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Michał Witt
Jesteś uczniem Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w
Chwaszczynie? Weź udział wraz z rodziną w konkursie "Jak zmieniała się moja
rodzina od roku 1989?" Uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej
techniką posteru o wymiarze A1. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 26.05.2014 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej szkoły
http://www.chwaszczyno.edu.pl lub pod numerem telefonu 58 552 80 10. Zapraszamy całe rodziny do stworzenia posteru prezentującego losy rodzinne po 1989
roku. Obchody święta rozpoczną się w dniu 30 maja festynem rodzinnym, podczas
trwania którego zostaną zaprezentowane wykonane prace. Odbędzie się również
bieg rodzinny w dwóch kategoriach dystansowych. Jako gościa specjalnego wydarzenia planowane jest zaprosić panią Henrykę Krzywonos-Strycharską, która jest
mieszkanką gminy Żukowo.
Odbędzie się również bieg rodzinny w dwóch kategoriach dystansowych. W
czerwcu lekcje wychowawcze w naszej szkole zostaną poświęcone przybliżeniu tematyki pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Odbędzie się również konkurs
plastyczny dla klas najmłodszych, quiz wiedzy historycznej dla klas IV-VI oraz I –
III gimnazjum oraz wizyty sześciu klas w Europejskim Centrum Solidarności na
warsztaty edukacyjne w zakresie historii Solidarności oraz przybliżenia wartości,
takich jak solidarność, tolerancja, poszanowanie praw drugiego człowieka czy empatia.
Partnerem wydarzenia jest Rada Sołecka Chwaszczyna wraz z Sołtysem oraz
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął lokalny portal internetowy i wydawca gazety Chwaszczyno.pl.
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Kontakt w sprawie reklamy:
tel. 790-477-868
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lokalnej gazety? Skontaktuj się z nami! Zapraszamy do współpracy.
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Nie będzie chodnika z Chwaszczyna do Tuchomia

CHWASZCZYNO.PL

Wojciech Albecki
Niekończąca się opowieść – tak można
nazwać problem braku chodnika z
Chwaszczyna do Tuchomia. O chodnik
ten wielokrotnie zabiegali mieszkańcy
obu miejscowości, obie Rady Sołeckie,
radni RM w Żukowie. Gmina twierdzi,
że nie może wykonać projektu chodnika, tymczasem szereg innych gmin je
wykonuje i ma chodniki wzdłuż dróg
krajowych już od wielu lat.
W ubiegłym roku zainicjowałem zbieranie podpisów pod wnioskiem o wykonanie budowy chodnika z Chwaszczyna do
Tuchomia wzdłuż DK 20. Zebranych zo- Kopie dokumentów można zobaczyć na stronie internetowej Chwaszczyno.pl
stało niemalże 700 podpisów, które bur- tych gmin zobowiązali się wykonać pro- sza w powiecie jest jedną z nielicznych,
mistrz Jerzy Żurawicz wyrzucił jekty budowlane i wykonawcze łącznie z które nie korzystają z tego typu możliniedawno do kosza. Cenna inicjatywa pozwoleniami na budowę chodników wości. Wydając 50.000 zł na projekt
poszła na marne. Jakiś czas temu otrzy- lub ciągów pieszo-rowerowych za środ- chodnika można zyskać inwestycję za
maliśmy odpowiedź burmistrza na zło- ki własne gmin. Po ich wykonaniu zosta- kilkaset tysięcy złotych, którą zrealizuje
żony przez nas wniosek o wykonanie ły przekazane na rzecz GDDKiA w GDDKiA.
projektu w/w chodnika przez gminę i Gdańsku, która chodniki te wybudowała Dziwnym wydaje się nieskorzystanie z
przekazanie go GDDKiA, która ze środ- ze środków własnych.
okazji, jaką mogłoby być w tym roku
ków własnych chodnik by wybudowała. W podobny sposób w ostatnich latach z tej
otwarcie
z Chwaszczyna do
Odpowiedź jak można było się spodzie- GDDKiA współpracowały w ten sposób Tuchomia,chodnika
gdyby
władze
naszej gminy
wać była negatywna, a jej główną prze- miasto i gmina Debrzno, gmina Kaliska, chciały go wybudować. Jak
wiemy w
słanką było to, że gmina nie może gmina Kobylnica, gmina Rzecznica, mia- tym roku są wybory do Rady Miejskiej
wspomagać administracji centralnej, czy- sto i gmina Sztum, miasto Tczew oraz na burmistrza, przecież burmistrz i rad-i
li w tym przypadku GDDKiA.
ni, którzy by się do tego przyczynili moWejherowo.
Obecny burmistrz najwidoczniej nie gmina
by pozować do wielu zdjęć i być na
W
ten
sposób
postępują
rozsądni
włodachciał wykonać takiego projektu, gdyż rze gmin, którzy czują się zobowiązani gli
świeczniku
tuż przed wyborami otwiepoprzednik obecnego burmistrza Albin do dbania o bezpieczeństwo mieszkań- rając chodnik.
Dałoby to na pewno odBychowski wykonał podobny projekt, ców własnej gminy.
powiednie
przełożenie
przy urnach,
do zatoki autobusowej przy Biedronce w Chodniki w tych gminach już dawno są tymczasem chodnik ten zamiast
pomóc
Chwaszczynie i przekazał go GDDKiA, zbudowane i korzystają z nich miesz- obecnej władzy przy reelekcji stanie
się
która ją wybudowała. To jest przykład kańcy. Regionalna Izba Obrachunkowa i chyba dla niej tematem tabu. Bo jak
można stwierdzić z naszego chwasz- prawnicy gminni nie doszukali się jakiś można inaczej nazwać potraktowanie i
czyńskiego podwórka.
aby nie budować chodników zmarnowanie cennej oddolnej inicjatywy
W sprawie chodnika zwróciliśmy się do przesłanek,
przy
Drogach
Krajowych w/w gminach. mieszkańców obu sołectw – ChwaszczyGDDKiA w Gdańsku, która przekazała Wiele gmin skorzystało
z okazji i ma na i Tuchomia, którzy marzą o chodniku
nam treść porozumień pomiędzy gmina- chodniki wzdłuż dróg krajowych,
gdy od chyba już 30 lat.
mi Rzecznica oraz Kwidzyn. Wójtowie tymczasem gmina Żukowo – najbogat-
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55 lecie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chwaszczynie
Wojciech Albecki
W dniu 9 maja 2014 r. miały miejsce
uroczyste obchody nadania imienia
Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej w Chwaszczynie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. sprawowanej
w nowym kościele, po czym przeniosły
się do szkoły. Przy głównym wejściu
w szkole odsłonięta i poświęcona została tablica pamiątkowa z okazji 55-lecia.
Ksiądz proboszcz Piotr Gruba sprawując
mszę św. mówił: „ imię jest niezwykle charakterystycznym określeniem podmiotowości
człowieka, kim człowiek jest. Bardzo często
kiedy wypowiadamy jakieś imię wiemy o kogo
chodzi i kogo to imię dotyczy. Nasza szkoła,
która nosi imię Adama Mickiewicza jest też
tym charakterystycznym określeniem tego
wszystkiego kim i czym szkoła jest i ma być.
Tak jak Adam Mickiewicz rozsławiał imię
naszej ojczyzny nie tylko wśród swoich, ale
i w całym świecie możemy powiedzieć ile inspiracji przez to co napisał jest w nas Polakach i ile też było uczuciowości
i podmiotowości tego wszystkiego co miało
charakteryzować naszą ojczyznę i każdego
Polaka”.

