe i  dyplomy laureatom kon-
kursów.

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

- I  miejsce w  piłce ręcznej dziewcząt w  Gminnej Gimnazjadzie,
- IX miejsce w  parach chłopców w  Mistrzostwach Wojewódz-
kich w  mini piłce siatkowej -Bartosz Sulżycki i  Łukasz Kreft
z  klasy sportowej IVA. W  zawodach startowało ponad 40 par
chłopców z  całego województwa, pozostali reprezentanci szko-
ły również osiągnęli dobre wyniki.
- II miejsce w  Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Mło-
dzików w  lekkiej atletyce konkurencja: skok o  tyczce – Milena
Lipińska,
- III miejsce w  Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Ju-
niorów Młodszych w  lekkiej atletyce konkurencja: skok o  tycz-
ce – Dominika Ponke,

- I  miejsce w  Gminnych Mistrzostwach Szkół Wiejskich w  piłce
nożnej halowej,
- IV miejsce w  Powiatowych Mistrzostwach Szkół Wiejskich
w  piłce nożnej halowej,
- I  miejsce w  Gminnych rozgrywkach w  unihokeju,
- II miejsce w  Powiatowych rozgrywkach w  unihokeju,
- II miejsce w  Gminnych rozgrywkach w  mini piłce siatkowej.

Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów.

Sportowe sukcesy uczniów chwaszczyńskiej szkoły

Wiadomości ze szkoły

Zapraszamy mieszkańców na Zebranie Wiejskie
dnia 18 marca 2014 r. o  18.00 w  chwaszczyńskiej szkole

Pod koniec lutego br. w  Urzędzie Gminy Żukowo odbyło się spotkanie burmistrza z  sołtysami. Spotkanie miało charakter
organizacyjny, sołtysi mogli zgłaszać p.o.   komendantowi Komisariatu Policji Dariuszowi Knoppowi w  Żukowie uwagi dotyczące
pracy Policji oraz potrzeby w  poszczególnych sołectwach. Ponadto ustalono terminy zebrań sołeckich.
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Jedzenie a  emocje
Joanna Dziewiatowska

Lęk, strach i  inne tego typu emocje
z  pewnością mogą się przyczynić do
nadmiernego spożywania pokarmów
i  w  efekcie powstania do nadwagi i  oty-
łości.

Gdy czujemy się zestresowani nasze po-
trzeby żywieniowe się zmieniają. Często
w  takich sytuacjach wiele osób przesta-
wia się na awaryjny tryb żywienia czyli
jedzenie w  pośpiechu, na żywność typu
fast food, jedzenie przez telewizorem lub
komputerem. Każdy rodzaj stresu wy-
wołuje odpowiedź układu nerwowego
i  hormonalnego czyli wydzielanie wielu
substancji chemicznych, które działają na
mózg i  na resztę ciała, utrzymując orga-
nizm w  stanie gotowości w  obliczu „za-
grożenia”. U  około 1/3 z  nas stan taki
spowoduje obniżenie apetytu, jednak
u  pozostałych 2/3 dzieje się wręcz prze-
ciwnie. W  stresie wydziela się adrenali-
na, której poziom szybko opada, jednak
w  odpowiedzi na adrenalinę wydziela
się kortyzol, który utrzymuje się we krwi
znacznie dłużej. Kortyzol powoduje
wzrost łaknienia, zwłaszcza apetyt na
wysokoenergetyczne słodycze i  tłuste
pokarmy. Tego typu jedzenie powoduje
uwalnianie się w  mózgu naturalnych
opiatów, czyli substancji które zmniej-
szają ból i  powodują euforię. Słodkie
i  tłuste jedzenie poprawia nam samopo-
czucie ale działa uzależniająco i  gdy pró-
bujemy z  niego zrezygnować powoduje
objawy odstawienne jak np. u  osoby uza-

leżnionej od alkoholu w  okresie zaprze-
stania picia.
Wysokie stężenia kortyzolu powodują
odkładnie się tkanki tłuszczowej w  oko-
licach brzucha. Otyłość brzuszna wiąże
się z  wyższym ryzykiem powikłań i  wy-
stąpienia chorób jak cukrzyca typu II,
choroby serca, nadciśnienie. Ciekawe
jest, że tłuszcz trzewny potrafi także
działać na mózg aby zmniejszać dys-
komfort związany z  odczuwaniem prze-

wlekłego stresu.
Mechanizm działania
nie jest dokładnie zna-
ny ale wydaje się iż
tkanka tłuszczowa
brzuszna wydziela nie-
zidentyfikowaną do-
tychczas substancję,
która poprawia nastrój.
Przejadanie się samo
w  sobie jest także stre-
sujące i  powoduje tak-
że wyrzut kortyzolu do
krwi. Po obfitym posił-
ku żołądek jest rozcią-
gnięty przez pokarm.
W  odpowiedzi na to or-
ganizm reaguje podnie-
sieniem ciśnienia krwi
i  tętna. Wiele osób je
zbyt szybko i  zbyt du-
żo, zanim zda sobie
sprawę że zjadło już

wystarczająco, co utrzymuje organizm
w  stanie przewlekłego stresu. Wraz ze
wzrostem wielkości porcji i  kaloryczno-
ści, wzrasta też obciążenie metaboliczne
organizmu powodując jeszcze większe
szkody. Tłuste pokarmy zwiększają lep-
kość krwi i  powodują skłonność do za-
krzepów. Jednym ze sposobów
przeciwdziałania tym skutkom jest po-
wolne i  świadome jedzenie.
Wielu psychiatrów jest przekonanych, że
nadmierny apetyt jest wynikiem wystę-
powania zaburzeń emocjonalnych. Buli-
mia (żarłoczność) i  binge eating
(napadowe objadanie się) może zapew-
niać kompensację niespełnionych po-
trzeb i  zamierzeń danej osoby poprzez
odczuwanie prymitywnej przyjemności
oraz satysfakcji podczas jedzenia.
Do zaburzeń w  zachowaniach żywienio-
wych może prowadzić dążenie dziecka
do zwrócenia na sobie uwagi rodziców,
stres, lęk, traktowanie jedzenia jako sub-
stytutu poczucia bezpieczeństwa i  opieki
rodziców. Dzieci od których rodzice
oczekiwali nadzwyczajnych osiągnięć
i  realizacji własnych niespełnionych pla-
nów, często cierpią na zaburzenia osobo-
wości, brak niezależności i  brak
szacunku do siebie. W  efekcie mogą wy-

