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Michał Witt

Mieszkańcy Chwaszczyna bezskutecznie apelowali o budowę chodnika wzdłuż
drogi 218 na kilkukilometrowym odcinku od Gdańska Osowy do Chwaszczyna, a
wystarczył artykuł w Dzienniku Bałtyckim. Będzie chodnik! - Pani redaktor dzięku-
jemy!
1 września 2014r. w Dzienniku Bałtyckim ukazał się dość obszerny materiał na temat
budowy chodnika na odcinku drogi 218 od Gdańska Osowy do Chwaszczyna
„Śmiertelnie niebezpieczna droga” autorstwa Jolanty Gromadzkiej-Anzelewicz. Inicja-
torem tego artykułu była Pani Aneta Perończyk - mama chłopca potrąconego na tym
odcinku drogi w 2009 roku oraz radny powiatowy Piotr Fikus.
Z bloga Piotra Fikusa dowiadujemy się, że artykuł nie pozostał bez echa, bo już 2
września do redakcji Dziennika Bałtyckiego wpłynęła decyzja Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, o budowie chodnika, cytat z info przesła-
nej do redakcji Dziennika Bałtyckiego – „Samorząd Województwa Pomorskiego wraz
z Gminą Żukowo podejmie współpracę w celu realizacji ciągu pieszego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 218 na odcinku od granicy miasta Gdańska do Chwaszczyna. W tym
celu zostanie zawarte porozumienie, na mocy którego w bieżącym roku zostanie ogło-
szone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2015
roku postępowanie na roboty budowlane. Obecnie wykonywane prace polegającego
na odtworzeniu nawierzchni jezdni stanowią I etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
218 na odcinku Gdańsk – Chwaszczyno”- pisze Małgorzata Pisarewicz - rzecznik pra-
sowy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego”.

Również sprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gdyńskiej
na wysokości ul. Derdowskiego dojdzie do skutku.
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Robert Marszałek po-
informował o wykonaniu do końca bieżącego roku sygnalizacji świetlnej w tym miej-
scu.
Poniżej zeskanowany fragment "Dziennika Bałtyckiego" z opisywanym artykułem:

Będzie chodnik, będą światła!
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Relacja z Zebrania Wiejskiego w Chwaszczynie
Wojciech Albecki

W dniu 16 września odbyło się w
ZSPiPG w Chwaszczynie Zebranie
Wiejskie dotyczące podziału środków z
funduszu sołeckiego na 2015 rok. W
przyszłym roku zamiast dotychczaso-
wych 28 tys. zł sołectwo Chwaszczyno
otrzyma 136.752, 68 zł. Na zebraniu
mieszkańcy Chwaszczyna doszli do po-
rozumienia i poparli projekt Rady So-
łeckiej oraz dołączyli jeden wniosek
mieszkańców ul. Prusa.
W tym roku wyjątkowo dopisała fre-
kwencja, gdyż na zebraniu obecnych by-
ło około 120 mieszkańców spośród
ogółem 3370 zameldowanych według
stanu na 30 czerwca br. Jednakże daleko
do rekordu sprzed niespełna 4 lat, gdy w
Rębiechowie wybierano sołtysa, wtedy
na około 900 mieszkańców przyszło 180!
W porównaniu do poprzednich zebrań
sołeckich frekwencja napawa optymi-
zmem – takie jest bowiem założenie fun-
duszu sołeckiego. Oddanie 1-2 %
budżetu przeznaczonego na inwestycje
do podziału bezpośrednio mieszkańcom
zachęca ich do udziału w życiu lokalnej
społeczności. Potrzebę organizacji festy-
nu, czy doposażenie miejscowego parku
w ławki do siedzenia łatwiej dostrzec tu
„na dole” mieszkańcom, niż radnym, czy
burmistrzowi.
O ile frekwencja wśród mieszkańców do-
pisała, to nie można rzec tego o wła-
dzach gminy spośród których nikt nie

pojawił się na zebraniu. Obecni byli jedy-
nie opozycyjni radni Rady Miejskiej w
Żukowie Albin Bychowski i Witold
Szmidtke. Dziwne to w dobie rozpoczy-
nającej się kampanii wyborczej. Na ze-
braniu obecnych było 4 spośród 5
członków Rady Sołeckiej. W spotkaniu
uczestniczyli również radni powiatu kar-
tuskiego Piotr Fikus oraz Mirosław Że-
romski.
Na początku zebrania członek Rady
Sołeckiej Jolanta Wiercińska przedstawi-
ła zasady podziału funduszu sołeckiego.
W trakcie omawiania propozycji podzia-
łu środków z funduszu sołeckiego dys-
kutowano najczęściej o kwestii zakupu
płyt Yomb. Jednakże w drodze częścio-

wego kompromisu ustalono, że zakupi
się i przeznaczy na ułożenie część środ-
ków z Funduszu Sołeckiego na ten cel, a
pozostałe na resztę zadań. Wielu miesz-
kańców zauważało, że gmina zbyt mało
przeznacza środków na zakup płyt
Yomb przerzucając to na barki sołectwa.
Ostatecznie przy 1 głosie przeciwko
przyjęto podział Funduszu Sołeckiego na
18 poszczególnych zadań (tabela
poniżej) . W tym roku zebranie przebie-
gało wyjątkowo sprawnie i bez wyrywa-
nia sobie mikrofonu. Podziękowania za
sprawne poprowadzenie zebrania należą
się Jolancie Wiercińskiej z Rady Sołeckiej
Chwaszczyno.

Tabela z zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 201 5. Szczegółowy opis zadań na stronie Chwaszczyno.pl
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Mamy kandydata na
Burmistrza z Chwaszczyna!
Michał Witt

Mamy kandydata z Chwaszczyna, ubiegającego się o fotel Burmistrza
Gminy Żukowo - jest nim Piotr Fikus, który wystartował pod hasłem
„NASZ DOM, NASZE SOŁECTWO, NASZA GMINA” .
Dnia 2 września 2014 roku zarejestrowano Komitet Wyborczy
Stowarzyszenie „Samorządność”, którego pełnomocnikami zostali Helena
Jankowska oraz Henryk Bober. Kandydat z naszego sołectwa startuje właśnie
z tego komitetu.
Jak powiedział naszej redakcji "Decyzję podjąłem po namowie i deklaracji
wsparcia mieszkańców naszej gminy.
Dokładny program będzie można poznać na bezpośrednich spotkaniach z
wyborcami, które planujemy zorganizować na przełomie października i
listopada" - powiedział Piotr Fikus
Dobrze, że zdecydował się kandydować ktoś z naszej miejscowości. Jest to
szansa na zmianę podejścia do zarządzania gminą, szczególnie przy podziale
środków inwestycyjnych oraz możliwość zmiany spojrzenia na całą gminę z
innej perspektywy niż Żukowo.
Szczegółowy program wyborczy zostanie zaprezentowany w najbliższym
czasie na blogu http://piotrfikus.info. Piotr Fikus startuje również do Rady
Powiatu Kartuskiego. Piotr Fikus - kandydat z Chwaszczyna na Burmistrza

Gminy Żukowo

Aby Burmistrz mógł sprawnie rządzić potrzebuje osób w ra-
dzie miejskiej , którzy będą z nim współpracować. Wraz z wy-
borami na burmistrza wybieramy również radnych. W
poprzednich wyborach nasi mieszkańcy głosowali na wielu
kandydatów, częściowo nawet z innych miejscowości. Teraz
to się zmieniło na lepsze ze względu na okręgi jednomanda-
towe.
Na terenie Chwaszczyna zostały zarejestrowane trzy komitety
wyborcze: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Samorządność",
Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Obywateli Niezrzeszo-
nych, Komitet Wyborczy Wyborców Mirosław Nowak.
My wspieramy kandydata na burmistrza z Chwaszczyna oraz
osoby na radnych, które mogą wspólnie z nim skutecznie zmie-
nić jakość rządzenia gminą.
W Chwaszczynie oficjalnie wspierać start Piotra Fikusa na bur-
mistrza będzie dwóch kandydatów na radnych tj. nasz redak-
cyjny kolega Wojciech Albecki startujący z okręgu wyborczego

nr 1. Od lat przygląda się on władzy w Żukowie, opisuje spra-
wy ważne dla Chwaszczyna i okolic, teraz chciałby poza sło-
wem pisanym dostać szansę realnego działania, chciałby m.in.
dokończyć szeroko opisywaną sprawę budowy chodnika z
Chwaszczyna do Tuchomia.
Z okręgu wyborczego nr 2 startuje pełnomocnik Komitetu Wy-
borczego "Samorządność" Pani Helena Jankowska, którą można
w bieżącym numerze gazety dokładniej poznać w wywiadzie
pod tytułem "O miłości do kwiatów, niedokończonych projek-
tach i jesiennych wyborach".
Z kolei w Tuchomiu swoje poparcie wspierające mieszkańca
Chwaszczyna na burmistrza zadeklarowała kandydatka na
radną Pani Katarzyna Plichta, której priorytetem jest budowa
nowej szkoły w Tuchomiu.
Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach samorządo-
wych i wybierania świadomie, tak abyśmy przez kolejne lata
nie byli tylko "kurą znoszącą złote jajka".