Dalsze uroczystości odbywały się
w szkole, a rozpoczęły się odsłonięciem
i poświeceniem tablicy upamiętniającej
55-lecie nadania imienia szkole.
Wieloletni dyrektor i nauczyciel szkoły
Alojzy Trella przybliżył zgromadzonym

historię chwaszczyńskiej Alma Mater. Dyrektor Alojzy Trella
jest i był świadkiem
historii szkoły na
przestrzeni wielu lat
swej pracy, dodatkowo będąc już na emeryturze nie zapominał
nigdy o swym powołaniu, jakie kiedyś
otrzymał – powołaniu
do bycia dobrym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń
mieszkańców Chwaszczyna i okolic.
W swoim krótkim wystąpieniu mówił:
„ 1 września 1957 roku, więc sporo lat temu.

131 uczniów i 4 młodych nauczycieli przekraczało progi nowej szkoły w Chwaszczynie.
Przekraczało z mocnym postanowieniem zapewnienia szkole wysokiego priorytetu w środowisku. Chwaszczyno należało wówczas do
powiatu wejherowskiego, w którym były zaledwie 2 szkoły średnie, 1 szkoła zawodowa
i 83 szkoły podstawowe bez imienia. Jedynym
wyjątkiem było liceum ogólnokształcące, które jeszcze z czasów przedwojennych zachowało swoje imię króla Jana III Sobieskiego.
Ówczesne ministerstwo oświaty, dopiero 7
lat po wojnie w 1952 roku wydało rozporządzenie w sprawie nazewnictwa szkół określające szczegółowo warunki nadania imienia,
zachowując prawo nadania imienia w gestii

Otwarto "Siłownię pod chmurką"

Michał Witt

Na początku kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie parku rekreacyjnego
w centrum Chwaszczyna, potocznie
nazywanego "siłownią pod chmurką.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminy Żukowo z burmistrzem Jerzym Żurawiczem, rada
sołecka Chwaszczyna wraz z sołtysem
Gerardem Barsowskim, proboszcz
chwaszczyńskiej parafii Piotr Gruba,
który poświęcił park, radny powiatowy Piotr Fikus, przedstawiciele przedsiębiorców, grono pedagogiczne wraz
dyrektorem szkoły Robertem Zochniakiem oraz dzieci, które przedstawiły
swój program artystyczny.
Park powstał w ramach Programu Odnowy Wsi, dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej i kosztował ponad
190 tys. zł
Wspólnego przecięcia wstęgi dokonały
dzieci z chwaszczyńskiej szkoły wraz
z burmistrzem gminy Żukowo, prze4

wodniczącym Rady Miejskiej w Żukowie
oraz sołtysem Chwaszczyna.
Następnie został zaprezentowany sprzęt
do ćwiczeń, a dzieci i młodzież przedsta-

ministerstwa. A więc zgodnie z tym rozporządzeniem w listopadzie 1957 roku 4 osobowa Rada Pedagogiczna, Samorząd
Uczniowski, Komitet Rodzicielski i Gromadzka Rada Narodowa wystosowały do ministerstwa odpowiednie dokumenty z prośbą
o nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza
i opisem zadań jakie w związku z tym podejmują do realizacji poszczególni nadawcy...(...) Jaka była nasza radość, kiedy na
początku maja (1959 roku – dop. red.) listonosz przyniósł do szkoły list polecony z Warszawy, a w nim akt nadania imienia. Byliśmy
pierwszą szkoła podstawową w powiecie, która otrzymała swojego patrona. Jednocześnie
chwaszczyńska szkoła dołączyła do klubu
szkół mickiewiczowskich na czele z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ”.

wiły swój program
artystyczny.
Niestety godzina 13.00 w piątek, była dosyć
niefortunna jak
na
otwarcie
parku rekreacyjnego, ponieważ
dla
większości pracujących mieszkańców
Chwaszczyna
było
trudno
przybyć w godzinach pracy,
w przeciwieństwie do władz
gminy, którym
było wygodnie w tak szerokim gronie
przyjechać na świeże powietrze zamiast
siedzieć za biurkami w magistracie.
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Relacja z zebrania wiejskiego w Chwaszczynie
Wojciech Albecki

Pod koniec marca odbyło się w ZSPiPG
w Chwaszczynie coroczne zebranie
wiejskie. Uczestniczyło w nim zadziwiająco dużo przedstawicieli władz
gminy. Widać, że zbliżające się jesienne
wybory przyczyniają się do nagłego
wzrostu zainteresowania Chwaszczynem.
W zebraniu udział brało 105 mieszkańców spośród 3340 osób jakie mieszkają w
Chwaszczynie z ważnym meldunkiem.
W porównaniu do lat ubiegłych wydaje
się to dużo, jednakże gdyby wziąć pod
uwagę np. wybory sołtysa w Rębiechowie 3 lata temu, to na około 800 mieszkańców na zebraniu było ich 180.
Jeszcze przed rozpoczęciem zebrania
mieszkańcy mogli zadawać pytania do
dzielnicowego oraz wtenczas p.o. komendanta Policji w Żukowie Dawida
Knoop. Obok skarg na nadmierną szybkość na drogach osiedlowych oraz złe
parkowanie w niedziele związane z
funkcjonowaniem giełdy samochodowej
pojawiło się pytanie o posterunek Policji
w Chwaszczynie. Komendant wydawał
się nie rozumieć pytania, gdyż zaczął
mówić o mającej nastąpić rozbudowie
komendy w Żukowie, która rozpocznie
się w tym roku i zakończy w przyszłym.
Po przedstawieniu sprawozdań Rady Sołeckiej mieszkańcy mogli zadawać pytania do burmistrza. Jeden z mieszkańców
postawił wniosek formalny o zlikwidowanie giełdy samochodowej w Chwasz-