kształcić nieprawidłowy stosunek do je-
dzenia. W  późniejszych latach życia
nieprawidłowe nawyki żywieniowe ta-
kich osób mogą się utrwalić. Wtedy re-
zygnacja z  jedzenia staje się zagrożeniem
dla poczucia bezpieczeństwa. Obfitość
jedzenia rekompensuje lęki i  rozczaro-
wania życiowe.
Za duże lub za małe ilości białek dostar-
czanych w  diecie wpływają na produkcje
różnych neuroprzekaźników w  mózgu,
a  to z  kolei oddziałuje na apetyt czy od-
czuwane emocje. Przykładowo wysoki
poziom serotoniny (hormon dobrego na-
stroju) powoduje zmniejszenie spożycia
węglowodanów, a  kiedy jej brak, mamy
ochotę na pieczywo, ciasta, makarony.
Noradrenalina powoduje chęć na spoży-
wanie słodyczy a  galanina na ciągłe zaja-
danie się tłustymi potrawami.
Zwracajmy uwagę zatem na co jemy, nie
tylko ze względu na utrzymanie wagi,
zdrowie, ale także aby poczuć się peł-
nym życia i  bardziej odpornym na co-
dzienne stresy.

Autorka tekstu po-
chodzi z  Gdańska, od
9 lat mieszka w  Tu-
chomiu. Dietetyk me-
dyczny, absolwentka
Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego,
obecnie doktorantka
GUMed. Członek
Polskiego Stowarzy-

szenia Dietetyków oraz Konsorcjum Die-
tetyków Medycznych. Prowadzi
indywidualną praktykę dietetyczną.
W  wolnym czasie uprawia sport, biega
i  eksperymentuje w  kuchni.

Centrum Dietetyczne
Metamorfoza
mgr  Joanna Dziewiatowska
dietetyk medyczny

Gabinet: Tuchom, Polna 12
rejestracja: 505 39 86 93

znanylekarz.pl
(Joanna Dziewiatowska)
dietetyka-24.pl
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Wojtek Albecki, Karol Krefta

W  niedzielę 19 stycznia 2014r. chór
Strzelenka z  Tuchomia obchodził jubile-
usz pięciolecia istnienia. Z  tej okazji od-
prawiona została Msza Święta, którą

uświetnił występ chóru. Po niej można
było wysłuchać koncertu kolęd po pol-
sku i  kaszubsku.
W  obchodach pięciolecia chóru, których
dalsza część odbyła się w  Tuchomku
w  Oleńce, wzięli udział księża z  naszej
parafii, przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz członkowie Rady Chórów
Kaszubskich. Nie zabrakło również pań
z  zespołu Kaszubki z  Chwaszczyna oraz
przedstawicieli ZK-P oddziału
w  Chwaszczynie.
Podczas uroczystości nie zapomniano
o  urodzinowym torcie, a  pięcioletni już
chór dał dla zgromadzonych gości spe-
cjalny występ.
Rąbek historii powstania.
Chór "Strzelenka" z  Tuchomia został za-
wiązany w  styczniu 2009 roku. Inicjato-
rem powstania takiego zespołu był
ówczesny prezes ZK-P Chwaszczyno,
pan Tomasz Fopke.
Śpiewacy stanęli przed dokonaniem wy-
boru nazwy zespołu. Chórzyści zapro-
ponowali, aby „imię” chóru było
kojarzone z  geografią ich miejscowości.
Obierając takie kryterium, przyjęli na-

zwę „Strzelenka”. Nazwa chóru pocho-
dzi od rzeki, która przepływa przez
miejscowość Tuchom i  wpada do Radu-
ni. Tym samym rzeka stała się inspiracją
w  projektowaniu strojów dla chóru.
Chórzyści zadecydowali, że panie będą
nosiły błękitne żakiety i  niebieskie chus-

ty, a  panowie błękitne koszule i  niebie-
skie krawaty.
Działalność na niwie kaszubsko-religij-
nej .
Chórzyści regularnie, każdego roku bar-
dzo starannie przygotowują oprawę
Mszy Świętych Kaszubskich w  kościele
w  Chwaszczynie. Od trzech lat „Strze-
lenka” raz w  roku w  okresie wielkopost-
nym prowadzi Drogę Krzyżową
z  języku kaszubskim, a  w  miesiącu ma-
ryjnym nabożeństwo majowe, gdzie
śpiewa w  języku kaszubskim Litanię Lo-
retańską.
Chórzyści często korzystają z  zaproszeń
innych parafii. „Strzelenka” raz w  roku
śpiewa na Mszy Świętej z  elementami ję-
zyka kaszubskiego w  parafii pw. św.
Polikarpa w  Gdańsku-Wysokiej. Gościn-
nie śpiewali także w  kościołach w  Gdań-
sku-Osowej (2009), w  Baninie (2011),
w  Żukowie (2011), w  Tuchlinie na Jubile-
uszu 25-lecia kapłaństwa o.   Ignacego Ko-
szałka SVD (2012), w  Pomieczynie (2013)
czy w  Gdyni-Fikakowie, gdzie dali rów-
nież koncert kolęd (2014). Chór śpiewał
także na Drodze Krzyżowej w  języku ka-

szubskim w  Sianowie w  Sanktuarium
Królowej Kaszub (2011) i  podczas Mszy
Świętej Polowej poprzedzającej Miste-
rium Męki Pańskiej w  Sanktuarium Ma-
ryjnym w  Górce Klasztornej (2012).
Chór „Strzelenka”, którego członkowie
od 2010 roku należą do ZK-P Chwasz-

czyno, czynnie włącza się w  orga-
nizację corocznej pielgrzymki
kaszubskiej z  Chwaszczyna do
Sianowa. Śpiewacy przygotowują
śpiew, chusty, prowadzą pątni-
ków i  zapewniają transport.
„Strzelenka” od 2009 roku należy
do Rady Chórów Kaszubskich,
która zrzesza zespoły wokalne
i  regionalne z  Kaszub. Chórzyści
rok w  rok uczestniczą w  organi-
zowanych przez nią dwóch odpu-
stach na Górach Kalwaryjskich
w  Wejherowie, gdzie swoim śpie-
wem ubogacają liturgię Mszy
Świętych.
Promocja regionu Kaszub.
Od początku istnienia chór
„Strzelenka” z  Tuchomia jedno-
czy się z  wszystkimi Kaszubami
podczas corocznych Dni Jedności
Kaszubów. Chórzyści wraz ze
swoimi rodzinami licznie biorą
udział w  Światowych Zjazdach
Kaszubów.
Zespoły należące do RCHK co ro-
ku losują tzw. „wędrowną lutnię”,
wyznaczającą członka rady, który
zorganizuje Zjazd Śpiewaków