Kto na radnego z Chwaszczyna i Tuchomia?

Wojciech Albecki
Chwaszczyno

Okręg Wyborczy nr 1

Helena Jankowska
Chwaszczyno

Okręg Wyborczy nr 2

Katarzyna Plichta
Tuchom

Okręg Wyborczy nr 3
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Okręg nr 1:

CHWASZCZYNO ulice:
Abrahama, Boczna, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy,
Dąbrówki, Diamentowa, Dobrzewińska, Ekologiczna,Gdyńska,
Jeziorna, Juliana Tuwima, część ul. Kaszubska Droga numery
nieparzyste od nr 1 do nr 23 i numery parzyste od nr 2 do nr
22, Krótka, ks. Kuppera, ks. Sarnowskiego, Kwiatowa, Lisia,
Łąkowa, Ogrodowa, Oliwska, Orzeszkowej, Polna,
Poprzeczna, Prusa, Radarowa, Rewerenda, Rubinowa,
Rzemieślników, Szafirowa, Szmaragdowa, św. Wojciecha,
Telesfora, Telewizyjna, Teodora, Tuchomska, Węglowa,
Wiczlińska, Wiejska, Wybickiego, Zbożowa, Złota, Zofii
Nałkowskiej.

Okręg nr 2:

CHWASZCZYNO ulice:
Adama Asnyka, Akacjowa, Białe Żagle, Błażeja, Błotna,
Bogusława, Bolesława Leśmiana, Brzechwy, Brzozowa,
Chopina, Cicha, Damroki, Derdowskiego, Dookoła Świata,
Fredry, Jadwigi, Jana Pawła II, Jaromira, Jarzębinowa,
K.I.Gałczyńskiego, Kamienna, Kasztanowa, część ul.
Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 25 do końca i
numery parzyste od nr 24 do końca, Katarzyny, Kawelska,
Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopalniana,
Krasickiego, ks. Sychty, Leopolda Staffa, Leśna, Majkowskiego,
Makuszyńskiego, Małgorzaty, Mickiewicza, Miła, Moniuszki,
Mściwoja I, Norwida, Olimpijska, Piaskowa, Podleśna,
Przemysława, Racibora, Reja, Sambora I, Sienkiewicza,
Słoneczna, Słowackiego, Sobiesława I, Spacerowa, Spokojna,
Szczęśliwa, Szymanowskiego, Świerkowa, Świętobora,
Świętopełka, Torfowa, Warcisława I, Wąska, Widokowa,
Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Zaciszna, Żeromskiego,
Żwirowa.

Michał Witt

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014r. W tym
roku będziemy wybierać pierwszy raz w okręgach jedno-
mandatowych. Oznacza to, m.in. że w każdym okręgu będzie
wybrany jeden radny. W związku z tym, że Chwaszczyno po-
dzielone jest na dwa okręgi wyborcze, będziemy mieli na
pewno dwóch radnych z naszej miejscowości.
Obecna sytuacja jest dla nas lepsza, ponieważ cztery lata temu
nie udało się wejść do Rady Miejskiej w Żukowie żadnemu
mieszkańcowi Chwaszczyna.
Wybory samorządowe są bardzo ważne i charakteryzują się

pewną specyfiką. Mają zasięg lokalny, w przeciwieństwie do
wyborów ogólnokrajowych, mamy szansę w bezpośrednich
spotkaniach poznać prawie każdego kandydata. Dobrze
dokonany wybór ma znaczny wpływ na jakość życia. To
burmistrz wraz z sprawnie działającą radą miejską będzie
decydował na co przeznaczone będą m.in. pieniądze z naszych
podatków. Stąd też w wyborach gminnych głos oddajemy na
konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów czy ugrupowa-
nia. Sąsiedzi z Tuchomia ze względu na wielkość sołectwa
mają jeden okręg wyborczy i reprezentować w gminie będzie
ich jeden radny.

Wybory samorządowe 2014 - podział na okręgi wyborcze.
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Karol Krefta

Kto by pomyślał, że po sześciu kolej-
kach III ligi „Bałtyckiej" KS Chwasz-
czyno jako beniaminek będzie
zajmował pierwszą lokatę z dorobkiem
16 pkt. (stan na 19.09.2014)
Tak dobra pozycja jest z pewnością spo-
wodowana świetną grą piłkarzy z linii
obrony. Chwaszczynianie stracili tylko
jedną bramkę. Tym samym mają naj-
szczelniejszą defensywę w rozgrywkach.
KS Chwaszczyno rozpoczęło swój marsz
w górę tabeli od zwycięstwa z Cartusią
Kartuzy. Historyczny, pierwszy mecz w
III lidze jedynego zespołu w tych roz-
grywkach w Gminie Żukowo, nie
umknął niczyjej uwadze. KS pokonał sta-
łego bywalca III ligi 1:0 (0:0). Kolejnym
rywalem był Bałtyk Koszalin, skąd nasi
piłkarze przywieźli cenny wyjazdowy
bezbramkowy remis i dopisali 1 pkt do

tabeli.
Tydzień później KS Chwaszczyno gości-
ło wejherowski Gryf, który jeszcze dwa
lata temu grał w ćwierćfinale Pucharu
Polski z Legią Warszawa. Chwaszczyń-
ski teren okazał się za trudny dla Wejhe-
rowian. KS świetnie zagrał z tyłu, a w
drugiej połowie piłkarze wypracowali
dwie świetne akcje, które zamienili na
bramki. KS Chwaszczyno vs. Gryf Wej-
herowo 2:0 (0:0).
Aby rozegrać czwartą kolejkę III ligi
"Bałtyckiej" piłkarze i sztab KSu musieli
udać się aż do Szczecina, aby zmierzyć
się z tamtejszą Pogonią. Jest to najbar-
dziej oddalona miejscowość, w której
przyszło zmierzyć się naszym piłkarzom
w tych rozgrywkach. KS Chwaszczyno i
tym razem nie zawiódł. Losy spotkania
zostały rozstrzygnięte na początku dru-
giej połowy. Szybkie trzy ciosy zadane w
przeciągu pięciu minut postawiły Szcze-

cinian z bardzo ciężkiej sytuacji, z której
nie potrafili się już podnieść. Piłkarze
KSu przywieźli z zachodu 3 pkt., poko-
nując Pogoń II Szczecin 1:4 (0:0).
KS Chwaszczyno pozostaje niepokona-
ne. Tak samo twierdza KS Chwaszczyno
nie została jeszcze zdobyta. 6 września
ku temu okazję miał zespół Rasel Dygo-
wo, który zajmuje 14. miejsce w tabeli ale
również nie dał rady naszym piłkarzom
i również tym razem 3 pkt. zostały w
Chwaszczynie. Szósta kolejka na
wyjeździe z zespołem Astra Ustronie
Morskie przyniosła kolejne punkty.
Zapraszamy do gorącego dopingu. Me-
cze III ligi „Bałtyckiej" przyciągają coraz
więcej kibiców na stadion KS Chwasz-
czyno. Oby ta tendencja cały czas rosła.