czynie.
Wniosek
ten
został
przegłosowany i zapisany w protokole.
Poruszano również kwestię zamknięcia
wjazdu na ul. Jeziorną z DW 218. Jak wyjaśnił burmistrz Jerzy Żurawicz obecnie
są rozpatrywane dwa projekty związane
z przebudową wjazdu na ul. Szafirową i
Brylantową. Jeden z nich zakłada niezamykanie wjazdu na Jeziorną, jest wstępna ustna akceptacja tego projektu przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Jeden z mieszkańców uskarżał się na to,
że na ułożonych płytach Yomb znajdują
się zwały piasku nawiewanego i wypłukiwanego z poboczy. Wiceburmistrz Marek Trepczyk zapewnił, że ekipa Zakładu
Usług Komunalnych z Żukowa ręcznie
zbierze ten piasek.
Kolejną zgłaszaną sprawą była nadmierna prędkość pojazdów w „strefie bezpośredniego zamieszkania” na ul.
Mickiewicza na odcinku od krańca lasu
do końca strefy. Jeden z mieszkańców
zgłaszał, aby zamontować tam progi
spowalniające.
Mieszkaniec Czarnych Błot dopytywał
się co będzie z szlabanem na torach kolejowych na Nowym Świecie. Po wybudowaniu Kolei Metropolitalnej Nowy Świat
będzie „wąskim gardłem”, gdyż po jednym torze w kierunku Rębiechowa i
Osowy jeździć będą pociągi PKM oraz te
relacji Gdynia Kościerzyna. Szlaban będzie zamykany na dość długie okresy
czasu. Jerzy Żurawicz wyjaśnił, że jest po
rozmowach z marszałkiem (Mieczysławem Strukiem – dop. red.), który miał go
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zapewnić, że rozmawiał z prezydentem
Gdańska (Pawłem Adamowiczem – dop.
red.) o kwestii uregulowania tej sprawy.
Postanowić miano o udrożnieniu tunelu
pod torami w ciągu ul. Letniskowej. Burmistrz wyjaśnił, że jest to zadanie marszałka.
Pojawiła się również kwestia wysokich
opłat za śmieci – pytano, czy zostaną obniżone stawki. Jerzy Żurawicz stwierdził, że gmina Żukowo pobiera najniższe
opłaty. Burmistrz zaznaczył, że prowadzi rozmowy, aby śmieci z terenu gminy
wozić do Chlewnicy pod Lęborkiem zamiast do Szadółek, że wychodzi to taniej,
gdyż są tam tańsze koszty składowania
odpadów
Dopytywano dlaczego gmina przespała
2013 rok z projektem budowlanym ulic
Sienkiewicza, Mickiewicza i przyległych.
Kolejny z mieszkańców wnioskował o
ścięcie skarpy oraz ułożenie rynienek do
odprowadzania wód opadowych na ul.
Sobiesława I.
Po zakończonym zebraniu część mieszkańców przystąpiła do próby omawiania
nowego statutu sołectwa. Jednakże zbyt
długo prowadzone zebranie lub zbyt
mała ilość czasu na nie zaplanowana
spowodowała chaos. Młodzież przybyła
na 20:00 na salę gimnastyczną chciała
grać, a omawianie statutu zakończyło się
o 20:45. Wyglądało to tak, że sekretarz
gminy Brygida Markowska coś mówiła,
młodzież grała w kosza, a reszta mieszkańców nie mogąca skupić swej uwagi
zajęła się rozmowami z sąsiadami.
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Czym zastąpić
tuczące przekąski?
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Papryka czerwona 100g
Pietruszka, liście 5g wg
uznania
Ser, Parmezan 5g łyżeczka
Wartość energetyczna porcji: 143 kcal

Joanna Dziewiatowska

Z reguły podjadanie jest spowodowane
nieregularnym spożywaniem posiłków.
Często spożywamy tylko 2–3 posiłki o
dużej objętości. W wyniku długich
przerw między posiłkami stężenie cukru we krwi gwałtownie spada, co powoduje nagłe napady głodu i
niepohamowanego apetytu. Sięgamy
wówczas po produkty kaloryczne, w
postaci chipsów, słodyczy, które często
są wybierane ze względu na walory
smakowe i dostępność. Wiosną, gdy
postanawiamy się odchudzić, warto
mieć pod ręką zdrowe zamienniki.
Ciastka, czekoladę, paluszki, chipsy
można zastąpić niskokalorycznymi potrawami np. owocami, warzywami, deserami owocowymi na bazie jogurtu.
Żywność ta hamuje uczucie głodu i jest
źródłem cennych witamin i składników mineralnych. Poniżej przedstawiono kilka pomysłów na zdrowe
przekąski.
Talerz owoców:
dowolnie wybrane owoce. W przypadku
diety odchudzającej warto wybierać
owoce o małej zawartości kalorii jak:
grejpfrut, ananas, kiwi, jabłko, maliny i
truskawki. Owoce te zawierają stosunkowo mało cukrów prostych i stanowią
znakomitą przekąskę, gdy mamy ochotę
na coś słodkiego.
Warzywa z dipem czosnkowym:
doskonałe do podjadania zamiast paluszków lub chipsów.
Marchewka, seler naciowy, cukinia (na
surowo) pokrojona w słupki, do tego dip
zrobiony z serka homogenizowanego 0%
z ziołami, czosnkiem.
Marchew 50g 1 szt. dł. 12, śr. 2,5 cm
Cukinia 100g
Seler naciowy 100g
Serek naturalny Tutti 0% (Biedronka) 70g
1/2 opakowania
Czosnek 1g - 1 ząbek
Sól 1g
Koper ogrodowy 15g - łyżka
Wartość energetyczna porcji: 80 kcal
Napój ze świeżych pomarańczy
Orzeźwiający napój z pomarańczy i imbiru:
składniki zmiksować, przyozdobić plasterkami pomarańczy i listkami mięty
lub melisy.
Pomarańcza 100g 1/2
Imbir korzeń 2g do smaku
Cynamon 2g do smaku
Miód pszczeli 5g 1 łyżeczka
Woda 220g najlepiej gazowana
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Grillowane warzywa włoskie z serem