Kaszubskich. Chór „Strzelenka” przygo-
tował taki zjazd 20 czerwca 2010r.
Każdego roku chórzyści uczestniczą na
Festynie Kaszubskim w  Chwaszczynie,
na festynach rodzinnych. Gościnnie
śpiewali także na Kaszubskim Festynie
Rodzinnym w  Żukowie (2011), na Festy-
nie Kultury Kaszubskiej i  Religijnej
w  Gościcinie (2012), czy Krancbalu do-
żynkowym w  Nadolu (2010).
Na zaproszenie autorki obrazów p. Sabi-
ny Szlahs „Strzelenka” uświetniła swoim
występem wystawę pt. „Niezapomniane
Wiejskie Klimaty”, która miała miejsce
w  Chmielnie (2011). Chórzyści śpiewali
także na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Gdańskiego podczas zeszło-
rocznej promocji pierwszego tomu
Wielkiego Słownika polsko-kaszubskie-
go autorstwa Eugeniusza Gołąbka
(2013).
Końcówka roku 2011 dostarczyła wiele
radości, gdyż „Strzelenka” zajęła drugie
miejsce na VI Festiwalu Kolęd Kaszub-
skich w  Pierwoszynie. Jest to największe
osiągnięcie chóru w  5-letniej historii
działalności.

Chór „Strzelenka” działa już 5 lat!
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Karol Krefta: To może od początku. Jak
powstało KS Chwaszczyno? Jak to
wszystko się zaczęło?
Janusz Płocki: Nieoficjalnie KSCh swój
początek miało w  roku 2000, a  inicjato-
rem powstania klubu był Jarosław Lot-
kowski. Pierwszym prezesem został
Marcin Haase w  2003 roku. Wtedy też
zaczęliśmy rozgrywki w  B klasie, a  skład
drużyny tworzyli mieszkańcy Chwasz-
czyna i  okolic.
Mieliście jakieś wsparcie?
Oczywiście. Dzięki staraniom ówczesne-
go prezesa sponsorem KSCh została fir-
ma Marcopol. Z  kolei nieprzerwanie od
2005 roku naszym głównym sponsorem
jest ANRO-TRADE reprezentowane
przez Teresę i  Romana Walder. Mamy
też wielu innych ważnych sponsorów,
nie sposób wszystkich wymienić. Można
ich zobaczyć na tworzącej się nowej stro-
nie klubu. Przez te wszystkie lata wiele
osób przyczyniło się do naszego wielkie-
go rozwoju.
Pojawił się nowy sponsor. Czy zmieniły
się plany dla KSCh?
Gra w  lidze przestała być tylko zabawą.
Pozyskaliśmy nowych zawodników,
wzmocniliśmy sztab szkoleniowy, zaczę-
liśmy walczyć o  wyższe cele, wyższe lo-
katy, a  w  rezultacie o  wyższe ligi.
Wszystkie te czynniki wpłynęły na dzi-
siejszą pozycję w  rozgrywkach.
IV liga, IV lokata, 2 pkt. straty do miej-
sca premiowanego awansem.
To niewiele, jest apetyt na III ligę, ale
przed nami jeszcze cała runda wiosenna.
Mamy szansę, by przejść do historii.
W  naszej gminie nie ma drużyny piłkar-
skiej w  tak wysokiej klasie rozgrywko-
wej. Jeśli uzyskamy awans, to
w  najbliższych latach żaden zespół nie
osiągnie tak wiele, jak KSCh. Będziemy
walczyć.
Do tej pory rozmawialiśmy o  seniorach.
Czy młodsze osoby mogą grać dla
KSCh?
Jak najbardziej! Bez młodzieży nie ma
przyszłości w  sporcie. Mamy składy ju-
niorskie: rocznik 2000-2003 (25 graczy)
oraz roczniki 2005, 2006 i  2007/2008
(łącznie 45 osób), które grają w  rozgryw-
kach PZPN i  wielu turniejach piłkar-
skich. Wznawiamy rocznik 1996/1997.
W  zeszłym roku juniorzy uczestniczyli
w  pierwszym obozie piłkarskim.
To przyszli gracze KSCh?
Wśród nich jest wielu obiecujących pił-
karzy. Ogromną rolę odgrywają tutaj tre-
nerzy, którzy poświęcają temu dziełu
wiele serca i  czasu, ale również i  rodzice,
którzy zachęcają dzieci do uprawiania
sportu i  pilnują, by ich pociechy stawiały

się na treningach.
Każdy może wstąpić do KSCh?
Jasne, niebawem na stronie ukażą się
wszelkie potrzebne informacje, dla każ-
dego znajdzie się miejsce. W  swoich sze-
regach mieliśmy również młodą
piłkarkę!
Odstawcie komputer, wpadnijcie na tre-
ning!