Więcej o KS Chwaszczyno na
www.ks.chwaszczyno.pl

KS Chwaszczyno liderem III ligi „Bałtyckiej"!

nad. Helena Jankowska

Po spotkaniu Rady Sołeckiej ze stowarzyszeniami oraz
mieszkańcami Chwaszczyna, które odbyło się 2 września
2014 r., a dotyczyło podziału funduszu sołeckiego na rok 2015
oraz zgłaszanych projektów przedsięwzięć w ramach tego
funduszu zrodził się pomysł, którego razem z Januszem Płoc-
kim jestem współinicjatorką, a mianowicie wykonanie kon-
cepcji zagospodarowania terenu działki gminnej o numerze
571/5 na park edukacyjno - kulturalno - sportowo – rekreacyj-
ny.
Działka ta położona jest na skrzyżowaniu ulic Węglowej oraz
Z. Nałkowskiej tuż za terenem giełdy prawie w centrum
Chwaszczyna. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Chwaszczyna teren ten jest niezagospodarowany
więc jak najbardziej można go wykorzystać dla wszystkich
mieszkańców. Wstępne założenia do koncepcji powyższego
parku zakładają, że będzie to obiekt z przeznaczeniem dla
wszystkich mieszkańców Chwaszczyna począwszy od rodzi-
ców z małymi dziećmi w wózeczkach lub na rowerkach, po
dzieci przedszkolne, młodzież szkolną i starszą a kończąc na
najstarszych mieszkańcach naszego sołectwa. Każda z tych
grup powinna znaleźć w tym parku coś dla siebie, co ją zainte-
resuje i pozwoli ciekawie i mądrze spędzić czas na powietrzu. I
tak:
- dla najmłodszych milusińskich z rodzicami – tereny zielone
ze ścieżkami do spacerów, ze ścieżkami rowerowymi oraz pla-
ce zabaw z wieloma przyrządami dostosowanymi do wieku,
- dla dzieci przedszkolnych i szkolnych – przyrządy edukacyj-
no - naukowe jak ucho słonia, gong, cymbały, głuchy telefon,
koło optyczne, peryskop, rury wodne, wir wodny, równoważ-
nia, tarcza Newtona, tarcza spiralna i wiele, wiele innych, ścież-
ki do jazdy na rolkach, park linowy, mini golf,
- dla starszej młodzieży – skatepark z właściwie wyprofilowa-
nymi przeszkodami, skałka wspinaczkowa, małe boisko do

piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjne boisko
do: siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki,
- dla najstarszych mieszkańców – może uda się wygospodaro-
wać miejsce na oczko wodne, dookoła , którego byłyby ławecz-
ki ze stolikami aby można zagrać w karty lub szachy bądź
warcaby, miejsce na ognisko gdzie można byłoby upiec sobie
kiełbaski,
I dla wszystkich mieszkańców Chwaszczyna jednym z głów-
nych elementów parku byłaby zadaszona scena z zapleczem
socjalnym umożliwiająca organizowanie corocznych festynów i
wielu imprez plenerowych, które w tej chwili odbywają się na
wypożyczonym terenie lub nie odbywają się w ogóle z powodu
braku takiego miejsca.
Mając taki park wreszcie będziemy mogli w pełni korzystać z
uroków Chwaszczyna i poza odpoczynkiem i sportem spotkać
się w plenerze z sąsiadami.

Pomysł na park edukacyjno - kulturalno - sportowo –
rekreacyjny w Chwaszczynie.



Zdrowe śniadania
Joanna Dziewiatowska

Pierwsze śniadanie jest niezwykle istot-
ne dla prawidłowej przemiany materii i
w efekcie dla szczupłej sylwetki. Prze-
prowadzając setki wywiadów żywie-
niowych z pacjentami zauważyłam, że
większość osób ma problem z tym po-
siłkiem. Część pacjentów nie je w domu
śniadania, gdyż jak mówi nie ma na to
czasu, musi zająć się dziećmi, woli dłu-
żej pospać i często pierwszym posił-
kiem jest popołudniowa przekąska w
pracy. Ci którzy jedzą śniadanie w do-
mu a chcą schudnąć, często spożywają
posiłek bardzo nisko kaloryczny, chcąc
od rana „zaoszczędzić” na kaloriach i
szybko stają się głodni, co skutkuje
podjadaniem w ciągu dnia. Podjadanie
jest o tyle groźne, że często ilość „prze-
kąsek” bezwiednie zjedzonych gdzieś
w międzyczasie wymyka się spod kon-
troli.
Powyższe zachowania żywieniowe skut-
kują zaburzeniem całodziennego meta-
bolizmu. Organizm odbiera niejedzenie
śniadania jako głodówkę i obniża tempo
przemiany energii starając się zaoszczę-
dzić energię ze spożytych później posił-
ków lub przekąsek na „gorsze” czasy,
gdy zabraknie pożywienia. Oczywiście
magazynuje tę energię w tkance tłusz-
czowej, co ma zagwarantować rezerwy
na czas głodu. A pacjenci się dziwią, cze-
mu zamiast chudnąć przybierają na wa-
dze.. .
Jakie powinno więc być to śniadanie?
Kiedy je jeść? I co zrobić gdy nie ma na
nie czasu?
Śniadanie należy spożyć jak najszybciej
po przebudzeniu, najlepiej w ciągu
pierwszej godziny. Osoby chorujące na
niedoczynność tarczycy lub Hashimoto
muszą brać leki na czczo godzinę przed
śniadaniem, co często rodzi problem bra-
ku czasu na śniadanie. Rozwiązaniem
może być przyjmowanie leku na noc
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/17201800 ).
Śniadania powinny być zróżnicowane.
Raz może być to owsianka z dodatkami,
innym razem kanapki z pełnoziarnistego
chleba lub jajka. Dobrze jest dodać wa-
rzywa i owoce. Z resztek obiadowych z
poprzedniego dnia np., warzyw ugoto-
wanych na parze można usmażyć szybką
frittatę, zalewając warzywa rozmiesza-
nymi jajkami. Owsianka może być przy-
gotowana z różnego rodzaju płatków:
otrębów owsianych, płatków jaglanych,
ryżowych, gryczanych, jęczmiennych,
quinoa, amarantusa lub mieszanki wyżej

wymienionych
płatków. Ekspre-
sowym sposobem
przygotowania
owsianki jest wsy-
panie ok. 40-50 g
płatków do więk-
szej miseczki, za-
lanie ich ok. 150
ml mleka i wsta-
wienie na 1 min
40 sek do mikro-
falówki (pełna
moc ok 700 W), a
następnie dolanie
ok 50-100 ml mle-
ka. Po niecałych 2
minutach owsian-
ka jest gotowa do
spożycia i nie za
gorąca. Można do
niej dodać orze-
chy, nasiona i
owoce oraz ły-
żeczkę miodu i
cynamon.
Jeśli naprawdę nie
mamy czasu zjeść
śniadania w do-
mu, możemy je
przygotować w
domu i zabrać na
drogę do samo-
chodu. Z łatwo-
ścią zjemy kanapki albo wypijemy
koktajl śniadaniowy. Składniki koktajlu
możemy przygotować wieczorem i
zmiksować z rana, następnie przelać do
shakera i zabrać ze sobą. Zdrowy koktajl
będzie się składał np. z wybranych owo-
ców, mleka lub jogurtu czy kefiru, odro-
biny otrębów; można dodać mielone
orzechy, cynamon, nasiona słonecznika
itp.
Odpowiednio zbilansowane śniadanie
zapewni energię tak potrzebną o poran-
ku i pozwoli nam dotrwać do przerwy
śniadaniowej w pracy a także utrzyma
nasz metabolizm na wysokich obrotach.

Mus z kaszy jaglanej z czekoladą

(1 porcja)
40 g kaszy jaglanej
mleko 1,5 %- ok. 200 ml
cukier waniliowy do smaku
2 kostki czekolady gorzkiej
posiekane orzechy lub migdały
(opcjonalnie) borówka amerykańska

Kaszę przepłukać i ugotować wraz z cu-
krem w mleku. Następnie dodać czeko-
ladę, wymieszać i zmiksować wszystko.
Udekorować orzechami i owocami. Mus
jest smaczny także na zimno.

