


styczeń 2015 CHWASZCZYNO.PLBEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

2

Chwaszczyno.pl
Redaguje zespół:

Michał Witt,
michal@chwaszczyno.pl

Wojciech Albecki

wojtek@chwaszczyno.pl

Karol Krefta

karol@chwaszczyno.pl

współpraca

Joanna Dziewiatowska,

Danuta Jastrzębska, Ewa Grot

Kontakt w  sprawie reklamy:

tel. 790-477-868
e-mail: reklama@chwaszczyno.pl

Chczesz uczestniczyć w  tworzeniu
lokalnej gazety? Skontaktuj się z  na-
mi! Zapraszamy do współpracy.

Nadkład: 2300 egz.

Wojciech Albecki

Nasza redakcja jako pierwsza opubliko-
wała na stronie internetowej wyniki
przetargu dotyczącego wywozu śmieci
od 1 stycznia br. z  północnej części gmi-
ny. W  postępowaniu przetargowym zło-
żone zostały 3 oferty, a  jedynym
kryterium wyboru była najniższa cena.
Do przetargu nie stanęła firma Metalpol.
Sektor północny obejmujący 9 sołectw:
Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom, Mi-
szewo, Banino, Rębiechowo, Leźno, Mał-
kowo i  Pępowo od 1 stycznia do końca
2015 roku obsługuje Przedsiębiorstwo
Robót Sanitarno - Porządkowych SANI-
POR z  Gdyni.
Przetarg dotyczący odbioru śmieci został
podzielony na 3 części: sektor północny
i  sektor południowy wraz z  Punktem Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w  Żukowie oraz odbiór śmieci
z  budynków użyteczności publicznej
i  dróg gminnych.
Z  przedstawionych obok w  tabeli zesta-
wień wynika, że w  systemie gospodarki
odpadami brakuje około 529 tyś. zł na zbi-
lansowanie się systemu. Zapytaliśmy
Grzegorza Reka kie-
rownika Zespołu Ko-
munalnego
i  Gospodarki Odpa-
dami z  UG Żukowo
skąd gmina ma za-
miar wziąć brakujące
0,5  mln zł. „Dzięki
ograniczeniom odbioru
szkła i  papieru powsta-
ły pewne oszczędności.
Dzięki czemu jest szan-
sa na zbilansowanie się
systemu. Jednakże do-
piero pod koniec roku
będzie wiadomo jak to
będzie wyglądać.
Mieszkańcy nie lubią
podwyżek. Miejmy na-
dzieję, że system się
zbilansuje.” - mówił
nam Grzegorz Rek.
Jak ustaliła nasza re-
dakcja za 2014 rok

nie pozostały żadne oszczędności z  tytułu
gospodarowania odpadami. Nie ma więc
szans na „dołożenie” brakującej kwoty
z  roku poprzedniego. Czy opłata za śmie-
ci wzrośnie i  czy mieszkańcy ponownie
będą zmuszeni wypełniać deklarację tzw.
śmieciowe? Wciąż część osób nie wnosi
opłaty śmieciowej lub wnosi ją znacząco
po terminie. Osób niepłacących w  ogóle
jest około 5  % spośród ogółu mieszkań-
ców i  nimi zajmuje się komornik działają-
cy przy skarbniku gminy Żukowo, który
ściąga należności wraz z  należnymi od-
setkami.

Czy wzrośnie opłata za śmieci?
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Woda w Chwaszczynie bez zastrzeżeń - ZUK Glincz odpowiada.
Karol Krefta, Michał Witt

7 stycznia 2015r. późnym wieczorem
mieszkańcy kilku ulic w Chwaszczynie
nie mieli wody. Jeden z czytelników
przesłał na naszą skrzynkę mailową
wiadomość, że w związku z brakiem
wody nie może wykąpać dziecka. Do-
dał, iż jakość, zapach i kolor dostarcza-
nej wody również pozostawia wiele do
życzenia, a ZUK w Glinczu powinien
posiadać zapasowy agregat w razie
spadków napięcia. Następnego dnia na-
sza redakcja napisała do dostawcy kilka
pytań. Po prawie dwóch tygodniach
otrzymaliśmy odpowiedź.
Zapytaliśmy Zakład Usług Komunal-
nych w Glinczu, co było przyczyną nie-
spodziewanego braku wody w
Chwaszczynie w dniu 7 stycznia 2015r.
Poprosiliśmy również o informacje nt. re-
zerwowego agregatu prądotwórczego w
razie zaniku zasilania, odpowiedniego