Mówimy o  rozwoju, potrzebne są zatem
odpowiednie warunki. Jaką infrastruk-
turę posiada klub KSCh?
Stadion warunkowo spełnia wymogi gry
w  IV lidze. Obiekt ten powinien być bar-
dziej dopasowany, a  to niesie za sobą
spore koszty. Na tę chwilę mamy piękne
trawiaste boisko, najlepiej utrzymane
w  powiecie. Stadion posiada sztuczne
oświetlenie, natryski, trybuny na 300
osób dla kibiców Chwaszczyna i  dla 50
kibiców gości. Mamy też piękny cyfrowy
zegar, chyba jedyny w  powiecie, który
przedstawia rezultat i  czas spotkania.
Defektem są szatnie, ogólniej rzecz bio-
rąc baraki kontenerowe, które w  zimo-
wej porze nie nadają się do użytku;
a  także brak boiska treningowego.
Trybuny na 300 osób. To dla ok. 10%
mieszkańców Chwaszczyna.
Gdyby przychodziło choć tyle, to byłoby
wspaniale. Na początku istnienia klubu
mecze KSCh oglądało 100-200 kibiców.
Wtedy nie było trybun, nie było gdzie
siedzieć. Niestety, liczba ta systematycz-
nie maleje. To nasza pięta achillesowa.
Mimo osiąganych wyników?
Przez te wszystkie lata awansowaliśmy
z  B klasy do IV ligi, a  kibiców jest garst-
ka. Wykorzystujemy różne źródła, żeby
informacje o  meczach docierały do jak
największej liczby mieszkańców: tworzy-
my stronę internetową, prowadzimy fan-
page na facebook’u, umieszczamy
informacje w  prasie, firma Alexander
drukuje plakaty, które rozwieszamy
w  Chwaszczynie.
Może mieszkańcom brakuje czasu?

Terminarz rozgrywek staramy się dosto-
sować do upodobań większości. W  ze-
szłej rundzie mecze były rozgrywane
zazwyczaj w  sobotę popołudniu. W  tym
czasie na meczach było bardzo mało ki-
biców, dlatego w  wiosennych spotka-
niach KSCh zagra w  godzinach
przedpołudniowych. Myślę, że będzie to
bardziej przystępny termin, oby pasował

mieszkańcom Chwaszczy-
na. Większość naszych
graczy ma rodziny, dlate-
go niedzielę chcielibyśmy
zostawić dla nich.
W  mediach ostatnio poja-
wiła się informacja o  za-
wieszeniu klubu,
o  utracie sponsora. Czy
istnieje takie zagrożenie?
W  ostatnim czasie spadło
na nas trochę problemów.
Zostały nam nałożone
pewne wymagania, które
ze względów finansowych
ciężko było zrealizować.

Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy
wsparli klub i  Pana Romana Waldera.
Udało nam się dojść do konsensusu, dla-
tego też zostajemy na starych zasadach,
a  Pan Prezes zapewnia dalsze wsparcie.
Dalej jednak będziemy zachęcać innych
właścicieli firm z  Chwaszczyna do
udzielania pomocy naszemu klubowi.
W  KSCh znalazło się również miejsce
dla Pana. Jaki jest Pański udział w  roz-
woju KSCh?
W  klubie jestem od samego początku, tj.
ok 14 lat. Przez 2,5 roku byłem sekreta-
rzem, a  od 2005 roku jestem wicepreze-
sem. W  pewnym sensie KSCh to takie
moje dziecko. Gram też w  drużynie Old
Stars Chwaszczyno, złożonej   m.in. z  by-
łych zawodników KSCh. Ostatnio wy-
graliśmy II Żukowską Ligę Futsalu.
Dawno nie byłem na meczu KSCh.
Czas się w  końcu wybrać.
Też Cię dawno nie widziałem. Zapo-
mniałeś, jak sam z  kolegami reprezento-
wałeś w  latach 2004-2006 nasz klub.
A  tak serio. W  imieniu klubu zapraszam
wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję,
że także nasi najmłodsi gracze zaczną
uczęszczać na spotkania KSCh, wezmą
swoich rodziców. Pamiętajcie, że nasze
sportowe sukcesy są także sukcesami na-
szych mieszkańców. Wszystko, co robi-
my, robimy dla naszych zawodników,
kibiców oraz dla wszystkich mieszkań-
ców naszej miejscowości. Serdecznie za-
praszamy!

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z  wiceprezesem KS Chwaszczyno – Januszem Płockim



Chwaszczynianie
docenieni. Gala
Sportu w  Żukowie.

27 stycznia 2014r. odbyła się Gala
Sportu w  Żukowie, która była
zwieńczeniem całorocznej pracy
i  włożonego wysiłku w  uzyskane
sportowe wyniki. Statuetki i  nagrody
trafiły do rąk zawodników i  ich
opiekunów. Za najważniejsze
wydarzenie sportowe roku i  zarazem
największe w  historii gminy uznano
Mistrzostwa Świata w  Karate. Za
wzorową organizację tych zawodów
Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
przyznał Gminie Żukowo organizację
Mistrzostw Województwa Pomorskiego
w  Biegach Przełajowych, które odbędą
się 14 marca br.

Sportowcami roku ogłoszono:
Magdalenę Miller, Pawła Wendt
i  Krzysztofa Cirockiego.
Magdalena Miller jest judoczką AZS
AWF Gdańsk, członkinią Kadry
Narodowej Seniorek w  judo.
W  minionym roku zapisała na
swoim koncie  m. in. III miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorek
w  Gdańsku oraz VII miejsce
w  Pucharze Europy Seniorek
w  Bratysławie. Paweł Wendt to
zawodnik GOKKEN Chwaszczyno,
drużynowy mistrz świata w  karate
shotokan i  wicemistrz świata
w  karate shotokan. Krzysztof Cirocki
to czołowy zawodnik drużyny GKS
Żukowo II Ligi piłki ręcznej, lider
i  najlepszy strzelec żukowskiego
zespołu.
Wyróżnienia otrzymali: karateczka

Hanna Rykowska z  GOKKEN
Chwaszczyno i  Paweł Richert,
tenisista stołowy GKS Żukowo.
Za najlepszych trenerów roku
uznano Tadeusza Małolepszego,
trenera GKS Żukowo oraz Mateusza
Borkowskiego, trenera judo w  GKS
Żukowo. Wyróżniono też trzech
trenerów karate klubu GOKKEN
Chwaszczyno - Patryka Wendt,
Mariusza Domaradzkiego i  Roberta
Rutkowskiego.
Za wydarzenie roku, największe
w  historii żukowskiej gminy,
uznano Mistrzostwa Świata
w  Karate Shotokan. Organizatorami
imprezy był GOKKEN
Chwaszczyno przy współudziale
żukowskiego OKiS-u.