Wartość energetyczna porcji: 60 kcal
Napój ten zaspokoi głód i chęć spożycia
czegoś słodkiego oraz dostarczy witamin
przeciwutleniających.
Sorbety owocowe - dobry zamiennik
dla tradycyjnych lodów
Sorbet z wiśni:
owoce zamrożone zmiksować razem
z jogurtem i od razu podawać.
Jogurt naturalny 2% Pilos 100g
Wiśnie bez pestek, mrożone 100g
Wartość energetyczna porcji: 105 kcal
Sorbet truskawkowy:
owoce zamrożone zmiksować razem z
jogurtem i od razu podawać.
Jogurt naturalny 2% Pilos 100g
Truskawki 100g 8 szt. dużych
Miód pszczeli 5g 1 łyżeczka
Wartość energetyczna porcji: 102 kcal
Koktajl borówkowy:
składniki zmiksować
Borówka amerykańska 100g
Miód pszczeli 5g 1 łyżeczka
Mleko UHT, 0,5% tłuszczu 200g
Wartość energetyczna porcji: 162 kcal
Zielony koktajl brokułowy:
wszystko zmiksować.
Brokuły 100g
Kiełki rzodkiewki 10g lub dowolne kiełki, 2 łyżki
Jogurt naturalny 0% Dr. Oetker 190g kubeczek
Wartość energetyczna porcji: 122 kcal
Kanapka z twarogiem
Chleb chrupki Wasa 3 zboża 10g kromka
Ser twarogowy chudy 20g
Rzodkiewka 15g 1 szt
Sałata 5g 1 liść mały
Wartość energetyczna porcji: 57 kcal
Grillowane warzywa włoskie z serem:
pokroić warzywa w plastry, posypać ziołami i polać oliwą, grillować. Można
skropić octem balsamicznym i posypać
natką pietruszki lub bazylią.
Oliwa z oliwek 5g 1 łyżeczka
Cebula 37g 1/2 średniej
Bakłażan 100g
Cukinia 100g

Jeśli nadal czujemy ochotę
na coś słodkiego, najlepiej
zjeść kilka kostek gorzkiej
czekolady. Zawiera ona
mniej kalorii niż czekolada
biała lub mleczna, przy
czym jest bogatym źródłem
magnezu, który z witaminą
B6 zwalcza stres i chroni
serce. Dobrą przekąską są
także orzechy i nasiona,
gdyż dostarczają białka, dobrych tłuszczów i witaminy E, niacyny, tiaminy
oraz selenu. Orzechy znajdują zastosowanie w prewencji chorób układu naczyniowo-sercowego oraz zaburzeń na
tle psychicznym (stres, lęki, depresja).
Duża kaloryczność jest jedyną wadą tej
przekąski (100 g orzechów włoskich dostarcza 645 kcal), więc należy się ograniczyć do kilku sztuk orzechów. Istnieje
wiele sposobów na zastąpienie niezdrowych i tuczących przekąsek. Ogólna zasada jest taka, że przy wyborze
przekąsek należy się kierować małą zawartością tłuszczu i cukrów prostych, a
dużą zawartością błonnika pokarmowego, białka, witamin i składników mineralnych.
Autorka tekstu pochodzi z Gdańska, od 9 lat
mieszka w Tuchomiu.
Dietetyk medyczny,
absolwentka
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, obecnie
doktorantka GUMed.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Konsorcjum Dietetyków 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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Turniej piłki nożnej w Chwaszczynie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Chwaszczyna na turniej piłki nożnej
z udziałem dzieci z rocznika 2005.
Turniej odbędzie się 7 czerwca o godzinie 14, zaraz po zakończeniu się 4ligowego meczu KS CHWASZCZYNO - OLIMPIA SZTUM.
W turnieju wezmą udział takie drużyny jak: Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia,
KP Sopot, Olimpia Osowa, GKS Żukowo.
ks.chwaszczyno.pl

Wspaniała wiosenna passa KS Chwaszczyno.
Karol Krefta

KS Chwaszczyno jest w tej rundzie niepokonane (5:1 z Piastem Człuchów u siebie, 2:1 z Wierzycą Pelplin u siebie, 4:3 z
Pogonią Lębork na wyjeździe, 3:0 z Gryfem 2009 Tczew u siebie, 2:1 z GKS
Przodkowo na wyjeździe, 3:0 z Pomeza-

nią Malbork u siebie, 3:1 z GKS Kolbudy
na wyjeździe, 3:3 z Bytovią II Bytów i 1:1
z Anioły Garczegorze na wyjeździe) – w
dziewięciu wiosennych kolejkach zgromadzili 23pkt!. KS umacnia się na pozycji wicelidera IV ligi. Strata do
liderującego GKS Przodkowo wynosi 7
pkt. Jest to stan faktyczny do zamknięcia

numeru gazety. Oby ta passa utrzymywała się jak najdłużej.
Wciąż liczymy na gorący doping dla piłkarzy, którzy dzielnie walczą o awans
do III ligi!
Wielkie gratulacje dla KS Chwaszczyno!

Udział KS Gokken w Grand Prix w Czechach.
KS Gokken/Agata Uwijała
26 kwietnia Klub Sportowy Gokken wziął udział w Czeskim Turnieju w Hradec
Kralove. Był to pierwszy zagraniczny wyjazd naszych podopiecznych.
Wiedzieliśmy, że nasi zawodnicy są w dobrej formie, ale sukces nawet nas zaskoczył.
Nasza zawodniczka po rewelacyjnych walkach wygrała konkurencje kadetki 1415lat +54 oraz kadetki 14-15 lat OPEN, dzięki czemu zajęła 9 miejsce w rankingu zawodników. Gdyby tego było mało Sara wygrała 1:0 z aktualną v-ce Mistrzynią
Świata w Karate WKF!
W zawodach wzięło udział ponad 1000 zawodników z 91 klubów z 16 państw. Była
to wielka impreza i bardzo cieszy nas fakt, że nasz klub zajął 8 miejsce w klasyfikacji medalowej. Z Polskich klubów wyprzedził nas tylko klub z Tczewa.