ciśnienia w instalacji wodnej, a także naj-
nowszych wyników badań wody w
Chwaszczynie i inwestycjach związa-
nych z dostarczaniem wody z podaniem
szczegółowych terminów.
Otrzymaliśmy wiadomość, że przyczyną
przerwy w dostawie wody była awaria
urządzeń elektrycznych w szafie zasilają-
cej budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Chwaszczynie. Jak się okazuje, ujęcie to
jest wyposażone w stacjonarny agregat
prądotwórczy, które stanowi rezerwowe
źródło zasilania w energię elektryczną.
Woda dostarczana na terenie Chwasz-
czyna z gminnej sieci wodociągowej
spełnia normy zarówno w zakresie jako-
ściowym jak i w zakresie ciśnienia zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi z dnia
29 marca 2007 r. (Dz. U. 2010r. Nr 72,
poz. 466) oraz Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. Z 2013r. Poz.
926). Dostaliśmy także sprawozdanie z
badań próbek wody wykonane zgodnie
z harmonogramem kontroli wewnętrz-
nej, który został zatwierdzony przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Kartuzach.
Według przesłanej nam wiadomości, in-
formacja dotycząca inwestycji na syste-
mie wodociągowym Chwaszczyna
zostanie przekazana w terminie później-
szym po konsultacjach z właścicielem
systemu tj. Gminą Żukowo.
Poniżej wycinek sprawozdania z badań
próbki wody pobranej ze Stacji Uzdat-
niania Wody w Chwaszczynie. Badanie
przeprowadzono w terminie: 3-15 grud-
nia 2014r.
Pełne wyniki badania wody dostępne są
na stronie www.Chwaszczyno.pl.



Wojciech Albecki: W  końcu mam oka-
zję osobiście pogratulować zwycięstwa
w  wyborach.
Wojciech Kankowski: Dziękuję. Przede
mną dużo pracy.
Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć
kilka słów o  sobie.
Mam 46 lat, jestem żonaty,
mam 5 dzieci: 1 córkę i  4
chłopców. Dwoje z  moich
dzieci jest już dorosłych. W  la-
tach 1989-1994 na Uniwersyte-
cie Gdańskim studiowałem
historię. Pracę magisterską pi-
sałem o  przemianach ludno-
ściowych w  latach 1939-1948
w  byłym województwie gdań-
skim. Moim promotorem był
nieżyjący już prof.   dr  hab.   Ro-
man Wapiński. W  trakcie stu-
diów rozpocząłem pracę jako
nauczyciel historii w  Szkole
Podstawowej w  Skrzeszewie.
Dodatkowo ukończyłem stu-
dia podyplomowe na pozio-
mie nauczycielskim
z  informatyki.
Kiedy zaczął pan swoją przy-
godę z  samorządem?
W  1994 roku zostałem naj-
młodszym radnym gminy Żu-
kowo - miałem 26 lat.
Zostałem jednocześnie człon-
kiem zarządu gminy. Nie-
przerwanie od tego czasu do
roku 2014 byłem radnym
w  Radzie Miejskiej Żukowa.
W  latach 2002-2010 sprawo-
wałem funkcję przewodniczą-
cego. W  roku 2014 musiałem
złożyć mandat rajcy, ponie-
waż w  II turze wyborów wy-
brano mnie na urząd
burmistrza Gminy Żukowo.
Co można zaliczyć do najważniejszych
osiągnięć gminy podczas sprawowania
przez Pana funkcji Przewodniczącego
RM?
Najważniejszym był rozwój bazy oświa-
towej - wyjście na tereny wiejskie z  roz-
wojem kultury fizycznej poprzez
budowę sal gimnastycznych przy więk-
szości szkół wiejskich (w  2002 roku
w  gminie nie było żadnej sali sportowej
na terenach wiejskich).
Jedna z  nich powstała w  Chwaszczynie.
Korzystają z  niej wszyscy mieszkańcy,
i  nie tylko. Jako swój osobisty sukces

uważam wprowadzenie systemu stypen-
dialnego niezależnego od dochodu - jest
to unikalny w  skali całego województwa
system.
Taki stały dochód stypendialny to mo-
bilizacja dla dzieci i  młodzieży do na-
uki.

Nie tylko mobilizacja, ale i  pewna forma
nagrody za wytężoną pracę. Środki fi-
nansowe zaczęto również przeznaczać
na budowę dróg. Sztandarowym przy-
kładem jest budowa szosy Pępowo-Bani-
no. Budowaliśmy ulice osiedlowe,  m.in.
w  Chwaszczynie na Dargaczewie oraz
w  Baninie na starym osiedlu.
Rozbudowała się sieć kanalizacyjna.
Dokładnie. Do tej pory nie rozwiązano
tej kwestii, ale sieć kanalizacyjna „wy-
szła” wówczas znacząco poza miasto
Żukowo. Był to również czas reaktywacji
kultury kaszubskiej na naszym terenie,
rozpoczęto nauczanie języka kaszubskie-
go w  szkołach.