źródło: kartuzy.info
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Zgłoś w  prosty
sposób dziurę
w  drodze,
zniszczony
przystanek,
porzucone śmieci
w  lesie itp.
Michał Witt

Jeżeli zauważysz jakiś problem
w  swoim najbliższym otoczeniu –
dziurę w  drodze, zniszczony
przystanek, porzucone śmieci w  lesie
itp. – nie przechodź koło tego
obojętnie! Nie licz na to że „samo się
zrobi", weź sprawę w  swoje ręce!
Od niedawna na portalu
Chwaszczyno.pl wprowadziliśmy nową
funkcjonalność, która umożliwia
w  bardzo prosty sposób zgłaszanie
różnego rodzaju spraw, którymi
powinny zająć się odpowiednie służby,
czy władze samorządowe.
Wykorzystujemy na stronie znany na
całym świecie amerykański system
SeeClickFix (Zobacz Kliknij Napraw),
który został założony w  New Haven
w  2008 roku.
Jak zgłaszać?
Kliknij na zakładkę "zgłoś", na stronie
www.chwaszczyno.pl/zglos-problem
zaznacz myszką lokalizację usterki na
mapie, lub wypełnij formularz podając

miejsce alertu, następnie naciśnij
przycisk "Dalej" i  dodaj krótki opis
problemu (warto dodać również zdjęcie).
Każde zgłoszenie jest rejestrowane
w  systemie, a  alert widoczny dla
wszystkich korzystających ze strony.
Następnie alert poprzez portal
Chwaszczyno.pl przekazywany jest do
osób odpowiedzialnych za daną kwestię.
Tym sposobem chcemy ułatwić
mieszkańcom Chwaszczyna i  okolic
komunikację na linii samorząd-
mieszkańcy. Jesteśmy na samym końcu
gminy Żukowo i  nie zawsze dla nas
oczywiste problemy są znane
włodarzom.
Zgłaszający może również pilnować, czy
usterka została załatwiona, czy jej stan
nie pogorszył się itp.
Aby wzmocnić siłę oddziaływania

naszych interwencji warto zgłoszenie
popierać i  komentować przez
pozostałych użytkowników serwisu.
Co możemy zgłaszać?
np. dziury w  drogach, zniszczone
przystanki, niedziałające światła,
zwalone drzewo, porzucone śmieci
i  inne problemy, które uważacie, że
trzeba rozwiązać przez odpowiedzialne
służby/osoby.
Aby ułatwić zgłaszanie spraw można
skorzystać z  aplikacji na telefon. Adresy
do pobrania znajdują się na stronie
Chwaszczyno.pl.

zeskanuj
obrazek

komórką
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Sprzedam ziemniaki odmian Vineta i/lub Denar cena 1 zł/kg, pakowane
w workach po 25 kg.
Ziemniaki pochodzą z własnego gospodarstwa na terenie Chwaszczyna, uprawiane
są bez jakichkolwiek nawozów sztucznych, wyłącznie na oborniku.

Sprzedaż jajek od kur widzących na co dzień światło słoneczne i niebieskie
niebo nad Chwaszczynem – widziałeś kiedyś kurę na podwórku? Jeśl i nie to
przyjedź i zobacz, a wtedy kupisz od nich jaja. Sprzedajemy jaja kury ras leghorn
i rosa. Cena 90 gr/szt.

Chwaszczyno tel. 605-227-603
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Wojciech Albecki

W dniu 3 marca br. odbyło się w Tucho-
miu zebranie wiejskie z udziałem bur-
mistrza. Sołtys przedstawił
sprawozdanie z działalności Rady So-
łeckiej oraz sprawozdanie finansowe za
rok 2013. Burmistrz w swoim wystąpie-
niu mówił głównie o zamiarze upo-
rządkowania gospodarki ściekowej w
Tuchomiu w najbliższych latach.
Na zebraniu obecny był burmistrz Jerzy
Żurawicz, Wiceprzewodniczący RM w
Żukowie Alojzy Falk, radny powiatowy
Piotr Fikus, radni RM w Żukowie Albin
Bychowski, Zbigniew Lidzbarski, Stani-
sław Groth. Pod koniec obecnego roku
gmina Żukowo ma uzyskać pozwolenie
na budowę sieci sanitarnej w Tuchomiu,
co umożliwi ubieganie się o środki unij-
ne w następnych latach. Tuchomek oraz
domy znajdujące się po prawej stronie
DK 20 (patrząc w kierunku Żukowa)
mają zostać podłączone do sieci chwasz-
czyńskiej. Lewa strona Tuchomia ma zo-
stać podłączona do sieci banińskiej.
Wiele mówiono o zanieczyszczeniu je-
ziora Tuchomskiego za główną przyczy-
nę tego stanu rzeczy burmistrz uważa
nielegalne wylewanie fekaliów przez
okolicznych mieszkańców oraz zrzut z
oczyszczalni w Kielnie.
Jednakże z informacji jakie udało nam
się uzyskać w listopadzie 2015 roku gmi-
nie Szemud kończy się pozwolenie wod-

no - prawne na użytkowanie
oczyszczalni ścieków w Kielnie. Lecz
wójt gminy Szemud nie widzi w najbliż-
szym czasie uzasadnienia likwidacji tego
obiektu osiągającego dobre wyniki
oczyszczania i którego wiek wynosi zale-
dwie 17 lat. W przyszłości planuje się
zmniejszenie ilości odprowadzanych do
jeziora Tuchomskiego oczyszczonych
ścieków z oczyszczalni w Kielnie. Nie
wyklucza się również ich całkowitego
przekierowania do sieci żukowskiej i
skierowania do oczyszczalni Wschód.
Według władz gminy Szemud wyniki

analiz próbek jakie są

dwukrotnie w roku pobierane w dwóch
punktach rzeki Mulk (którą są odprowa-
dzane oczyszczone ścieki z oczyszczalni
w Kielnie do jeziora) do badań nie były
od 2002 roku, (kiedy zaczęto pobierać
próbki) przekroczone żadne parametry.
Mieszkańcy dopytywali burmistrza o
oświetlenie uliczne, którego brakuje na
ulicy Gdyńskiej. Kolejnym problem jaki
poruszano jest kwestia utwardzenia
dróg. Z informacji burmistrza wynika, że
z okresu zimowego pozostało 830.000 zł
oszczędności, które zamierza przezna-
czyć na zakup i montaż płyt Yomb na
całą gminę na wszystkie sołectwa.