Autorka tekstu pocho-
dzi z  Gdańska, od 9 lat
mieszka w  Tuchomiu.
Dietetyk medyczny,
absolwentka Gdań-
skiego Uniwersytetu
Medycznego, obecnie
doktorantka GUMed.
Członek Polskiego Sto-

warzyszenia Dietetyków oraz Konsor-
cjum 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

Mus z kaszy jaglanej z czekoladą
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Karol Krefta: Proszę zdradzić miesz-
kańcom Chwaszczyna rąbek infor-
macji o sobie.
Helena Jankowska: Mam 50 lat, je-
stem mężatką i szczęśliwą mamą troj-
ga dzieci. Urodziłam się w Gdyni, ale
większość życia spędziłam w Gdań-
sku. Z wykształcenia jestem pielę-
gniarką. Moje hobby to fotografia,
zwłaszcza podczas wakacyjnych wo-
jaży. Z kolei od wiosny do późnej je-
sieni spełniam się w swoim ogrodzie.
Widziałem go. Robi wrażenie.
Uwielbiam kwiaty i wszelką roślin-
ność, z których sama tworzę koloro-
we kompozycje wokół własnego
domu.
Co Panią przyciągnęło do naszej
miejscowości?
Moja przygoda z Chwaszczynem za-
częła się w roku 2006, kiedy to z mę-
żem podjęliśmy decyzję osiedlenia się
na Kaszubach. Poprzednio mieszkali-
śmy na gdańskim Chełmie, który
można porównać do jednej z wielu
sypialni tego miasta. Ludzie tam
mieszkający byli w większości anonimo-
wi. Tutaj w Chwaszczynie jest inaczej.
Inaczej , to znaczy?
Ludzie na ulicy poznają się i można za-
wsze chwilę porozmawiać, a robiąc za-
kupy w naszych sklepach, czuję się,
jakbym mieszkała tu od zawsze.
Chwaszczyno urzekło mnie również
tym, że mimo, iż rozbudowuje się, to jed-
nak każdy może zachować swoją pry-
watność dzięki temu, że działki są
przestronne. Mieszkam w takim miejscu,
w którym mamy możliwość bezpośred-
niego obcowania z naturą.
Zatem przeprowadzka była „strzałem w
dziesiątkę”?
Zdecydowanie, bo Chwaszczyno jest
rozwijającą się, największą wsią w gmi-
nie Żukowo. Na co dzień obserwuję, jak
bardzo się zmienia. Co prawda, bardzo
powoli, ale jest to proces ciągły, co mnie
bardzo cieszy.
Można by go jakoś przyspieszyć?
Na pewno, gdyby Chwaszczyno otrzy-
mywało z gminy więcej funduszy, to za-
kres prac byłby znacznie większy. Tak
wiele firm działa na naszym terenie i pła-
ci ogromne podatki. Powinny one w
znacznie większej części, niż ma to teraz
miejsce, wrócić do Chwaszczyna jako in-
westycje bądź też służyć jego mieszkań-
com do podniesienia standardu życia.
Uczestnicząc w zebraniach wiejskich, za-

uważyłam, że mieszkańcy mają tutaj
wiele różnych i ciekawych pomysłów na
rozwój Chwaszczyna.
A co Pani zmieniłaby w Chwaszczynie?
Jako kobieta i gospodyni patrzę na ogól-
ny wygląd i estetykę naszego Chwasz-
czyna. Nie podoba mi się, że od wielu lat
nie można zadbać o rondo i pasy zieleni
wzdłuż przebiegających dróg. Te miejsca
zamiast cieszyć swoim wyglądem, stra-
szą kierowców. To samo tyczy się obeli-
sku, który niedługo się rozpadnie.
Ten problem, mimo, że był poruszany,
utkwił w martwym punkcie.
Dokładnie. Dalej. Siłownia pod chmurką
to świetna inicjatywa pod wieloma
względami. Jednak brakuje w niej paru
istotnych elementów, które zapewniłyby
komfort i bezpieczeństwo jej użytkowni-
kom: a mianowicie naturalnej zasłony
zieleni i ogrodzenia. To pierwsze w pew-
nym stopniu zmniejszyłoby hałas ulicz-
ny, a kierowcy stojący w korkach nie
byliby gapiami, komentującymi upra-
wianie sportu.
Ale tam rosną jakieś krzaczki.
Tak, zakryją co najwyżej przechodzące
tamtędy mrówki. Druga opcja dałaby
spokój rodzicom, którzy przychodząc z
dzieckiem i zajmując się sportem, wie-
dzieliby, że dziecko nie wybiegnie na ru-
chliwą ulicę. Czemu tego nie ujęto w
projekcie? Czy to są duże kwoty?

Nie.
No właśnie, te inwestycje są jakby niedo-
kończone. Kolejną jest też szeroko ko-
mentowany przyszkolny ogród z
kaszubskimi bożkami. Został tak hucznie
otwarty, a jak teraz wygląda? Zamiast
przyciągać, to straszy. Nikt o niego nie
dba. Rośliny zostały posadzone i pozo-
stawione samym sobie, a przecież miały
służyć uczniom do nauki przez lata.
Może muszą jeszcze trochę podrosnąć?
Na razie rosną tam głównie chwasty, tak
jak i na całym terenie wokół tego placu.
Zacznijmy dbać o to, co już mamy. My
tylko rozglądamy się za czymś nowym.
Nie możemy patrzeć krótkowzrocznie,
ale powinniśmy działać długoplanowo -
razem i wspólnie. Spójrzmy na Chwasz-
czyno jako na jednostkę, która łączy
wszystkich mieszkańców. Nie tylko na-
sze podwórko i ogrodzenie, ale także
Chwaszczyno jako osiedle, jako miejsco-
wość, jako część gminy, itd.
Wkroczyliśmy na wątki społeczno-poli-
tyczne. Została Pani szefową kampanii
wyborczej Piotra Fikusa – kandydata na
burmistrza gminy Żukowo.
Tak, ponieważ uważam, że przyszła po-
ra, aby burmistrzem został człowiek z
największego sołectwa gminy Żukowo,
który posiada duże doświadczenie we
współpracy z różnymi grupami społecz-
nymi.

O miłości do kwiatów, niedokończonych projektach i jesiennych
wyborach - WYWIAD Z HELENĄ JANKOWSKĄ.

Z rodziną i znajomymi na Placu Św. Piotra.



wrzesień 2014 CHWASZCZYNO.PLBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

9

Pan Piotr Fikus mimo stosunkowo mło-
dego wieku posiada wieloletnią praktykę
pracy z ludźmi jako radny gminy, a
obecnie radny powiatu. Myślę, że gdyby
został burmistrzem gminy Żukowo,
mieszkańcy odczuliby poprawę jakości
życia. Będę go wspierać.
Pani ponoć też spróbuje swoich sił w
wyborach?
Lubię wyzwania. Zawsze biorę odpowie-
dzialność za swoje decyzje, dlatego zde-
cydowałam się kandydować na radną
Gminy Żukowo z naszej miejscowości.
Tylko dlatego? W polityce trzeba mieć
jakiś plan działania i twardy…
Mam silną osobowość i wiele pomysłów
oraz pewne propozycje nowych rozwią-
zań. Chcę zająć się budową dróg, chodni-
ków i kanalizacji w Chwaszczynie, które,
nie oszukujmy się, w tych czasach są już
standardem życia i każdy ma prawo się
o nie ubiegać. Zadbałabym o porządek w
naszej miejscowości i zlikwidowała wy-
sypiska śmieci, które, niestety, tworzą
często sami mieszkańcy Chwaszczyna,
wyrzucając lub podrzucając odpady są-
siadom.
A plany inwestycyjne? Wg wielu siłow-
nia i park kaszubskich bożków nie
spełniają w pełni swojej roli.
Też chciałabym stworzyć park, ale nie ta-
ki, o którym od dwóch lat słychać z za-
powiedzi Pana Burmistrza Jerzego
Żurawicza. Miałby to być park dla
wszystkich: dla rodzin z dziećmi, dla
młodzieży, ale również dla naszych
dziadków i emerytów. Poczyniłam już co

do tego pewne stosowne kroki, ale na ra-
zie się z nimi nie dzielę. Miałoby to być
miejsce, gdzie będzie można posiedzieć
przy oczku wodnym, pograć w gry,
choćby popularną Baśkę, rozpalić ogni-

sko, zrobić grilla, pojeździć na rowerku,
pograć w mini golfa. Byłoby to miejsce
do zorganizowania festynów, a o takie
teraz trudno.