Przynależność do ZK-P zobowiązuje.
To język naszych ojców. Należy go krze-
wić, dlatego teraz też rozmawiamy po
kaszubsku. Dodatkową motywacją jest
znacząco wyższa subwencja oświatowa
na uczniów uczących się j. kaszubskiego.
W  jaki sposób gmina może wspierać

twórców kultury kaszub-
skiej?
Chciałbym, aby dla organiza-
cji zwiększono fundusz gran-
towy oraz by twórców
kultury kaszubskiej wspiera-
no właśnie w  tym systemie.
Dzięki niemu lokalne organi-
zacje będą zauważone
w  swych działaniach. Działa-
nia OKiSu również muszą
być skierowane na regiona-
lizm, zwłaszcza w  gminie,
w  której żyją Kaszubi. Będzie-
my na to zwracać uwagę.
Pański poprzednik odrzucił
mój pomysł wykonania pro-
jektu budowy chodnika
z  Chwaszczyna do Tuchomia
przez gminę. W  trakcie kam-
panii wyborczej deklarował
Pan wsparcie tego pomysłu.
Kiedy możemy spodziewać
się wyników?
Jestem już po rozmowach
z  Robertem Marszałkiem, dy-
rektorem oddziału GDDKiA
w  Gdańsku, który podtrzy-
mał deklarację budowy chod-
nika po otrzymaniu
dokumentacji od gminy. Mu-
simy najpierw znaleźć możli-
wość prawną, aby wykonać
projekt. Jednakże bezsprzecz-
nym pozostaje dla mnie fakt
zapewnienie bezpieczeństwa

i  komfortu mieszkańców naszej gminy
i  użytkowników DK20. Chciałbym, aby
w  obecnym 2015 roku sprawa dokumen-
tacji została definitywnie rozstrzygnięta
i  załatwiony sposób zgodnego z  pra-
wem, sfinansowania tego zadania.
Wciąż znaczna część gminy ma utrud-
niony dostęp do komunikacji publicz-
nej zbiorowej. Jak chce Pan zaradzić
temu problemowi?
Planuję zlecić opracowanie koncepcji
rozwoju komunikacji publicznej lokalnej
w  związku z  budową kolei metropolital-
nej. Będziemy rozpatrywać również, czy
kursy ponadstandardowe będą
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O KILKUNASTOLETNIEJ PRACY W SAMORZĄDZIE,
JĘZYKU KASZUBSKIM I ROZWOJU GMINY - wywiad
z burmistrzem Wojciechem Kankowskim

Burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski
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utworzone (linia nocna - przyp. red.) .
Południowa część gminy wcale nie ma
komunikacji publicznej. Priorytetem jest
spojrzenie na połączenia komunikacyjne
całego regionu.
W Tuchomiu obecna szkoła jest
niewystarczająca dla rozbudowującej
się miejscowości. Jakie kroki chce Pan
podjąć w celu poprawy tego stanu
rzeczy?
Obecny stan budynku szkoły
podstawowej w Tuchomiu jest
niezadowalający. Wykonawca projektu
rozbudowy szkoły będzie musiał
dokonać inwentaryzacji obecnego
obiektu. Wówczas poznamy jego
faktyczny stan. Inwentaryzacja da
odpowiedź, czy obiekt można
remontować, czy być może renowacja
okaże się zbyt kosztowna i
korzystniejsze będzie dobudowanie
nowego skrzydła. Miałoby ono
funkcjonować niezależnie, ale byłoby
połączone z obecnym budynkiem.
Kolejnym problemem jest ośrodek
zdrowia w Chwaszczynie z którego

usług rezygnuje coraz więcej
pacjentów. W ośrodku tym jest tylko
jeden lekarz POZ i pediatra raz w
tygodniu - pacjenci nie mając wyboru
lekarza, uciekają do innych przychodni
- do Kielna, Bojana, Gdyni-Dąbrowy,
Banina, Żukowa.
Obiecuję porozmawiać na ten temat z
dyrektor SP ZOZ Żukowo Joanną
Komorowską. Nie może być tak, że nie
wykorzystuje się pełni możliwość
ośrodka zdrowia w Chwaszczynie.
Uważam, że należy lepiej wykorzystać
ten budynek.
W trakcie poprzedniej kadencji
mieszkańcy skarżyli się na niedogodne
godziny urzędowania UG w Żukowie.
Podobnie było z sesjami RM.
Od lutego planuję w poniedziałki i
wtorki wydłużyć urzędowanie gminy do
godz. 17 w tych referatach, gdzie jest
najwięcej petentów. Godziny te nie są
oczywiście „sztywne” - będziemy
obserwować, czy jest zainteresowanie
mieszkańców i w razie konieczności
zmienimy godziny pracy urzędu na