Relacja z zebrania wiejskiego w Tuchomiu
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Ile gmina zarabia na podatkach od
nieruchomości?
Wojciech Albecki

Podatek od nieruchomości jest jednym z  podstawowych źródeł dochodu gminy
Żukowo, łącznie z  udziałem z  podatku CIT oraz PIT stanowi ponad 40  %
dochodu gminy. Gmina Żukowo przyjmując 5 z  8 maksymalnych stawek
podatku od nieruchomości uzyska dochód około 17,4  mln zł w  bieżącym roku.

Gmina Żukowo pobiera również 2  % podatek od budowli, czyli od obiektów jakimi mogą
być: cmentarze, lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepu-
sty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z  gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hy-
drotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo-
rowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, pomniki, a  także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i  innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszy-
ny i  urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składają-
cych się na całość użytkową.

Sakrament
bierzmowania
w  chwaszczyńskiej
parafii.
18 lutego br. w  kościele w  Chwaszczynie
ks.   Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił
młodzieży sakramentu bierzmowania. Ten
sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego
przyjęło 67 osób. Bierzmowani w  darach
ofiarowali naszej parafii 5 ornatów do dużego
kościoła i  kapę Maryjną, a  ks.   Metropolicie
Gdańskiemu czerwoną mitrę. Oprawę
muzyczną przygotował zespół Elishama.

Nabożeństwa
wielkopostne.
Środą popielcową wkroczyliśmy w  okres 40-
dniowego Wielkiego Postu. Zapraszamy
wszystkich wiernych na Drogę Krzyżową
w  piątki i  Gorzkie Żale śpiewane w  niedzielę.

Droga Krzyżowa:

- po porannej Mszy Świętej
- o  godz. 16:30 dla dzieci
- o  godz. 17:30
- o  godz. 19:30 dla młodzieży

Gorzkie Żale:

- przed Mszami Świętymi o  godz.: 7:00, 12:00,
15:00, 19:00
- o  godz. 10:00 z  wystawieniem Najświętszego
Sakramentu

Znaczki z  wizerun-
kiem nowego kościo-
ła.
W placówce pocztowej w Chwaszczynie
można nabyć znaczki pocztowe z wizerun-
kiem nowobudowanej świątyni. Wystarczy
przy okienku złożyć zamówienie. Koszt ar-
kusza znaczków (8 sztuk) to 50zł. Może to
być świetny prezent dla rodziny i znajo-
mych, którym niedługo będziemy wysyłać
kartki z życzeniami wielkanocnymi.
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UG Żukowo

17 marca 2014 r. w  rejonie północnym
gminy Żukowo rozpocznie się zbiórka
odpadów o dużych gabarytach oraz
wielkogabarytowego zużytego sprzętu
elektrycznego i  elektronicznego (tzw.
"wystawka") i potrwa do 31 marca. Nie-
potrzebne rzeczy, wszyscy zainteresowa-
ni powinni wystawić przed swoje
posesje najpóźniej w  dniu odbioru do
godziny 7.00. Mieszkańcy będą mieli
możliwość pozbycia się sprzętu elek-
trycznego i  elektronicznego pochodzące-
go z  gospodarstw domowych, tj .
komputery, drukarki, pralki, lodówki,
suszarki do włosów, zużyte baterie
i  akumulatory inne niż przemysłowe
i  samochodowe, przeterminowane leki
i  chemikalia, odpady ceramiczne tj .
muszle klozetowe, umywalki, a  także
meble, dywany i  inne odpady wielkoga-
barytowe, opakowania po farbach, ole-
jach, rozpuszczalnikach. Będzie można
pozbyć się również plastikowych krze-
seł, stołów ogrodowych, zabawek, zuży-
tych opon oraz drewna.
Skąd odbieramy?
Odbiorowi podlegają odpady, które zo-
stały wystawione przed posesję przy kra-
wędzi jezdni lub przy pergolach
śmietnikowych.
Odpady wielkogabarytowe wystawione
w  innych miejscach niż wymienione wy-
żej lub w  miejscach, do których nie został
zapewniony dojazd nie zostaną odebrane.
Odpady należy wystawić w  sposób
umożliwiający przejście lub przejazd,
w  terminach podanych w  harmonogramie
„wystawek”.
Kiedy odbieramy?
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
będzie następował wg ustalonego poniżej
harmonogramu. Odpady należy wystawić
najpóźniej do godziny 7.00 w  dniu zbiór-
ki.
Po tym terminie każdy właściciel nieru-
chomości będzie mógł pozbyć się odpa-
dów wielkogabarytowych za dodatkową
opłatą na indywidualne zlecenie lub do-
starczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w  Żukowie po
wcześniejszym umówieniu się z  pracow-
nikiem Zespołu Komunalnego Urzędu
Gminy w  Żukowie
UWAGA! Odpady nieobjęte „wystawką”
nie będą odbierane. Wystawianie odpa-
dów w  innych miejscach niż wymienione
będą traktowane jako zaśmiecanie miej-
scowości. O  zaistnieniu takiej sytuacji zo-
stanie niezwłocznie powiadomiona
Policja.

Pozbądź się niepotrzebnych przedmiotów o  dużych gabarytach



red.

Gmina Żukowo ma największy dochód w  Powiecie Kartu-
skim, ale też w  tej gminie obowiązują najwyższe podatki
od środków transportowych.
Wielu przedsiębiorców swoje pojazdy przeniosło do sąsied-
nich gmin: Przodkowo i  Kolbudy. Z  nieoficjalnych informa-
cji, które uzyskaliśmy od przedsiębiorców za około 100 szt.
pojazdów w  bieżącym roku podatki odprowadzane są do
budżetu Gminy Przodkowo. Przez podnoszenie podatków
od środków transportowych dochodzi do ubytku poważ-
nych kwot, które mogłyby zasilić budżet Gminy Żukowo
przeznaczając je chociażby na budowę dróg. Jako dowód
przedstawiamy obowiązujące stawki podatku od środków
transportowych w  Gminach Żukowo, Przodkowo, Kolbudy.