Magdalena Miller z Chwaszczyna
- Wicemistrzynią Polski Juniorów
Karol Krefta

W dniu 13 kwietnia 2014 roku w Kielcach Magdalena Miller,
mieszkanka Chwaszczyna, wywalczyła tytuł Wicemistrzyni Polski
Juniorów w Judo. Swój srebrny medal zdobyła, pokonując w
eliminacjach trzy zawodniczki i ulegając dopiero w finale judoczce z
Rybnika.
Nasza krajanka przyzwyczaja nas do indywidualnych sukcesów. W
swoim dorobku ma m.in. złoty i srebrny medal Pucharu Europy, brąz
na Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo, czy srebro w Pucharze
Polski Seniorek i Seniorów.
Oby tak dalej. Życzymy dalszych sukcesów na niwie sportowej!
7
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Wywiad z Piotrem Fikusem radnym powiatu kartuskiego
Może na początek opowie nam Pan
kilka słów o sobie?
Mam 51 lat. Jestem żonaty, mam dwoje
dzieci.
Od
urodzenia
jestem
mieszkańcem Chwaszczyna. Prowadzę
własną
działalność
gospodarczą.
Wykształcenie wyższe-mgr zarządzania.
Moje hobby to sport i turystyka. Bardzo
lubię podróżować, poznawać
nowe i ciekawe zakątki świata.
W latach 1998-2010 byłem
radnym Gminy Żukowo (3
kadencje), od roku 2010 do
chwili obecnej jestem radnym
powiatu kartuskiego. W radzie
powiatu kartuskiego pełnię
funkcję
przewodniczącego
komisji ds. budżetu i
gospodarki oraz członka
komisji ds. bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Kiedy i dlaczego zaczęła się
Pana przygoda z samorządem?
W 1998 roku po namowach
trzech komitetów wyborczych:
Solidarności Nauczycielskiej,
LRP, AWS zdecydowałem się
kandydować na radnego Gminy
Żukowo z komitetu AWS.
Podjąłem
decyzję
o
kandydowaniu, ponieważ w
moim odczuciu Chwaszczyno
było miejscowością pomijaną
przez
lokalne
władze
samorządowe przy podziale
środków
na
zadania
inwestycyjne. Jako mieszkańca
Chwaszczyna
zawsze
interesowały mnie wszelkie
działania mające na celu
poprawę życia mieszkańców
naszej miejscowości. Pierwsze
podjęte inicjatywy to: budowa
kanalizacji, budowa sali
gimnastycznej oraz utwardzanie dróg.
Chwaszczyno leży blisko trójmiasta i nie
wyobrażałem sobie mieszkać w
miejscowości w której nie ma
utwardzonych dróg, kanalizacji, czy sali
gimnastycznej.
Jak wyglądały kolejne Pana kadencje?
Po wygranych wyborach w 1998 roku
wspólnie z drugą radną Panią Bożeną
Hirsz rozpoczęliśmy przygotowania do
ważnych dla Chwaszczyna inwestycji:
budowy kanalizacji oraz sali
gimnastycznej. Budowa kanalizacji była
pierwszą
dużą
inwestycją
w
Chwaszczynie,
która
została
zrealizowana za blisko 5 mln zł. W 3
etapach skanalizowano znaczną część
8

Chwaszczyna.
W
roku
2002
zrealizowano przebudowę skrzyżowania
i wybudowano rondo, które w
znaczącym
stopniu
poprawiło
bezpieczeństwo mieszkańców. Kolejną
dużą zrealizowaną inwestycją było
rozbudowanie szkoły o 6 sal
dydaktycznych i salę gimnastyczną.

Inwestycja ta została wykonana w latach
2004-2006 za kwotę 4,4 mln zł. Przy
szkole powstał również „mini orlik”. Po
2006 roku na skanalizowanej części
Chwaszczyna rozpoczęto utwardzanie
dróg na tzw. osiedlu Dargaczewo.
Zostały utwardzone kostką brukową
ulice: Węglowa, Poprzeczna, Łąkowa,
Wybickiego.
Na
zadanie
to
przeznaczono kwotę 4 mln zł. W sumie
w latach 1998-2010, gdy byłem radnym
Gminy Żukowo dla naszej miejscowości
z budżetu gminy tylko na te 3
sztandarowe inwestycje przeznaczono
kwotę blisko 13,5 mln zł nie licząc
mniejszych inwestycji takich jak:
oświetlenie ulic, utwardzanie dróg
płytami jumbo,
montaż wiat

przystankowych, itp.
Co można by zmienić w podejściu
władz gminy wobec Chwaszczyna?
Chwaszczyno w obecnej kadencji zostało
w znacznym stopniu pominięte przez
włodarza gminy i radnych, gdyż zostały
zmniejszone
środki
finansowe
przeznaczone na inwestycje dla naszej
miejscowości.
Nie mamy
reprezentantów w Radzie
Miejskiej w Żukowie, którzy
mogliby walczyć o inwestycje
dla Chwaszczyna. Jako dowód
można by przedstawić sposób
podziału dodatkowych środków
w kwocie 12,44 mln zł, które na
sesji Rady Miejskiej 21.03.2014
roku zostały podzielone na
inwestycje w całej gminie. Z tej
kwoty Chwaszczyno otrzymało
0,17 mln zł. co stanowi 1,4 %.
Przedstawione fakty świadczą o
tym, o czym wspominałem
wcześniej - nieobecni nie mają
głosu.
Chwaszczyno
reprezentowane przez chociażby
jednego radnego w Radzie
Miejskiej w Żukowie miałoby
szansę na otrzymanie znacznie
większej kwoty przeznaczonej na
inwestycje
w
naszej
miejscowości. Powinniśmy pójść
przykładem Gdyni, Sopotu i
Gdańska i wprowadzić w naszej
gminie Budżet Obywatelski,
który
zapewniłby
sprawiedliwszy podział środków
finansowych na wszystkie
sołectwa i rady osiedla. W takim
budżecie to mieszkańcy będą
decydować jakie inwestycje są
najważniejsze i najbardziej
potrzebne w ich sołectwach.
Czy zajmowanie się polityką to
biznes, dodatkowe źródło dochodu czy
coś innego?
Zajmowanie się polityką jest dla mnie w
głównej mierze działalnością społeczną.
Moim celem jest wspieranie lokalnej
społeczności
oraz
pomoc
w
rozwiązywaniu problemów z jakimi się
stykają. Myślę, że dlatego mieszkańcy
obdarzyli mnie swoim zaufaniem i po
raz czwarty zostałem wybrany radnym,
tym razem do powiatu. Jako radny
powiatu kartuskiego pełniąc funkcję
przewodniczącego komisji budżetu i
gospodarki otrzymuję dietę, która w
głównej mierze pokrywa koszty
związane z pełnioną funkcją.
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Wielu mieszkańcom wydaje się, że
budowa chodnika z Chwaszczyna do
Tuchomia jest czymś niewykonalnym.
Moim zdaniem w roku bieżącym była
szansa
wykonania
dokumentacji
budowy chodnika przez Gminę Żukowo.
Dyrektor GDDKiA w Gdańsku Robert
Marszałek zapewnił mnie i mieszkańców
Chwaszczyna iż w przypadku, gdy
Gmina Żukowo wykona dokumentację
budowy chodnika, to GDDKiA chodnik
wybuduje z środków własnych.
Przypomnę, że poprzedni burmistrz
Albin Bychowski podjął decyzję o
wykonaniu
dokumentacji
zatoki
autobusowej przy Biedronce - ul.
Gdyńska - DK 20, którą wybudowała
GDDKiA. Obecnie z tej zatoczki
korzystają wszyscy mieszkańcy gminy
Żukowo. Budowa chodnika jest
konieczna, gdyż najważniejsze jest
bezpieczeństwo dzieci udających się do i
ze szkoły. Mam nadzieję i będę zabiegał,
aby w 2015 roku wykonać dokumentację
i wybudować chodnik. Gminy takie jak
Sztum,
Człuchów,
Wejherowo
współpracują z GDDKiA w Gdańsku i
wspólnie
budują
chodniki
i
przebudowują skrzyżowania.
Do jakich przyczynił się Pan inwestycji
jako radny powiatowy w Chwaszczynie
i Tuchomiu?
W Chwaszczynie nie posiadamy żadnej
drogi powiatowej dlatego swoje
działania skierowałem na poprawę
bezpieczeństwa
mieszkańców.
Wykonano wspólnie z Gminą Żukowo,
Radą Sołecką i Powiatem monitoring 6
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kamer. Powiat przekazał na monitoring
kwotę 10 tys. zł. Udało się również
pozyskać środki na renowację ołtarza
głównego w naszym małym
zabytkowym kościele. W 2013 roku
powiat przekazał na to zadanie kwotę 20
tys. zł, a w 2014 roku kolejne 20 tys. zł.
W bieżącym roku powiat przekazał
również 5 tys. zł na konserwację drzwi
zewnętrznych w małym kościele (do
kruchty i zakrystii). W Tuchomiu mamy
drogę powiatową (ul. Długa) wzdłuż
której wybudowany został chodnik.
Chodnik sfinansowano ze środków
powiatu. Rozważane było również
dalsze utwardzenie ul. Długiej asfaltem,
lecz przy braku wsparcia finansowego z
gminy Żukowo (wszystkie inwestycje
powiatu są realizowane w współpracy z
gminą) inwestycja została przełożona na
kolejny rok. Jest porozumienie pomiędzy
starościną a wójtami i burmistrzami,
które stanowi, że przy 50 % wsparciu
inwestycji przez gminę jest ona
realizowana przez powiat.
Co gmina mogłaby zmienić w sprawie
utwardzania dróg?
Drogi są bolączką prawie każdej gminy,
dlatego gmina powinna przeznaczyć
większe środki finansowe na poprawę
stanu dróg. Moim zdaniem powinien
zostać opracowany wieloletni plan
utwardzania dróg z podziałem na
poszczególne sołectwa, czego brakuje w
gminie Żukowo. Plan oczywiście
powinien być realizowany bez względu
na to kto jest burmistrzem gminy.
Utwardzanie dróg płytami jumbo to