korzystniejsze. Co zaś tyczy się godzin
rozpoczęcia sesji RM, to wiem, że
przewodniczący RM chce zmienić je, tak
aby rozpoczynały się o godz. 14.
Jak wygląda współpraca gminy z
innymi instytucjami samorządowymi?
Obecnie przeznaczyliśmy 30 tys. zł na
wykonanie projektu budowy chodnika
wzdłuż DW211 z Żukowa do Borkowa.
W tej materii współpracujemy z
samorządem województwa. Z nim też
chcemy nadal ściśle działać, gdyż jest on
dysponentem środków UE. Deklarujemy
również współpracę z sąsiednimi
miastami, jak również z powiatem
kartuskim. Jeśli chodzi o drogę
powiatową Miszewo-Gdańsk, to
jesteśmy gotowi partycypować w
kosztach budowy chodnika na odcinku
Miszewo-Dąbrowa-Banino, a w budżecie
na 2015 rok jest kilka zadań drogowych
w ramach współpracy z ościennymi
samorządami.

Dziękuję za rozmowę
rozmawiał Wojciech Albecki

Michał Witt

Mimo, że od wyborów samorządowych
upłynęło trochę czasu poniżej przedsta-
wiamy szczegółowe wyniki wyborów
na burmistrza i radnych. Dotychczaso-
wy burmistrz Jerzy Żurawicz w drugiej
turze wyborów otrzymał mniejszą ilość
o 1768 głosów od swojego kontrkandy-
data - Wojciecha Kankowskiego, który
objął stanowisko Burmistrza Gminy
Żukowo zdobywając 58,77 % głosów.
W drugiej turze z 23967 osób uprawnio-
nych, głos na kandydatów oddało 10082
mieszkańców gminy Żukowo, co dało
frekwencję około 42%.
Radnymi Rady Miejskiej w Żukowie zo-
stali: Jacek Fopke z Chwaszczyna (245
głosów), Mirosław Nowak z Chwasz-
czyna (336), Stanisław Groth z Tucho-
mia (160), Stefan Gruba z Małkowa (179),
Witold Szmidtke z Pępowa (249), Paweł
Koreń z Banina (263), Albin Bychowski z
Banina (283), Bogumiła Ropel z Rębie-
chowa (133), Tomasz Pellowski z Leźna
(209), Jarosław Wójcik z Leźna (133), An-
drzej Karczewski z Łapina (154), Grze-
gorz Tokarski z Niestępowa (249), Stefan
Sikora z Przyjaźni (254), Wojciech Kan-
kowski ze Skrzeszewa (295) (złożył man-
dat po wygraniu wyborów na
burmistrza), Marek Wiśniewski z Otomi-
na (220), Waldemar Dampc z Borkowa
(289), Stanisław Szur z Żukowa (277),
Piotr Kitowski z Żukowa (172), Brygida

Treder z Żukowa (209), Jerzy Formela z
Żukowa (243), Tyberiusz Treder z Żuko-
wa (234).
Do rady powiatu kartuskiego zostało
wybranych dwóch mieszkańców
Chwaszczyna - Piotr Fikus oraz Tomasz
Fopke.
W radzie powiatu kadencji 2014-2018 za-
siedli:
- z KW Platforma Obywatelska RP -
Zdzisław Lipkowski, Maria Wenta-Bar-
lak, Mirosław Żeromski, Tomasz Fopke
(z Chwaszczyna) .
- KW Prawo i Sprawiedliwość - Miro-
sław Łęcki, Andrzej Leyk, Bartłomiej
Gross.
- KWW Checz - Henryka Wolska, Ma-
rian Kryszewski.
- KWW Samorządne Kaszuby - Nasze
Sprawy - Janina Kwiecień, Stanisław
Piask, Andrzej Potrac, Edmund Kwi-
dziński, Mieczysław Woźniak, Euge-
niusz Pryczkowski, Piotr Fikus (z
Chwaszczyna) , Ewa Borzestowska, Ja-
nusz Bystron,
- KWW Porozumienie Samorządowe dla
Kaszub - Piotr Leszczyński, Stanisław
Klimowicz, Zdzisław Sokół, Mirosław
Szutenberg, Bogdan Łapa, Grzegorz Rek,
Andrzej Klasa.
Po raz pierwszy wybierano radnych do
gminy w okręgach jednomandatowych.
Wyborcy mieli bezpośrednią możliwość
poznać lub wręcz znali na co dzień kan-
dydatów. Często o zwycięstwie decydo-

wała niewielka przewaga głosów,
zwyciężała bowiem ta osoba, która miała
najwięcej głosów. O zwycięstwie w
Okręgu nr 1 w Chwaszczynie zadecydo-
wały tylko dwa głosy. Nasz redakcyjny
kolega Wojciech Albecki przegrał z Jac-
kiem Fopke stosunikiem głosów 243:245.
Poniżej prezentujemy szczegółowe wy-
niki kandydatów na radnych gminnych z
Chwaszczyna i Tuchomia.