Najwyższe podatki w  Gminie Żukowo

W  tabeli obok zostały przedstawione
przykładowe stawki od środków
transportowych najczęściej opłaca-
nych przez przedsiębiorców z  Gminy
Żukowo. Jak wspomnieliśmy wyżej
obecnie jest tendencja płacenia tych
stawek w  sąsiednich gminach. Przez
takie decyzje Burmistrza Gminy Żu-
kowo i  Radnych Rady Miejskiej w  Żu-
kowie tracimy my podatnicy, którzy
chcą płacić podatki do swojej gminy,
ale ze względów ekonomicznych zmu-
szeni są płacić je w  sąsiednich gmi-
nach.

Stawka podatku (w  zł.) :
od samochodów ciężarowych o  dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i  poniżej 12 ton:
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red.

Dnia 13.02.2014 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu
Kartuskiego. W  punkcie interpelacje i  wolne wnioski radny
powiatowy z  Chwaszczyna Piotr Fikus zgłosił interpelację
dotyczącą planowanej budowy Obwodnicy Metropolitalnej
Trójmiasta.
W  imieniu Przedsiębiorców, Mieszkańców Chwaszczyna
i  okolic radny złożył pismo do Zarządu Powiatu Kartuskiego
o  wystąpienie Zarządu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska z  wnioskami:

- zapewnienie połączenia ulicą Gdyńską – Droga Krajowa Nr 20
z  Gdynią i  wykonania tego połączenia przez GDDKiA.
- zapewnienie bezpośredniego wjazdu na węzeł OTM –
Chwaszczyno na wysokości przecięcia OMT z  Drogą
Wojewódzką Nr 218 w  Chwaszczynie – (na wysokości Firmy
TOYOTA).

Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Gdańsku
sprawdza wniosek złożony przez GDDKiA o  uzyskanie decyzji
o  środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy
Metropolitalnej Trójmiasta. Jest to czas, kiedy Gospodarze -
(Starosta i  Burmistrz) poszczególnych terenów przez które ma
ona przebiegać mogą zgłaszać wnioski.

Pismo podobnej treści zostało również złożone w  dniu
13.02.2014 roku do Burmistrza Gminy Żukowo.

Interpelacja radnego dotycząca
planowanej budowy Obwodnicy
Metropolitalnej Trójmiasta



marzec 2014 CHWASZCZYNO.PLBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

15

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Chwaszczyno
ospchwaszczyno.pl

W  sobotę 22 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze OSP w  Chwaszczynie. Członkowie naszej
jednostki wraz z  zaproszonymi gośćmi omówili tego dnia
działalność prowadzoną w  roku ubiegłym, jak również
poczynili plany dotyczące roku bieżącego.

OSP w  Chwaszczynie gościła przedstawicieli władz
samorządowych i  strażackich. Zaproszenie do udziału w  tym
wydarzeniu przyjęli między innymi:

· Jerzy Żurawicz – Burmistrz Gminy Żukowo
· Adam Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej w  Żukowie
· Stanisław Groth – Radny Rady Miejskiej w  Żukowie
· Zbigniew Lidzbarski – Radny Rady Miejskiej w  Żukowie
· Piotr Fikus – Radny Rady Powiatu Kartuskiego
· Gerard Barsowski – Sołtys Chwaszczyna
· Druh Romuald Pituła – oficer z  Komendy Powiatowej
PSP w  Kartuzach

· Druh Zygfryd Pituła – Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w  Żukowie

W  trakcie zebrania omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą
oraz gospodarkę finansową naszej jednostki w  roku 2013, jak
również przedstawiono główne założenia do realizacji w  roku
2014. Sprawozdanie z  działalności przedstawił druh Ludwik
Secke, sprawozdanie finansowe przedstawił druh Tadeusz
Reclaf, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh

Karol Dampc. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP
w  Chwaszczynie jednogłośnie podjęli uchwałę w  przedmiocie
udzielenia Zarządowi OSP w  Chwaszczynie absolutorium za
jego pracę w  okresie sprawozdawczym. Dalsza część zebrania
poświęcona była omawianiu spraw z  zakresu bieżącego
funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Znakomite wieści przygotowali włodarze naszej gminy
w  porozumieniu z  przedstawicielem Komendy Powiatowej
PSP w  Kartuzach, którzy wspólnie poinformowali, że udało się
zabezpieczyć odpowiednie środki pieniężne na zakup
drugiego samochodu ratowniczego dla naszej jednostki już
w  roku bieżącym. Zapewnienie to przyjęte zostało przez
wszystkich zgromadzonych z  ogromnym entuzjazmem
i  wdzięcznością!

W  związku z  powyższym podtrzymujemy deklarację, że
środki pieniężne uzyskiwane z  tytułu akcji „1% podatku dla
OSP w  Chwaszczynie” przeznaczane będą w  całości na
doposażenie drugiego samochodu ratowniczego. Prosimy
wszystkie osoby dobrej woli o  wsparcie tej inicjatywy, jak
również o  jak najszersze jej rozpropagowanie. Niech to będzie
nasze wspólne dzieło!

W  toku zebrania przydarzyła się nieplanowana przerwa, gdyż
ok.   godz. 18.15 nastąpiło alarmowanie jednostki do podjęcia
wyjazdu gaśniczego. Zdarzenie na szczęście nie było poważne,
zatem zastęp po niedługim czasie powrócił do strażnicy.



Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy
z  nich zagaduje:
- Wyglądasz na wypoczętego i  zadowo-
lonego z  życia. Jesteś na urlopie?
- Ja nie, ale mój szef tak.. .
***
W  wagoniku kolejki na Kasprowy tury-
sta konwersuje z  góralem:
- Baco, a  co by było, gdyby ta lina się
urwała?
- A  to by było.. . . trzeci roz w  tym tygo-
dniu..
***
Na porodówce:
- Syn!! ! Wreszcie syn! Po sześciu córkach
wreszcie syn!! !
- A  do kogo podobny? Do Ciebie czy do
żony?
- Nie wiem. Na twarz jeszcze nie patrzy-
łem
****
Jasiu mówi do mamy:
- Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechałem au-
tobusem, tata kazał mi wstać i  ustąpić
miejsca kobiecie.
- To bardzo ładnie.
- Ale mamo, ja siedziałem na taty kolana-
ch
****