Ostatni odbył się na prywatnej działce.
A gmina ma ziemię w Chwaszczynie,
która mogłaby zostać odpowiednio za-
gospodarowana. Chcę się tym zająć. Ileż
można jeździć wózkiem po uliczkach

Chwaszczyna, albo pilnować malu-
cha, aby nie wpadł pod samochód.
Czas wziąć sprawy w nasze ręce,
bo od czekania i ciągłego gadania
nic się nie wydarzy. Bądźmy o krok
przed innymi.
Po 4 latach stagnacji będziemy
mieli dwóch radnych.
Wreszcie chwaszczyński wkład w
budżet gminny będzie mógł być
zauważony w naszej miejscowości.
Chwaszczyno mocno odczuło brak
reprezentantów w składzie Rady
Gminy. Na szczęście ta sytuacja już
więcej się nie powtórzy, a miesz-
kańcy Chwaszczyna dzięki naszym
radnym będą mogli zawalczyć tak-
że o interes lokalny.
Jest Pani w stanie sprostać potrze-
bom mieszkańców Chwaszczyna?
Nigdy się nie poddaję. Jako miesz-
kanka Chwaszczyna chcę wnieść
coś dobrego w nasze sołectwo. Nie
możemy oglądać się na innych, tyl-
ko należy czynami wspierać
Chwaszczyno i jego mieszkańców.
To trudne zadanie, bo nie każdemu
da się dogodzić, ale trzeba ugrać
dla nas jak najwięcej.

Dziękuję za rozmowę.

Helena Jankowska w swoim ogrodzie



10

wrzesień 2014 BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA CHWASZCZYNO.PL

Karol Krefta

W połowie sierpnia br. odbyło się ko-
lejne spotkanie mieszkańców ul. Droga
Kaszubska dot. sporu, który nastał po
zamknięciu drogi przez władze Gminy
Żukowo. Spotkanie odbyło się przy
wjeździe na ul. Droga Kaszubska od
strony ul. Gdyńskiej . Spotkanie było
walką na argumenty mieszkańców ul.
Droga Kaszubska części zamkniętej i
tej ogólnodostępnej .
Na spotkaniu pojawili się przedstawi-
ciele władz sołeckich, gminnych i po-
wiatowych. Obecni byli: Burmistrz
Gminy Żukowo Jerzy Żurawicz, Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Żukowo Marek
Trepczyk, Wicestarosta Powiatu Kartu-
skiego Bogdan Łapa, Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Andrzej Puzdrow-
ski, Dyrektor Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Jerzy Pobłocki, Kierownik ds. Dróg UG
Żukowo Wojciech Jaworowski, Radny
Powiatowy Piotr Fikus, Komendant Po-
licji w Żukowie Dawid Knop, Sołtys
Chwaszczyna Gerard Barsowski i czło-
nek Rady Sołeckiej Mirosław Nowak.
Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Puz-
drowski, który przedstawił obecny status
drogi. Jest to droga gminna i publiczna,
ale jak większość dróg w Polsce nie speł-
nia określonych wymogów. Pierwsi głos
zabrali mieszkańcy, którzy są oburzeni
zamknięciem tej części drogi. Ich zda-
niem zamknięcie tego odcinka odbyło się
za plecami wszystkich mieszkańców
Chwaszczyna, a o jej zamknięciu dowie-
dzieli się dopiero wtedy, kiedy postawio-
no znak B-1 – zakaz ruchu w obu
kierunkach. Mieszkańcy zwrócili uwagę
na to, że oznakowanie i tak jest niekom-
pletne, ponieważ od strony ul. Oliwskiej
nie ma znaków zakazu skrętu. Pan Ma-
rek Trepczyk stwierdził, że braki od stro-
ny ul. Oliwskiej spowodowane są
kradzieżą oznakowania.
Zażalenia składali również właściciele
zakładów, którzy prowadzą swoją dzia-
łalność na tej ulicy. Zakaz utrudnia do-
jazd potencjalnym klientom. Oburzeni
mieszkańcy stwierdzili, że mieszkańcom
nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo, ale
o wygodę, a obecną sytuację na ul. Droga
Kaszubska jeden z mieszkańców nazwał
deptakiem. Silnym argumentem tej stro-
ny był fakt, że jest to ulica gminna i pu-
bliczna, a na jej utwardzenie płytami
jomb składali się także mieszkańcy tej
drogi, którzy są za jej otwarciem.
Później do głosu doszli mieszkańcy, któ-

rzy optowali za za-
mknięciem ul. Droga
Kaszubska. Ich zda-
niem droga ta jest
bardzo ruchliwa, po-
jazdy poruszają się z
dużą szybkością, a to
narusza ich bezpie-
czeństwo. Dodatko-
wo każdy przejazd
pojazdu jest mocno
odczuwalny w ich
domach. Wg nich
zamknięcie drogi jest
jedynym słusznym
rozwiązaniem dla tej
ulicy. Mieszkańcy,
którzy złożyli wnio-
sek o zamknięcie ul.
Droga Kaszubska,
przedstawili swój
problem Komendzie
Wojewódzkiej Poli-
cji, aby patrolowała
ten zamknięty odci-
nek i egzekwowała
obowiązujące na nim
przepisy. Do tej pory
zdarzały się sytuacje,
kiedy mieszkańcy
próbowali sami kon-
trolować zakaz i za-
trzymywali jadące tą
drogą samochody,
które nie przestrze-
gały znaku B-1.
Po wysłuchaniu każdej ze stron dyskusje
mocno się zaostrzyły. Mieszkańcy, któ-
rzy chcą anulowania decyzji o zamknię-
ciu drogi, próbowali znaleźć złoty
środek na obecny spór. Zaproponowali
odblokowanie ulicy i ograniczenie pręd-
kości do 30km/h oraz zamontowanie
progów zwalniających. Druga strona nie
chciała słyszeć o żadnych spowalnia-
czach ruchu, które w ich mniemaniu nie
załatwią sprawy. Pan Trepczyk zapytał,
czy w takim razie rodzina, która przyje-
dzie w gościnę do mieszkańców tej dro-
gi, musi zostawić samochód na parkingu
przy kościele i pieszo dojść do krew-
nych?
Pytano również, czy w takim razie po-
tencjalny kurier ma zostawić samochód
przy restauracji i przynieść paczkę pie-
chotą?
Takich i wiele podobnych argumentów
padło bardzo dużo. Mieszkańcy, którzy
chcieli zamknięcia ul. Droga Kaszubska,
nie rozumieją, że nie jest to wewnętrzna
droga, a ogólnodostępna, którą każdy

mieszkaniec Chwaszczyna może się po-
ruszać. Nie przystawali oni na zapropo-
nowany konsensus. Po wielu
rozmowach Burmistrz Gminy Żukowo
Jerzy Żurawicz powiedział, że sprawę
przekaże projektantowi dróg, który po
analizie i ponownym spotkaniu z miesz-
kańcami podejmie stosowne decyzje.
Prawdopodobnie droga zostanie otwar-
ta, a będą nią mogli się poruszać wszy-
scy mieszkańcy Chwaszczyna i tylko
Chwaszczyna.
Tak naprawdę, gdyby decyzja o ewentu-
alnym zamknięciu drogi była od począt-
ku konsultowana ze społeczeństwem
Chwaszczyna, sporu mogłoby w ogóle
nie być. Decyzja przez władze Żukowa
została podjęta bardzo pochopnie, dlate-
go do Chwaszczyna musiało przyjechać
tylu przedstawicieli gminy i powiatu,
którzy próbują teraz zmienić decyzję o
zamknięciu drogi. Niech ten spór będzie
przykładem na to, że konsultacje są po-
trzebne, bo w końcu od tego mamy de-
mokrację.

Najpierw zamknęli, teraz chcą otworzyć. Spór o ul. Droga
Kaszubska w Chwaszczynie.



Michał Witt

Gmina Żukowo otrzymała dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego na bu-
dowę prawie 3 km kanalizacji w
Chwaszczynie.
25 sierpnia 2014 w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego odbyło
się uroczyste podpisanie umów przez
Marszałka Województwa Pomorskiego z
przedstawicielami 33 samorządów z po-
morza na dofinansowanie projektów w za-
kresie infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej (Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013).
Podpisanie umów jest efektem rozstrzy-
gnięcia przez Zarząd Województwa Po-
morskiego konkursu na realizację
projektów w ramach PROW. Wśród zwy-
cięskich wniosków znalazł się wniosek
Gminy Żukowo, dla której dotacja dotyczy
budowy kanalizacji w sołectwie Chwasz-
czyno i wynosi 1 127 114,00 złotych dla in-
westycji o wartości całkowitej 2 772 701,91
zł.

Plan przewiduje budowę odcinka kanali-
zacji sanitarnej w Chwaszczynie o łącznej
długości ok. 2986 mb wraz z przyłączami
kanalizacji sanitarnej w ilości 108 szt. In-
westycja obejmuje ulice: Tuchomska, Wą-
ska, Leśna i Podleśna. Prace mają być
wykonane do czerwca 2015 r.