Wyniki i statystyki wyborów samorządowych 2014.

Ilość zdobytych głosów w okręgach jedomandato-
wych w Chwaszczynie i Tuchomiu.
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Karol Krefta

I  runda sezonu piłkarskiego 2014/2015 dobiegła końca, a  de-
biutujące w  tych rozgrywkach KS Chwaszczyno uplasowało
się w  środku tabeli z  dorobkiem 22pkt. Chwaszczynianie
tracą 6pkt. do prowadzącej Cartusii Kartuzy, której będą
mogli „ukraść” punkty już na początku marca w  pierwszej
kolejce rundy wiosennej .
Sytuacja w  tabeli III Ligi Bałtyckiej jest bardzo interesująca.
Między liderem a  zajmującym 10. lokatę KS Chwaszczyno jest
tylko 6 pkt. różnicy. Wydaje się, że to bardzo mało, ale przed
KSem są takie drużyny, jak: Arka II Gdynia, Lechia II Gdańsk,
Gryf Wejherowo, czy Cartusia Kartuzy. O  ile z  pierwszymi
dwoma zespołami KS Chwaszczyno przegrało, o  tyle lider
i  wicelider zostali przy Węglowej pokonani.
3 grudnia 2014r. w  „Dworku Oleńka” w  Tuchomiu odbyła się
wigilia KS Chwaszczyno, na której podsumowano rundę je-
sienną. W  spotkaniu udział wzięli piłkarze, trenerzy Jacek
Grembocki, Aleksander Cybulski, Andrzej Głąbiński, Marek
Liszewski, Seweryn Świderski, Zarząd Klubu, a  także młodzi
zawodnicy z  rocznika 2000-2003. Obecni byli też zaproszeni
goście związani z  klubem oraz Michał Witt - administrator
strony KS.Chwaszczyno.pl oraz Chwaszczyno.pl.
Na spotkaniu Prezes klubu Pan Roman Walder w  krótkim
przemówieniu podsumował mijający rok oraz pogratulował
wszystkim grupom zawodników biorących udział w  roz-
grywkach. Następnie podziękował i  wręczył pamiątkę odcho-
dzącemu z  zarządu Jarosławowi Cyrockiemu. Szczególne
podziękowanie za wieloletnią grę w  KS Chwaszczyno otrzy-
mał Mariusz Radoń, któremu Prezes Roman Walder wraz
z  Wiceprezesem Januszem Płockim wręczyli drobny upomi-
nek i  pamiątkową tabliczkę.
Z  KS Chwaszczyno po rundzie jesiennej odeszło kilku graczy,
ale jak zapewnił nas trener Aleksander Cybulski, nie ma obaw
przed nadchodzącą rundą rewanżową. KS Chwaszczyno za-
częło okres przygotowawczy i  ciężko pracuje przed meczami
wiosennymi. Już od marca piłka ponownie będzie w  grze.

tabela / 90minut.pl
Więcej o  KS Chwaszczyno na: www.ks.chwaszczyno.pl

KS Chwaszczyno pracuje przed rundą wiosenną III Ligi
Bałtyckiej .

Wigilia KS Chwaszczyno

Wigilia KS Chwaszczyno



Ulice Tuchomska,
Leśna, Podleśna,
Wąska i
Słoneczna z
kanalizacją.

20.01.2015 r. Burmistrz Wojciech
Kankowski podpisał umowę
dotyczącą budowy kanalizacji
sanitarnej w Chwaszczynie (ul.
Tuchomska, Leśna, Podleśna,
Wąska, Słoneczna) w ramach
zadania „Poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Żukowo
poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej na terenie
miejscowości Chwaszczyno".
Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-
Usługowe „GAZOPOL Ltd" Sp. z
o.o. ul. Umowa opiewa na kwotę
brutto 1.756.735,20. Przekazanie
placu budowy nastąpi dnia
27.01.2015.