Pewnego dnia szef dużego biura zauwa-
żył nowego pracownika. Kazał mu
przyjść do swego pokoju.
- Jak się nazywasz?
- Jurek - odparł nowy.
Szef się skrzywił:
- Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej
pracowałeś i  w  jakiej atmosferze, ale ja
nie zwracam się do nikogo w  mojej fir-
mie po imieniu. To rodzi poufałość i  mo-
że zniszczyć mój autorytet. Zwracam się
do pracowników tylko po nazwisku, np.
Kowalski, Malinowski. Jeśli wszystko ja-
sne, to jakie jest twoje nazwisko?
- Kochany - westchnął nowy. - Nazywam
się Jerzy Kochany.
- Dobra, Jurek, omówmy następną spra-
wę.
****
Trzech facetów siedzi w  barze i  opowia-
da o  tym, co kupili swoim żonom na
urodziny.
Pierwszy z  nich mówi:
- Ja kupiłem swojej zonie coś, co idzie od
0 do 100 w  niecałe 6 sekund.
Pozostali pytają - co to?
- Ach, wiecie, białe Porsche tak pięknie
pasuje do jej blond włosów.
- Za to ja kupiłem swojej żonie coś, co od

0 do 100 potrzebuje zaledwie 4 sekundy -
mówi drugi - kupiłem jej Ferrari! Czer-
wone! Bo tak jej pięknie z  jej rudymi,
rozwianymi włosami.
Na to trzeci:
- A  ja kupiłem żonie coś, co do setki po-
trzebuje krócej niż sekundę.
- Przesadzasz. Nie ma tak szybkiego sa-
mochodu.
- Ale ja nie kupiłem jej samochodu... ku-
piłem wagę.
****
Pani w  szkole zarządziła zabawę w  za-
gadki. Pierwsza zgłasza się Małgosia:
- Co to jest: je trawę, daje mleko,
a  w  środku ma literkę "r"?
- To krowa Małgosiu, ale podoba mi się
tok Twojego rozumowania.
Następny jest Jaś:
- Co to jest: długie, często się napręża,
a  w  środku ma literkę "u"?
Pani się zarumieniła:
- Jasiu! Natychmiast wyjdź z  klasy!
Jaś posłusznie wstaje, wychodzi.
W  drzwiach zatrzymuje się i  rzuca:
- To jest łuk, proszę Pani, ale podoba mi
się tok Pani rozumowania.

z  przymrużeniem oka...
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Kryminalne wieści
dot. Chwaszczyna.
KPP w  Kartuzach i  KWP w  Gdańsku.

Kradzież karty bankomatowej.

Kara nawet 10 lat pozbawienia wolności
grozi 22-letniemu mieszkańcowi
Chwaszczyna. Kryminalni zatrzymali
mężczyznę i  przedstawili mu 11 zarzu-
tów  m.in. kradzieży i  usiłowania kra-
dzieży z  włamaniem. Mężczyzna ukradł
kartę bankomatową i  za jej pomocą wy-
płacił z  konta pieniądze oraz wielokrot-
nie usiłował pobrać pieniądze
z  bankomatu.
16 listopada 2013r. policjanci zostali po-
informowani przez mieszkańca Gdańska
o  kradzieży karty bankomatowej i  pie-
niędzy w  kwocie 950 złotych. Dodatko-
wo z  konta pokrzywdzonego za jej
pomocą wypłacono 2  tys. złotych. Pracu-
jąc nad sprawą kryminalni ustalili praw-
dopodobnego sprawcę kradzieży. Kartę
ukradł daleki krewny, podczas pobytu
pokrzywdzonego u  rodziny w  Chwasz-
czynie. 21 – latek, mieszkaniec gm. Żu-
kowo, zapamiętał numer PIN, gdy

wcześniej był z  pokrzywdzonym na za-
kupach.
Śledczy postawili mu zarzut kradzieży
karty bankomatowej oraz pieniędzy.
W  toku dalszych czynności prowadzo-
nych w  tej sprawie i  na podstawie zebra-
nych dowodów, kartuscy policjanci
przedstawili mężczyźnie kolejne zarzu-
ty  min.   usiłowanie kradzieży pieniędzy
w  kwocie 14 500 zł. Wobec 22-latka za-
stosowano środek zapobiegawczy w  po-
staci dozoru policyjnego.
Za kradzież pieniędzy za pomocą karty
bankomatowej i  jej kodu PIN grozi kara
pozbawienia wolności do 10 lat.

Umożliwił ucieczkę kierowcy samocho-
du.

W  nocy z  30 na 31 stycznia br. zatrzyma-
no samochód osobowy do kontroli
w  Chwaszczynie. W  jej trakcie pasażer
auta popchnął policjanta, umożliwiając
kierowcy ucieczkę.
- W  trakcie kontroli pasażer auta po-
pchnął policjanta i  ten moment wykorzy-
stał kierowca auta, który uciekł,
zabierając ze sobą woreczek z  białym
proszkiem - mówi Magdalena Formela
z  kartuskiej policji. - W  wyniku szamota-
niny policjant utracił również swój tele-

fon komórkowy.
Policjanci natychmiast zatrzymali pasa-
żera samochodu, który odpowie teraz za
próbę zmuszenia funkcjonariusza do za-
niechania wykonywania czynności służ-
bowych. Grozi za to do 3 lat
pozbawienia wolności.

Włamanie przez bramę garażową

21 stycznia br. przed południem dyżur-
ny Komisariatu Policji w  Żukowie otrzy-
mał informację o  osobie, która
podważyła drzwi do garażu i  próbuje się
dostać do jednego z  budynków miesz-
kalnych w  Chwaszczynie. Mundurowy
wysłał w  to miejsce patrol i  funkcjona-
riusze wraz z  właścicielem domu zatrzy-
mali tego włamywacza. Trafił on do
policyjnego aresztu. Funkcjonariusze
ustalili, że zatrzymany mężczyzna nie
działał sam. Kilka godzin później poli-
cjanci zatrzymali współsprawcę.Obaj
mieszkańcy powiatu kartuskiego
usłyszeli już zarzuty usiłowania
kradzieży z  włamaniem do budynku
mieszkalnego. Niebawem 17-latek i  18-
latek staną przed sądem, gdzie
odpowiedzą za popełnione
przestępstwo. Za kradzież z  włamaniem
grozi 10 lat pozbawienia wolności.