źródło: oprac. zukowo.pl

Dofinansowanie
budowy prawie
3 km kanalizacji
w Chwaszczynie
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Ulice Gałczyńskiego i Słowackiego
ujęte w projekcie.

Michał Witt

Z inicjatywy mieszkanki ul. Gałczyńskiego Pani Heleny Jankowskiej dnia
08.09.2014 odbyło się spotkanie mieszkańców w/w ulic z Burmistrzem Gmi-
ny Żukowo Panem Jerzym Żurawiczem.
Na spotkaniu wraz z innymi mieszkańcami Pani Helena Jankowska złożyła
petycję z podpisami mieszkańców tych ulic o włączenie do wykonywanego
projektu budowy ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza, część Norwi-
da, ulic: Gałczyńskiego i Słowackiego.
Przypominamy, że na spotkaniu 9 lipca 2014r. te właśnie ulice zostały z pla-
nowanego projektu wykreślone. Po wysłuchaniu wniosków od mieszkańców
o słuszności wykonania projektu budowlanego na wszystkie wymienione uli-
ce na których jest już wybudowana kanalizacja Pan Burmistrz Jerzy Żurawicz
przyznał rację mieszkańcom i podjął decyzję o uwzględnieniu w wykonywa-
nej dokumentacji projektowej wszystkich ulic tj: Mickiewicza, Żeromskiego,
Sienkiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego i część Norwida.
W imieniu mieszkańców dziękujemy Panu Burmistrzowi za podjęcie decyzji
zgodnej z wolą mieszkańców.
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Demontaż kościelnej
dzwonnicy.
Karol Krefta

W drugiej połowie sierpnia odbył się demontaż stalo-
wej dzwonnicy, stojącej przy północnej ścianie kościo-
ła. Została ona postawiona w latach 1976-78, a w 1979r.
założono na niej instalację do napędu elektrycznego
dzwonów.
Dzwonnica posiadała 4 dzwony. Pierwszym jest sygna-
turka, dawniej umieszczona na wieży kościoła, z napi-
sem: „Anno 1765 ERNST FRYDERYCH KOCH”. Drugi to
dzwon z rozebranego po wojnie kościoła protestanckiego
w Karczemkach, odlany w 1869r. Kolejne dwa dzwony
zakupiono w 1952r. w Kętach. Większy (średnica 75 cm,
waga 270 kg) posiada napisy: z jednej strony „Maria
Magdalena fundowany z ofiar parafii Chwaszczyno,

pow. Morski za ks. prob. Jana Minett 1952”, a z drugiej „Dzwo-
nię ofiarom wojny, o pokój proszę Boga. Św. Mario Magdaleno
racz nam zjednać u Boga grzechów odpuszczenie”. Mniejszy
(średnica 57 cm, waga 115 kg) z napisami: „Józef. Fundowali
Józefowie parafii Chwaszczyno pow. Morski za ks. prob. Jana
Minett 1952” a z drugiej strony: Św. Józefie, patronie nasz,
módl się za nami”.
Wcześniej przy kościele stała drewniana dzwonnica. Do 1686r.
zawierała trzy dzwony, później otrzymano czwarty z kościoła
kackiego po jego pożarze. W latach 1840-60 wykonano nową
drewnianą dzwonnicę, w której wisiały dwa dzwony. Większy
z nich zabrali Niemcy podczas I Wojny Światowej. Do roku
1925 parafia posiadała tylko mały dzwon. W 1925 roku zaku-
piono nowy, duży dzwon na cześć św. Antoniego Padewskie-
go, ważący 350kg. W 1939r. w parafii były trzy dzwony, z
czego dwa zostały zabrane przez Niemców i wykorzystane do
celów zbrojeniowych.
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Ewa Grot – KGW Tuchom

Już po raz drugi na plaży przy Dworku
Oleńka w Tuchomku odbył się festyn
pod hasłem „Pływanie na byle czym”.
15 sierpnia br. przy brzegu Jeziora Tu-
chomskiego pojawiło się 8 jednostek
pływających. Trzeba przyznać, że inspi-
racji konstruktorom nie brakowało.
Mimo, że o tej porze nie było jeszcze
śniegu, na plaży zawitały mikołajowe sa-
nie, przybyli również goście z innej pla-
nety (jednak UFO istnieje!) . Dużą
atrakcją byli Flinstonowie, którzy swoim
pojazdem zdobywali jezioro w Tuchom-
ku. Rodem z PRL-u przyjechał niegdyś
popularny Maluch. Pomysły były bardzo
ciekawe, dlatego jury miało bardzo cięż-
ki orzech do zgryzienia w przyznaniu
poszczególnych miejsc.
Wszyscy zawodnicy otrzymali puchary i
nagrody pieniężne. Wręczono również
nagrodę dla najmłodszego uczestnika -
Nicoli Miąskowskiej i najstarszego
uczestnika - Kazimierza Cieszyńskiego
oraz puchar Burmistrza Jerzego Żurawi-
cza i puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Adama Okroja. Dodatkową na-
grodę ufundował także Dworek Oleńka
– był nią weekend w ośrodku wypoczyn-
kowym dla załogi „Marsjanie na Oleńce
Was atakują”, a także voucher na naukę
gry w golfa dla załogi, która zajęła
pierwsze miejsce, czyli dla Flinstonów.
Oprócz głównej konkurencji na plaży od-

bywały się liczne kon-
kursy i zabawy: były
zjeżdżalnie dla dzieci,
dmuchane zabawki, a
także loteria fantowa, z
której dochód był prze-
znaczony dla Dawida z
Chwaszczyna. Główną
nagrodą w loterii fanto-
wej był rower, którego
szczęśliwym posiada-
czem stał się Damian
Pranczke z Tuchomia.
Mieszkańcy zaprzyjaź-
nionych wsi siłowali się w przeciąganiu
liny, celowano strumieniem wody w ob-
ręcz, można było przepłynąć motorówką
pod opieką strażaków z Dzierżążna po
Jeziorze Tuchomskim.
Dużą atrakcją był także mecz piłki noż-
nej pomiędzy paniami z KGW Tuchom a
KGW Miszewo. Mecz po wyrównanej
walce zakończył się remisem 0:0. Nieste-
ty, nie zamknięto dachu nad boiskiem,
dlatego ciężko było paniom strzelić gola
na śliskiej murawie, choć trzeba przy-
znać, że niewiele brakowało.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za
pomoc w realizacji festynu i loterii fanto-
wej:
Radzie Sołeckiej z Tuchomia, Radzie So-
łeckiej z Miszewa, KGW Miszewo, KGW
Tuchom, Radnemu Powiatowemu Pio-
trowi Fikus, Radnemu Gminy Jackowi
Miąskowskiemu, Dworkowi Oleńka, fir-

mie Marba z Miszewka, firmie Cyclo-
Sport z Chwaszczyna, firmie Alexander
z Chwaszczyna, ekipie Dynamic Event z
Banina i strażakom z Dzierżążna za za-
bezpieczanie terenu.
Druga edycja tej imprezy była doskona-
łym przykładem na współpracę dwu so-
łectw na terenie Gminy Żukowo.
Mieszkańcy Tuchomia i Miszewa wraz z
Dworkiem Oleńka i Dynamic Event
wspólnymi siłami zorganizowali zaba-
wę, która przyciąga rzesze ludzi. „Pły-
wanie na byle czym” uczy współpracy
również przy konstrukcji jednostek pły-
wających. Potrzebny jest pomysł, trochę
chęci i przyborów, z których można
stworzyć nie lada „byle co”. Oby ta
świetna inicjatywa była kontynuowana
przez kolejne lata. Organizatorzy już za-
powiedzieli kolejną edycję.

Pływanie na byle czym w Tuchomku. Flinstonowie na fali.