Projekt budżetu gminy
Żukowo na rok 2015.
nadesłane Radny Powiatu Kartuskiego Piotr Fikus

W projekcie Budżetu Gminy Żukowo na rok 2015 przygoto-
wanego przez poprzedniego Burmistrza Pana Jerzego Żurawi-
cza zaplanowano następujące inwestycje dla Chwaszczyna i
Tuchomia:
CHWASZCZYNO:
- Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Chwaszczyno (ulice: Leśna, Podleśna, Wąska, Słoneczna): kwo-
ta – 2 672 701,91 zł,
- Budowa studni głębinowej w Chwaszczynie: kwota – 104
834,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie (ulice: Żerom-
skiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego): kwota –
200 000,00 zł,
- Budowa ulicy Mickiewicza w Chwaszczynie: kwota – 500
000,00 zł,
- Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie: kwota – 300
000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Polnej w Chwaszczynie – wykonanie na-
wierzchni asfaltowej: kwota – 100 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków szkół w: Chwaszczynie, Leź-
nie, Pępowie, Miszewie, Skrzeszewie i Tuchomiu – opracowa-

nie dokumentacji projektowej: kwota 240 000,00 zł. (w tym na
szkołę w Chwaszczynie - kwota około 50 000,00 zł) .
Razem daje to kwotę – 3 927 535,91 zł.
Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się za-
dania sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, które
łącznie zamykają się w kwocie – 103 352,68 zł.
Łącznie dla naszego sołectwa daje to kwotę – 4 030 888,59 zł.
TUCHOM:
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Tuchomiu – wykonanie
dokumentacji projektowej: kwota – 50 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci ka-
nalizacyjnej na terenie Gminy Żukowo (dokumentacja ma rów-
nież obejmować sołectwo Tuchom): kwota – 291 157,91 zł. (na
sołectwo Tuchom – kwota około 100 000,00 zł) .
Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych znajduje się zda-
nie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego: kwota – 54
932,39 zł.
Łącznie dla sołectwa Tuchom jest to kwota – 204 932,39 zł.
W sumie na inwestycje w całej Gminie Żukowo zaplanowano
kwotę 30 200 191,99 zł.
Mam nadzieję, że nasi radni: Pan Mirosław Nowak i Pan Jacek
Fopke utrzymają kwotę 4 030 888,59 zł dla naszego sołectwa.
Pragnę nadmienić, iż obecnie radni opiniują ten projekt Budże-
tu Gminy Żukowo, zaś wiążącą opinią będzie opinia Komisji
Budżetu. Przewodniczącym tej komisji jest Pan Jacek Fopke, zaś
członkami są Pan Mirosław Nowak i radny z Tuchomia Pan
Stanisław Groth. W skład Komisji Budżetu wchodzi 5 radnych.
Prawdopodobnie w styczniu Budżet Gminy Żukowo na rok
2015 ma być uchwalony.
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Rozpoczęła się kolejna kadencja samo-
rządu. Radni gminni i  powiatowi zosta-
li przydzieleni do odpowiednich
komisji, w  których będą pracować przez
najbliższe 4 lata. Redakcja portalu i  ga-
zetki Chwaszczyno.pl zadała rajcom
dwa pytania:
1. Czym zamierza się Pan zająć
w  ramach pracy radnego podczas
kadencji samorządu 2014-2018?
2. Jakie korzyści z  tytułu tej pracy
zyskają mieszkańcy Chwaszczyna
i  Tuchomia?
Tak odpowiadali radni:

Radny Gminny z  Chwaszczyna,
Fopke Jacek.

- Przewodniczący komisji budżetowej
- Członek Komisji Komunalnej
- Członek Komisji Statutowo-Regulami-
nowej
1. Sprawowanie mandatu radnego wiąże
się z  szeregiem zadań wynikających
z  przepisów prawa: praca w  komisjach
stałych, analizowanie licznych dokumen-
tów i  udział w  sesjach Rady Miejskiej. Te
aktywności są ważne i  zajmują dużo cza-
su, ale z  punktu widzenia mieszkańców
liczą się konkretne działania dla realiza-
cji określonych inwestycji, czy rozwiąza-
nia określonego lokalnego problemu.
Tak więc zamierzam wspierać ważne dla
Chwaszczyna projekty oraz zachęcać
mieszkańców do aktywności obywatel-
skiej w  ich powstawaniu. Z  pełną świa-
domością ww. oczekiwań
zaangażowałem się w  pracę Komisji Bu-
dżetowej i  Komisji Komunalnej, gdzie
wspólnie z  radnymi z  innych miejscowo-
ści zastanawiamy się, co będzie najlepsze