CHWASZCZYNO.PL

rozwiązanie doraźne, drogi powinny być
utwardzane kostką brukową lub
asfaltem.
Czy wybór burmistrza z Chwaszczyna
jest realny i czy dawałoby to jakieś
wymierne korzyści mieszkańcom?
Wybór naszego kandydata jest realny,
gdyż mieliśmy przykład wyboru
kandydata
z
Banina
Albina
Bychowskiego – miejscowości podobnej
do Chwaszczyna. Był on dwie kadencje
burmistrzem. Wybrany burmistrz
powinien być burmistrzem całej gminy,
wszystkich mieszkańców, a przy
skutecznym
i
profesjonalnym
zarządzaniu naszą gminą każdy
mieszkaniec powinien odczuć korzyści
w swojej miejscowości. Chwaszczyno
jest największą wsią w gminie, mamy
najwięcej przedsiębiorców, płacimy
najwięcej podatków do gminnej kasy,
które w znacznym stopniu powinny
wracać w postaci inwestycji. W Żukowie
w roku bieżącym buduje się kilka dróg z
kostki brukowej, w Chwaszczynie
żadnej.
Czy planuje Pan wystartować w
wyborach na burmistrza – pamiętam, że
w 2006 roku była taka próba?
Na dziś nie podjąłem jeszcze żadnej
decyzji, nie mówię tak, nie mówię nie.
Otrzymuję sygnały poparcia od
mieszkańców. W odpowiednim czasie
podejmę decyzję i poinformuję
mieszkańców o tym fakcie.

Dziękuję za rozmowę
rozmawiał Wojciech Albecki
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Sprzedaż ziemniaków 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.
Jaja od kur widzących na co dzień światło słoneczne i błękitne niebo nad Chwaszczynem
– widziałeś kiedyś kurę na podwórku? Jeśli nie to przyjdź i zobacz, a wtedy kupisz od nich
jaja. Sprzedaż jaj kury rasy leghorn (na zdjęciu obok) i rosa. Cena promocyjna dla nowych
klientów 80 gr/szt.
Telefon 605-227-603
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Ogłoszono przetarg na ulicę Oliwską – Droga Nr 218
Michał Witt
Dnia 04.04.2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na „Odnowę nawierzchni Drogi Wojewódzkiej
nr 218 od Chwaszczyna do Gdańska”.
Zakres inwestycji będzie obejmował m.
in.:
- Odnowę nawierzchni Drogi Wojewódzkiej nr 218 – ul. Oliwska (od centrum Chwaszczyna do granic Gdańska),
- Oczyszczenie i odtworzenie rowów,
- Odnowę i odtworzenie poboczy,
- Odnowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- Oczyszczenie i odnowę istniejących
przepustów,
- Odtworzenie istniejącego oznakowania
poziomego i pionowego.
Termin składania ofert był do
25.04.2014r., zaś termin realizacji tego zadania zaplanowany jest do 14.11.2014 r.
Jak zapewnił Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich Pan Grzegorz Stacho-

fot. google maps

wiak w przypadku oszczędności po
przetargu część środków może zostać
przekazana na dokumentację budowy
chodnika i zatok autobusowych. Rada
Miejska w Żukowie podjęła uchwałę o
przekazaniu Sejmikowi kwoty 40 000 zł

na wykonanie tej dokumentacji. Chodnik i zatoki autobusowe są bardzo potrzebne, gdyż znacząco poprawią
bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierujących pojazdami.

Pierwsza Gminna Rada Organizacji Pozarządowych na Pomorzu
nad. Gminna Rada Organizacji Pozarządowych