Wojciech Albecki

W dniu 31 sierpnia obył się V Festyn
Kaszubski zorganizowany przez Radę
Sołecką i ZKP. W tym roku nastąpiła
zmiana lokalizacji festynu, który miał
miejsce na polanie w lesie nieopodal ul.
Wąskiej w Chwaszczynie. Program choć
nieco skromniejszy niż w ubiegłym ro-
ku przyciągnął więcej ludzi niż po-
przednio. Niestety pogoda nieco
popsuła szyki.
Festyn został jak co roku otwarty przez
sołtysa Chwaszczyna Gerarda Barsow-
skiego o godzinie 14, a trwał niemal do
23. Początkowo było ciepło i słonecznie,
lecz około 17 zaczął padać deszcz. Nie
był na tyle intensywny, aby wystraszyć
uczestników.
Do udanych należy zaliczyć podpatrzone
w Tuchomku przeciąganie liny oraz
przepychanie okrągłego balotu słomy.
W konkurencji przeciągania liny począt-

kowo wydawało
się, że gospoda-
rzom przypad-
nie laur
zwycięstwa.
Jednakże są-
siedni Tuchom
pokazał na co
go stać i osta-
tecznie zwycię-
żyło sołectwo
Tuchom. Kon-
kurencja turla-
nia balotu słomy
odbywała się na
czas, którą rów-
nież wygrała drużyna z Tuchomia.
Swoje stoiska mieli na festynie: KGW
Chwaszczyno, RS Chwaszczyno, Ka-
szubska Agencja Artystyczna z Chwasz-
czyna, Dworek Oleńka z Tuchomia oraz
autor tego artykułu. Niewątpliwie do
udanych należy zaliczyć wybór nowego

miejsca na lokalizację festynu. Było dużo
miejsca na zaparkowanie samochodu jak
również przestrzeń na sam festyn jest o
wiele większa. Co prawda zmiana miej-
sca może powodowała trudności z jego
odnalezieniem, ale gdy już zabawa się
rozkręciła można było tam łatwo trafić
kierując się na dobiegające jej odgłosy.

Relacja z V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie
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Wojciech Albecki

Spotykając się z mieszkańcami
Chwaszczyna często pytany byłem, o to
co chciałbym zmienić w naszej
miejscowości, czego tu brakuje? Można
rzec - wszystkiego - nieliczni mają
kanalizację, latem są problemy z
dostarczaniem wody, a przez cały rok
problemy z dojazdem do domów po
dziurawych drogach. Czy płyty Yomb
są lekarstwem na lata zastoju
inwestycyjnego w Chwaszczynie?
Chcąc coś zrobić dla mieszkańców nie
tylko Chwaszczyna, ale również
Tuchomia i całej gminy, w ubiegłym
roku zająłem się tematem braku
chodnika z Chwaszczyna do Tuchomia.
Sprawa ta ciągnie się już od wielu lat i
wydawała się nie do przeskoczenia.
Jednakże wraz z radnym Piotrem
Fikusem uzyskaliśmy deklarację Roberta
Marszałka dyrektora GDDKiA, że jeżeli
gmina wykona jedynie projekt, to już
może nawet po roku będzie chodnik.
Mając deklarację dyrektora GDDKiA
zająłem się zbieraniem podpisów
poparcia. Burmistrz Żurawicz
początkowo chętny tejże inicjatywie
(sprawą nawet zainteresował się
Dziennik Bałtycki i telewizja Polsat) po
niemal roku odrzucił ją. Inne gminy takie
jak Malbork, Wejherowo, Sztum, Tczew,
Kobylnica, Rzecznica, Kaliska i Debrzno
w pełni korzystają z tego typu
możliwości. Gminy te wydatkując od
kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy
złotych na projekty budowy chodników,
ścieżek rowerowych, zatoczek
autobusowych i skrzyżowań otrzymują
często gotowe chodniki, nawet za kwoty
kilku milionów złotych.
Dla Żukowa Droga Krajowa nr 20 nie jest
istotnym problemem, przecież nie
poruszają się nią mieszkańcy gminy
Żukowo, tylko jakieś "zielone ludziki".
Widać poprawa bezpieczeństwa
własnych mieszkańców nie jest
priorytetem dla obecnych władz.
Jeśli chodnik nie jest potrzebny
żukowskim władzom, to może warto
zadbać o inne bolączki mieszkańców
Chwaszczyna.
Na ostatnim zebraniu wiejskim
dominował temat płyt Yomb. Czy
wystarczy „zapłytować” całe
Chwaszczyno, aby skończyły się nasze
problemy?
Otóż nie. Śmiało można powiedzieć, że
ponad połowa Chwaszczyna nie ma

kanalizacji. Jak zatem
kłaść sieć sanitarną,
skoro płytuje się
drogi?
W tym roku sołectwo
Chwaszczyno dostało
od gminy 1400 sztuk
płyt Yomb. Można
nimi wyłożyć całe 210
m drogi (słownie:
dwieście dziesięć
metrów). Tylko komu
to dać?
Latem, gdy
przychodzą upały jak
co roku wraca temat
braku dostaw wody.
Nie pomagają tu
zakazy podlewania
ogródków, czy nawet
to, że większość
mieszkańców za dnia
jest w pracy.
Problemem jest zbyt
mała średnica rur oraz
brak odpowiednich
studni. Bo jak można
bić jedną studnię obok
drugiej twierdząc, że
będzie bardziej
wydajna od
sąsiedniej? Wysokość lustra wody w
odległości kilkunastu metrów nie
zmienia się drastycznie. Więc może
przydałaby się studnia w innym miejscu
Chwaszczyna lub należałoby
wybudować podziemne zbiorniki takie
jak choćby na ul. Polnej?
W tym roku nasze sołectwo na
inwestycję otrzyma około 1 mln zł, czy to
dużo? To tyle co nic, zważając, że przez
ostatnie lata mieszkańcy Chwaszczyna
byli lekceważeni przez gminę i pomijani
w inwestycjach. W ciągu całych ostatnich
4 lat Chwaszczyno nie otrzymało nawet
łącznie 2 mln zł, podczas gdy na
inwestycje w Żukowie wydano 31 mln, a
na inwestycje w Baninie 30 mln zł. Z
resztą czemu się dziwić, skoro burmistrz
jest z Żukowa, a z Baninia jest czterech
radnych i jest budowana szkoła.
Zatem ile powinno otrzymywać
rokrocznie Chwaszczyno, ile Banino, a
ile Żukowo? Chyba proporcjonalnie do
liczby mieszkańców, bo to mieszkańcy, a
nie radni, czy burmistrz tworzą gminę.
Na inwestycje w Chwaszczynie powinno
być przeznaczone co roku 4,4 mln zł.
Najuczciwszym by było dać każdej
miejscowości w zależności od liczby

mieszkańców, a nie faworyzować jedną
przed drugą. Czy inwestycje w Żukowie
są potrzebne? Są, ale nie można budować
całych osiedli w kostce kosztem zapaści
reszty gminy dając w zamian 210 m płyt
Yomb dla 3.300 mieszkańców
Chwaszczyna.
Chcąc zmienić naszą miejscowość i naszą
gminę, tak, aby każdy czuł się w niej
równym, zdecydowałem się
wystartować z Chwaszczyna na radnego
do Rady Miejskiej w Żukowie.
Niektórzy pytają mnie czy da się
pogodzić pracę w portalu
Chwaszczyno.pl z ewentualnym
wyborem na radnego? Chcąc dotrzeć do
wszystkich mieszkańców i starać się
pomóc w rozwiązaniu ich potrzeb, trzeba
korzystać z każdego dostępnego źródła
informacji. Jak zatem lepiej dotrzeć do
mieszkańców, chcąc walczyć o nasze
wspólne sprawy i potrzeby, niż poprzez
internet? Jeśli praca w portalu
Chwaszczyno.pl przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców
Chwaszczyna, to czy nie warto łączyć
obu funkcji?