dla rozwoju naszej gminy. Ważny w  pra-
cy radnego jest również kontakt z  miesz-
kańcami, a  ten staram się maksymalnie
ułatwić, biorąc udział w  istotnych spo-
tkaniach oraz korzystając z  mediów spo-
łecznościowych. Zapraszam z  każdą
istotną dla mieszkańców sprawą.
2. Chciałbym, abyśmy za cztery lata
wspólnie ocenili, że był to czas wykorzy-
stanych szans. Przecież nie chodzi o  ko-
lejne obietnice, ale o  rzetelną, codzienna
pracę dla dobra wspólnego, a  taka przy-
nosi najtrwalsze efekty. Najbliższe lata
dla Chwaszczyna to prawdopodobnie
czas wielkiej budowy, zarówno w  tym
ujęciu infrastrukturalnym, jak też spo-
łecznym. Nie będę stronił od zaangażo-
wania się w  przysłowiowe „łatanie
dziur” w  naszych sołeckich drogach, jak
również od śmiałego analizowania prze-
widywanych w  Chwaszczynie i  Gminie
Żukowo inwestycji. Chciałbym przyczy-
nić się do większej partycypacji miesz-
kańców poprzez  m.in. powołanie
młodzieżowej rady gminy oraz gminnej
rady seniorów. Duże projekty komunika-
cyjne (OMT, TK, PKM), dynamika przy-
rostu mieszkańców, potrzeby
edukacyjne i  kulturalne, potrzeby w  za-
kresie spędzania czasu wolnego, sportu
i  rekreacji, szukania wspólnych prze-
strzeni dla integracji powodują, że musi-
my być społecznością aktywną i  otwartą
na zmianę.

Radny Gminny z  Chwaszczyna,
Nowak Mirosław.

- Członek Komisji Budżetowej
- Członek Komisji Kultury Fizycznej,
Sportu i  Rekreacji
1. Jako priorytet mojej działalności
w  obecnej kadencji samorządu stawiam

na rozbudowę sieci kanalizacji w  naszej
miejscowości. Na pierwszym posiedze-
niu komisji budżetowej w  br. zapropono-
wałem, aby w  sytuacji uwolnienia
środków w  Budżecie Gminy na 2015 rok
rozważyć możliwość zmian w  budżecie
polegającej na wprowadzeniu zadania:
„Opracowanie dokumentacji budowy
kanalizacji sanitarnej w  rejonie ul. Ka-
szubska Droga etap I  obejmujący ulice:
Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego,
Wieniawskiego w  Chwaszczynie” - kwo-
ta 50 000 zł. Wniosek został jednogłośnie
poparty przez wszystkich członków Ko-
misji Budżetowej.
Kolejne zadanie to budowa Wiejskiego
Domu Kultury wraz z  biblioteką oraz
pomieszczeniami dla organizacji społecz-
nych działających na terenie Chwaszczy-
na. W  projekcie budżetu na 2015 rok jest
zabezpieczona kwota 300 000 zł na ten
cel, co stanowi przysłowiową „kroplę
w  morzu potrzeb”. Ważnym zadaniem
dla mnie jak i  radnego Jacka Fopke bę-
dzie skuteczne zabieganie o  wprowadze-
nie tej inwestycji w  finansowanie
wieloletnie.
Widzę potrzebę zaangażowania się Urzę-
du Gminy Żukowo w  działania mające
na celu pozyskanie większych wpływów
finansowych z  podatku dochodowego
do budżetu gminy. W  najbliższym czasie
zaproponuję Burmistrzowi gminy Żuko-
wo, aby cyklicznie w  okresach rozliczeń
podatkowych przeprowadzić na terenie
gminy kampanię pt : „Tu mieszkam, tu
płacę podatki”. Jej głównym przesłaniem
będzie tłumaczenie podatnikom, że aby
zapłacić podatek na terenie gminy Żuko-
wo, nie muszą się przemeldować, wy-
starczy, że wypełnią odpowiedni druk –
ZAP3 i  przekażą go do urzędu skarbo-
wego odpowiedniego dla miejsca za-
mieszkania, w  naszym wypadku Urząd
Skarbowy w  Kartuzach.
2. Korzyści dla Chwaszczyna:
- rozbudowa kanalizacji zdecydowanie
poprawi jakość życia mieszkańców,
- budowa Wiejskiego Domu Kultury
wraz z  biblioteką i  pomieszczeniami dla
organizacji jest pilną do realizacji inwe-
stycją, mam nadzieję, że spowoduje jesz-
cze większą aktywność w  obszarze
działalności organizacji społecznych, bę-
dzie miejscem spotkań,
- skuteczne zabieganie o  „nowego” po-
datnika powinno przynieść większe
wpływy do budżetu gminy, a  za tym
przełożyć się na większe inwestycje
w  sołectwach.