Pod koniec marca w Żukowie na Sali konferencyjnej w tutejszego UG spotkało się
ponad 20 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu gminy Żukowo. Grupa
inicjatywna pod przewodnictwem Marka
Świeczkowskieo już w grudniu 2013 roku
powołała tymczasową Radę OP Gminy Żukowo, której celem było powołanie Gminnej Rady OP oraz wyłonienie Prezydium,
które będzie wspólną reprezentacją organizacji działających na terenie Gminy oraz
przyjęto regulamin Rady.
W skład prezydium powołano 11 osób, które
spośród siebie wybiorą przewodniczącego,
zastępców i sekretarza na kolejnym spotkaniu. Członkiem Rady OP może być przedstawiciel każdej organizacji działającej na fot. mojezukowo.pl
terenie gminy. Kadencja wybranego Prezyganizacji przekazywali swoje doświadczenia i problemy z
dium trwa 3 lata. Członkowstwo w Radzie
jak i Prezydium jest całkowicie społeczne, nie ma również ja- wnioskami dotacyjnymi i ich późniejszym rozliczaniem. Padały
kichkolwiek składek członkowskich. Do Prezydium weszli: również wątpliwości czy zawsze brane są przy rozpatrywaniu
Marek Świeczkowski, Ludwik Breza, Wojciech Kankowski, wniosków dotacyjnych wzglądy czysto merytoryczne. W odpoPiotr Fikus, Katarzyna Byczkowska, Janusz Stoppa, Bogumiła wiedziach inicjatorzy powołania Gminnej Rady Organizacji PoBistroń-Malek, Urszula Sobiecka, Grzegorz Tokarski, Leszek zarządowych wyraźnie podkreślano, że między innymi dlatego
powstała taka Rada aby ten stan zmienić, oraz aby organizacje
Kulesza, Michał Stencel
Jednym z pierwszych wniosków jakie przyjęto, było żądanie miały swego rodzaju forum wymiany doświadczeń i wspólneupublicznienia prac komisji opiniujących wnioski o dotacje z go pilnowania aby OP były podmiotem, a nie przedmiotem w
budżetu gminy oraz o przyjęcie jasnych i przejrzystych kryte- polityce władz samorządowych.
riów oceny wniosków o granty gminne. Właśnie sprawy pozy- Gośćmi Rady byli: przedstawiciel wojewódzkiej ROP Tadeusz
skiwania środków na działalność OP z różnych źródeł Podymiak oraz Izabela Małycha pełnomocnik burmistrza Gmizdominowały dyskusję na pierwszym zebraniu, członkowie or- ny Żukowo ds. Organizacji Pozarządowych.
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Krzyże i kaplice przydrożne w
Chwaszczynie i okolicach cz. I - Krzyż
na Chełmińskiej

Nabożeństwa
majowe.

Wojciech Albecki

Wkroczyliśmy w miesiąc Maryjny – maj. Nabożeństwo majowe odbywać się będzie
przez cały miesiąc każdego dnia w dni powszednie o godz. 20:30, a w niedzielę i święta o godz. 20:00. Zadbajmy też o Jej
wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Zachęcamy do odmawiania wspólnego nabożeństwa majowego przy
tych miejscach, gdzie tradycyjnie w naszej
parafii się gromadzimy np. przy kapliczkach, czy przy krzyżach. Zapraszamy parafian, aby gromadzili się na nabożeństwie w
kościele. Proponujemy, aby każdego dnia na
Majowe szczególnie przychodzili mieszkańcy z innego regionu parafii – informacje podane są w biuletynie. Wszystkich bardzo
serdecznie zapraszamy. Litanię Loretańską
do NMP będziemy także odmawiać na zakończenie Mszy Świętych.

Rozpoczynamy serię artykułów dotyczących przydrożnych krzyży i kaplic znajdujących się na terenie parafii w Chwaszczynie. Jeśli znają Państwo jakąś historię dotyczącą któregoś z krzyży, bądź kaplic, prosimy o kontakt. Często starsze
osoby nie pamiętają już szczegółów z opowiadań niekiedy nawet ich dziadków,
więc publikować będziemy tylko te informacje, do których dotrzemy.
Krzyże i kaplice to często historia danej okolicy, rodziny, dramatu, ocalenia, prośby – ale też żywa historia zwykłych ludzi. W niedzielę 27 kwietnia 2014 roku przy
ulicy Chełmińskiej w Gdańsku-Osowie niedaleko chwaszczyńskich Kawli został
poświęcony przez proboszcza Piotra Grubę odnowiony przydrożny krzyż. Krucyfiks ma już 35 lat, a został ufundowany przez Józefa Ciomka z okazji 25-lecia zawarcia przez niego związku małżeńskiego. W tym roku fundator obchodzi 60-lecie
ślubu. Kiedy krzyż ten był święcony po raz pierwszy 35 lat temu, a było to jeszcze
za poprzedniego ustroju, na poświęceniu zgromadzonych było około 400 osób. W
obecnym roku krzyż został odrestaurowany staraniem fundatora Józefa Ciomka.
Zabezpieczono go przed wilgocią, odnawiając powłoki malarsko-lakiernicze.

Parafia Chwaszczyno

Otrzymaliśmy
kolejną dotację na
kościół
Michał Witt
W kwietniu na Sesji Rady Powiatu Kartuskiego radni udzielili dotacji celowej dla
Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza na zadania:
I. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego – etap II: odtworzenie pierwotnej kolorystyki obiektu, złoceń i konserwacja
obrazów w wysokości - 20 000 zł”, oraz zadanie II. „Konserwacja drzwi zewnętrznych
prowadzących do kruchty i zakrystii w wysokości 5 000 zł”. Dotacje udzielane są na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków. Powiat kartuski
przekazał kolejną dotację, ponieważ nasz kościół jest zabytkiem. Ołtarz na okres renowacji został zdemontowany i przewieziony do
pracowni. Ma wrócić do kościoła w miesiącu
czerwcu. W roku 2013 radni powiatowi
zdecydowali również o przekazaniu kwoty
20 000 zł na I etap konserwacji i restauracji
ołtarza.
O dotację dla kościoła zabiegał radny
powiatowy Piotr Fikus z Chwaszczyna,
który za naszym pośrednictwem chciał bardzo podziękować wszystkim Radnym Powiatu Kartuskiego za podjęcie uchwał o
przekazaniu dotacji dla naszego zabytkowego kościoła.
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Jak zostały podzielone środki na inwestycje w latach 2011-2014
oprac. red.

W związku z tym, że dobiega końca kadencja Burmistrza Gminy Żukowo
Jerzego Żurawicza i Radnych Rady Miejskiej pragniemy przedstawić
mieszkańcom Chwaszczyna i Tuchomia podział środków finansowych
przeznaczonych na inwestycje w latach 2011-2014. Dla porównania
przedstawiamy środki przeznaczone na: Żukowo, Chwaszczyno, Banino i
Tuchom.

Wojciech Albecki
Koszt odbioru śmieci wzrósł ponad dwukrotnie od czasu wprowadzenia tzw. reformy śmieciowej. Postanowiliśmy sprawdzić ile kosztuje
funkcjonowanie systemu w gminie Żukowo.
Czy na śmieciach gmina Żukowo zarabia?
1 lipca ub.r. wszystkie gminy w Polsce przejęły
gospodarkę odpadami komunalnymi. Już przed
wprowadzeniem nowego systemu wielu ludzi
dowiedziało się, że koszt odbioru śmieci niesegregowanych wzrośnie nawet 2, a czasem i 4krotnie. Nasza redakcja postanowiła sprawdzić
ile kosztuje funkcjonowanie systemu gospodarki
odpadami w obecnym 2014 roku w naszej gminie.