Pcham się do koryta. Felieton Wojtka Albeckiego.
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Międzynarodowy Festiwal Pływania w Lodowatej Wodzie w
Argentynie z udziałem mieszkańca Chwaszczyna

nad. Jacek Starościak

W dniach 1-10 sierpnia 2014 roku trzy-
osobowa ekipa „morsów" z Gdańska,
Chwaszczyna i Sopotu w składzie Lech
Bednarek, Leszek Makurat, Jacek Sta-
rościak, należąca do klubu Lech Twar-
dziel Mors wzięła udział w
Międzynarodowym Festiwalu Pływa-
nia w Lodowatej Wodzie w Argentynie
"International Winter Swimming Festi-
val, Argentina 2014". W Festiwalu ma-
jącym na celu promocję tego
ekstremalnego sportu, wspieranym
przez argentyński rząd i licznych spon-
sorów wzięło udział ponad 60-ciu
"morsów" z kilkunastu krajów: Brazy-
lii, Rosji, USA, Chile, RPA, Czech, Es-
tonii, Szwecji, Łotwy, Argentyny i
innych. Bezpośrednim koordynatorem
spotkania ze strony argentyńskiej był
znakomity „mors" Matias Ola, którego
wspierała urocza Argentynka polskie-
go pochodzenia Natalie Szydlowski.
Współorganizatorem wydarzenia był
International Winter Swimming Asso-
ciation, którego nasz Klub jest człon-
kiem, jako jedyny w Polsce.
W ramach Festiwalu uczestnicy "morso-
wali" między innymi w pobliżu miasta
Mendoza, na jeziorze Potrerillos (1354
m. n.p.m.) w Andach u podnóża szczytu
Aconcagua, a także w miejscowości El
Calafate w Patagonii, pływając w pobli-
żu słynnego lodowca Perito Moreno. Po-
konywane odległości przy temperaturze
wody 4-6 stopni w Potrerillos oraz 2-4
stopni przy lodowcu, wynosiły od 40 do
1200 m. Należy podkreślić, że większość
zawodników na obu akwenach podjęła
trud przepłynięcia od 500 do 1000 m, a
znakomita Olga Sokołowa z Rosji prze-
płynęła wzdłuż lodowca dystans 1200 m.
Festiwal zainaugurowano w Buenos
Aires przepłynięciem wszystkich ekip z
flagami narodowymi w dłoniach w po-
bliżu nowoczesnej kładki Puente de la
Mujer (Most Kobiet), łączącej elegancką
dzielnicę Puerto Madero z centrum mia-
sta. Festiwal był relacjonowany przez
liczne argentyńskie media, niemal co-
dziennie odbywały się konferencje pra-
sowe z udziałem argentyńskich władz
lokalnych oraz działaczy sportowych.
Organizatorzy zadbali, aby prócz głów-
nego celu przybycia z tak daleka do Ar-
gentyny (dla polskiej ekipy samo
podróżowanie na trasie Gdańsk-Warsza-
wa-Dubaj-Buenos Aires zajęło ponad 40

godzin), uczestnicy Festiwalu zapoznali
się z bogatą kulturą, niełatwą historią,
zróżnicowaną architekturą, a przede
wszystkim społeczeństwem tego wiel-
kiego kraju. W Buenos Aires zwiedzili-
śmy dzielnicę Palermo z rozległymi
parkami i kompleksem sportowym, ele-
gancką dzielnicę Recoleta z cmentarzem
i grobem Ewy Peron, kolorową robotni-
czą dzielnicę La Bocca, Teatr Tanga, Pa-
łac Prezydencki Casa Rosada. Ekipa
polska odwiedziła katedrę w Buenos
Aires, miejsce działalności papieża Fran-
ciszka, z chwilą zadumy nad grobem i
mauzoleum bohatera narodowego gene-
rała Jose de San Martin. Na rozległą
Mendozę, spojrzeliśmy ze wzgórza, na
którym wzniesiono Pomnik Ojczyzny
(Monumento La Patria al Ejercito de los
Andes), rozegraliśmy mecz piłkarski na
nowoczesnym stadionie, zwiedziliśmy
największą plantację winnej latorośli Bo-
dega Septima, zapoznając się z procesem
jej przetwarzania. Z tarasu rezydencji, w
świetle zachodzącego słońca podziwiali-
śmy rozległą panoramę Andów, racząc
się doskonałym argentyńskim winem. W
El Calafate zwiedziliśmy Muzeum Lo-
dowców (Glaciarum Ice Museum). Kosz-
towaliśmy tradycyjnych argentyńskich
potraw: smakowitych wołowych steków,

pieczonej jagnięciny, przygotowanej w
stylu gaucho oraz pysznych nadziewa-
nych pasztecików empanadas. W ostat-
nim dniu pobytu, ekipa naszego Klubu
zaprezentowała wstępny program Dru-
gich Międzynarodowych Otwartych Mi-
strzostw Polski w Pływaniu
Ekstremalnym, które odbędą się na so-
pockiej marinie w dniach 5-7 grudnia br.
Rozdaliśmy m.in. efektowne ulotki, za-
chęcające do udziału. Warto zaznaczyć,
że Mistrzostwa w Sopocie zainaugurują
sezon zimowy „morsów" 2014/2015 i
umieszczone są na czele listy IWSA.
Wiadomość o zawodach w Sopocie zo-
stała entuzjastycznie przyjęta i więk-
szość zawodników zadeklarowała
natychmiast gotowość udziału, a także
powiadomienia członków swoich macie-
rzystych klubów.
Nie sposób nie podkreślić znakomitej or-
ganizacji Festiwalu, zapewnienia przez
organizatorów pełnego bezpieczeństwa
na pływackich akwenach w warunkach
ekstremalnych, a nade wszystko entuzja-
zmu, niespotykanej życzliwości, poczu-
cia wspólnoty i sportowego ducha
wszystkich uczestników reprezentują-
cych pięć kontynentów.



Kubuś mówi do prosiaczka:
- Wiem co się z Tobą stanie, gdy doro-
śniesz.
- A co czytałeś mój horoskop?
- Nie, książkę kucharską.. .
***
Jasiu chwali się koledze:
- Moja mama to jeździ jak piorun.
- Tak szybko?
- Nie, tak często wali w drzewa.
***
Facet rozmawia przez telefon:
- Halo! Towarzystwo ochrony zwierząt?
- Tak, słucham.
- Na drzewie siedzi listonosz i drażni
mojego psa.. .
***
- Kelner, hej, kelner!
- Słucham pana.. .
- Nie odpowiada mi ta zupa.
- A o co ją pan pytał?
****
Nauczycielka na lekcji:
- Jasiu czemu nie masz tematu z
wczorajszej lekcji?
- Bo mam nowy zeszyt.
- A gdzie stary?
- Stary w robocie.
***
- Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących w
Afryce - mówi nauczycielka.
- Dwie małpy i trzy słonie.
***

- Mamo, mamo!
- Co, synku?
- W moim łóżku jest potwór!
- Co żeś sobie z dyskoteki
przyprowadził, to masz.. .
***
- Jak pan myśli co w dzisiejszych czasach
jest gorsze, niewiedza czy obojętność?
- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.
***
Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego
sklepu odzieżowego sortują garderobę,
odkładając do dużych toreb wszystko co,
stanowi większą wartość. Nagle jeden ze
złodziei pokazuje drugiemu kolorowy
sweter.
- Spójrz! Kosztuje 590zł! Przecież to
rozbój w biały dzień!
- Racja, to zwykłe złodziejstwo.
***
Jasio przychodzi na egzamin z logiki i na
bezczelnego pyta profesora:
- Pan się łapie w tej logice panie Profeso-
rze?
- Oczywiście, co za pytanie.
- To ja mam taką propozycję panie Profe-
sorze, zadam panu pytanie i jeśli pan nie
odpowie stawia mi pan 5, a jeśli pan od-
powie wywala mnie pan na zbity pysk.
- OK, niech pan pyta.
- Co obecnie jest legalne, ale nielogiczne,
logiczne ale nielegalne, a co nie jest lo-
giczne ani legalne?

Profesor nie znał odpowiedzi postawił
Jasiowi 5 i woła swojego najlepszego stu-
denta i pyta go o odpowiedź.
Ten mu natychmiast odpowiada:
- Ma pan 65 lat i jest pan żonaty z 25-let-
nią kobietą, co jest legalne, ale nielogicz-
ne. Pana żona ma 20-letniego kochanka,
co jest logiczne ale nielegalne. Pan stawia
kochankowi swojej żony 5 chociaż powi-
nien go pan wywalić na zbity pysk i to
nie jest ani logiczne ani legalne.
****
Wchodzi Amerykanin do baru w Polsce i
mówi:
- Słyszałem, że wy Polacy to jesteście
straszni pijacy. Założę się o 500$, że ża-
den z was nie wypije litra wódki jednym
haustem. W barze cisza. Każdy boi się
podjąć zakład. Jeden gościu nawet wy-
szedł. Mija kilka minut, wraca ten sam
gościu, podchodzi do Amerykanina i
mówi:
- Czy twój zakład jest wciąż aktualny?
- Tak. Kelner! Litr wódki podaj!
Gościu wziął głęboki oddech i fruuu... z
litra wódki została pusta butelka. Ame-
rykanin stoi jak wryty, wypłaca 500$ i
mówi:
- Jeśli nie miałbyś nic przeciwko, mógł-
bym wiedzieć, gdzie wyszedłeś kilka mi-
nut wcześniej?
- A, poszedłem do baru obok sprawdzić,
czy mi się uda.. .

z  przymrużeniem oka...