Podane kwoty nie zawierają środków przeznaczonych na układanie płyt
jomb. W sumie razem na inwestycje w całej gminie przeznaczono kwotę 95
416 668 zł. Przedstawione powyżej dane ewidentnie świadczą o tym, że
Chwaszczyno jako największa miejscowość po Żukowie w której działa najwięcej przedsiębiorców a jednocześnie odprowadza najwięcej podatków do
budżetu Gminy Żukowo traktowana jest jak „kura która znosi złote jajka”,
a w zamian otrzymuje prawie „zero” środków na inwestycje w porównaniu z Baninem, które ma 3 Radnych, a Chwaszczyno żadnego. Z
przedstawionych danych widać również, iż miejscowość Tuchom, w której
również znajdują się firmy, a ma 2 Radnych w Radzie Miejskiej w Żukowie,
a Radny Stanisław Groth jest Przewodniczącym Komisji Budżetu, zostało
również zapomniane. Radny Groth jest także w koalicji z obecnym Burmistrzem. Środki na inwestycje dla Tuchomia w kwocie 151 615 zł na 4 lata to
nic w porównaniu z innymi sołectwami takimi jak np.: Pępowo – na rozbudowę szkoły otrzymało 1 200 000 zł, Borkowo – na rozbudowę szkoły
otrzymało 882 000 zł oraz Glincz – na rozbudowę szkoły otrzymał 1 728 483
zł. Podane kwoty dla Pępowa, Borkowo i Glincza dotyczą tylko jednej wymienionej inwestycji. Komentarz do przedstawionych faktów pozostawiamy mieszkańcom Chwaszczyna i Tuchomia.

Wpływy pochodzą wyłącznie z opłat ponoszonych przez mieszkańców gminy Żukowo. W skład wynagrodzenia
otrzymywanego przez firmy zajmujące się
odbiorem odpadów wchodzą: odbiór,
transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kwotę
150.000 zł jaka jest różnicą pomiędzy
wpływami, a wydatkami w powyższej tabeli przewidziano na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Żukowie.

Jak wynika z zaprezentowanych tabel
gmina Żukowo nie zarabia ani złotówki
na
funkcjonowaniu
systemu
gospodarowania odpadami. Przy olbrzymich kosztach administracyjnych funkcjonowania nowego systemu (0,45 mln zł)
jedynym pozytywem wydaje się zmniejszenie bezrobocia. Dzięki śmieciom pracę w urzędzie gminy znalazło 6,5 osoby.
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Podział środków z funduszu Zainstalowano progi zwalniające
sołeckiego w Dobrzewinie- na ul. Długiej w Tuchomiu
Karczemkach w 2014 roku

Michał Witt
Wojciech Albecki
Poniżej przedstawiamy planowany podział środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dobrzewino na 2014 rok,
który otrzymaliśmy od sołtysa Eugeniusza Walkusza. Jak
poinformował nas sołtys mieszkańcy ulicy Chłopskiej i
okolicznych zrobili zbiórkę finansową na utwardzenie
swojej ulicy. Jest to już ich druga zbiórka. Dzięki temu zaangażowaniu mieszkańców jak i budżetu Gminy zostanie
położony około 300 metrowy dywanik asfaltowy. Za
pierwszym podejściem przed dwoma laty też położono podobnej długości dywanik asfaltowy.

14

W kwietniu 2014 roku na wniosek mieszkańców ul. Długiej, Sołtysa i Radnych Tuchomia Powiat Kartuski zamontował 2 progi zwalniające, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz
spowolnienie ruchu pojazdów na tej powiatowej drodze.
Jak poinformował redakcję Radny Powiatowy Piotr Fikus koszt zamontowania i oznakowania 2 progów to koszt 5 000,00 zł. Część tej
kwoty tj. 1 700,00 zł (zakup 1 progu bez montażu i oznakowania) sfinansował Przedsiębiorca z tej ulicy. Jak widać złożony wniosek został zrealizowany.
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z przymrużeniem oka...
Spotykają się Amerykanin i Rosjanin i
wdają się w rozmowę:
- Ja mam 3 samochody w domu,
pierwszy do pracy, drugi na zakupy i
podróże, a trzecim jeżdżę do sąsiadów mówi Amerykanin.
Na co Rosjanin rzecze:
- Ja mam 2 samochody w domu,
pierwszy do pracy, a drugi na zakupy i
podróże.
- A czym do sąsiadów jeździcie? - pyta
Amerykanin.
- A do sąsiadów to my jeździmy
czołgami.
***
- Jaka jest różnica między dwulatkiem a
dorosłym facetem?
- Dwulatka można zostawić samego z
nianią.
***
Grabarze sobie gadają:
- Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie
stabilne... nie ma co liczyć na sercowców,
ciśnieniowców ani cukrzyków.
- Taaa... - mówi drugi - martwy sezon...
****
Samolot pasażerski spada na ziemie. Do

kolizji zostało parę minut.
Kobieta wstaje z fotela i mówi:
- Jeśli mam umrzeć, to chcę się wtedy
czuć kobieta!
Rozbiera się do naga i pyta:
- Jest w tym samolocie ktoś na tyle
męski, że sprawi, bym poczuła się jak
kobieta?
Z fotela obok wstaje facet, ściąga koszulę
i mówi:
- Masz. Wyprasuj!
****
Małżeństwo kłóci się na ulicy. W pewnej
chwili mąż krzyczy:
- Cicho bądź! Ty się wcale nie liczysz!
- Co?!
Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta
kierowcę:
- Ile zapłacę za kurs na dworzec?
- 10 złotych.
- A jeśli pojadę z żoną?
- Tyle samo.
Mąż odwraca się do żony i mówi:
- Sama widzisz!
****
Okręt podwodny. Młody kuk
przychodzi do kapitana:

- Panie kapitanie, musimy się pilnie
wynurzyć.
- O co chodzi?
- Dziś na obiad pierogi...
- No i co?
- Na opakowaniu jest napisane: ''Po
wypłynięciu gotować przez 5-7 minut''.
****
Idzie facet przez wieś i uśmiecha się od
ucha do ucha.
- Janek z czego się tak cieszysz?
- Właśnie zostałem ojcem, mam syna.
- To gratulacje! Jak się czuje żona?
- Nie wiem. Jeszcze jej o tym nie
powiedziałem.
****
- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy
wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie. Dlaczego?!
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na
którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z
lekcji.
****
Wychodzi żona z łazienki i mówi z
płaczem: - 2 kreski. A mąż na to: - U
mnie też słaby zasięg.
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