Radni zaczynają 4-letnią pracę - ich cele i plany.
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Radny Powiatowy z  Chwaszczyna,
Fikus Piotr

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji do spraw Bezpieczeń-
stwa i  Porządku Publicznego
Zadania, które zamierzam zrealizować
w  ramach kompetencji Radnego Powia-
towego:
Doprowadzenie do uzyskania dotacji ce-
lowej dla Naszej Parafii pw. Św. Aposto-
łów Szymona i  Judy Tadeusza na kolejny
ołtarz - boczny, który zostanie poddany
konserwacji i  restauracji poprzez odtwo-
rzenie pierwotnej kolorystyki obiektu,
złoceń i  konserwacji obrazów.
Wspólnie z  Gminą Żukowo będę zabie-
gał o  rozszerzenie monitoringu w  naszej
miejscowości poprzez zamontowanie ko-
lejnych kamer. Monitoring w  znaczącym
stopniu poprawia bezpieczeństwo
Mieszkańców Gminy Żukowo. System
podglądu wizyjnego pozwala na wyeli-
minowanie negatywnych zjawisk takich
jak wandalizm, chuligaństwo, a  także
pozwoli ujawnić sprawców wykroczeń
lub przestępstw na terenie Naszej Miej-
scowości.
Przy współpracy z  Burmistrzem Gminy

Żukowo doprowadzę do utwardzenia
kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr.
1902 Tuchom – Rębiechowo w  technolo-
gii asfaltowej. Realizując to zadanie
spełnimy oczekiwania Mieszkańców Tu-
chomia.

Radny Powiatowy z  Chwaszczyna,
Fopke Tomasz

- Członek Komisji do spraw Edukacji,
Kultury, Turystyki i  Sportu
- Członek Komisji do spraw Budżetu
i  Gospodarki
Będę się starał konsekwentnie realizo-
wać to, co proponowałem Mieszkańcom
przed wyborami, a  co skłoniło Chwasz-
czynian i  Tuchomian do oddania na
mnie głosu.
Mój program był zawarty w  trzech zda-

niach:
„Pracując w  Radzie Powiatu Kartuskiego
będę się starał wspierać Mieszkańców
w  sprawach z  zakresu administracji po-
wiatowej,  m.in. poprawy stanu dróg po-
wiatowych, budowy infrastruktury
towarzyszącej (chodniki i  oświetlenie)
oraz innych zgłaszanych kwestii. Jako
radny powiatowy będę także współpra-

cował z  sołtysami, przewodniczącymi
rad osiedli oraz radnymi gminnymi dla
realizacji potrzeb Mieszkańców. Dekla-
ruję również bieżący kontakt ze stowa-
rzyszeniami i  wsparcie w  realizacji ich
celów statutowych.”
Radny Gminny z  Tuchomia,
Groth Stanisław

- Członek Komisji Budżetowej
- Członek Komisji Przetargowej
Moje zamierzenia do zrealizowania
w  ramach pracy radnego podczas ka-
dencji samorządu 2014-2018:
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez modernizację nawierzchni dróg
i  budowy chodników wzdłuż ulic: Długa
i  Spacerowa w  Tuchomiu oraz ulicy
Gdyńskiej (przy DK20) z  Tuchomia do
Chwaszczyna,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w  Tu-
chomiu - polepszenie warunków na-
uczania,
- budowa kanalizacji sanitarnej – ochrona
środowiska przy naszych jeziorach,
- uporządkowanie brzegu Jeziora Tu-
chomskiego oraz wybudowanie ścieżek
spacerowych wraz z  oświetleniem - miłe
spędzenie wolnego czasu na łonie natu-
ry.



Joanna Dziewiatowska

Każda zachcianka żywieniowa związana
jest z określonym typem osobowości
oraz problemów emocjonalnych. Nie bez
powodu mamy ochotę na określone pro-
dukty w określonym momencie. W na-
szym przekonaniu jedzenie ma nam
przynieść spokój duszy.
Wiele kobiet nie może się oprzeć ochocie
na czekoladę, jedzą jej zbyt dużo, w spo-
sób kompulsywny i mają problem z wa-
gą oraz poczuciem własnej wartości.
Czekolada zawiera ten sam związek che-
miczny- fenyloetyloaminę (PEA), który
powstaje w mózgu gdy się zakochujemy.
PEA jest aminą wpływającą na nastrój.
W latach 80-tych PEA wchodziła w skład
tabletek MDMA, które przepisywano
skłóconym parom, ponieważ lek ten po-
wodował zastępowanie wrogości uczu-
ciem euforii. Później lek uznano za
szkodliwy i zakazano sprzedaży a obec-
nie jest nielegalnie sprzedawany na uli-
cach jako Ecstasy. Skoro czekolada
zawiera tak aktywny związek jak PEA
nic dziwnego, że można się od nie j uza-
leżnić.
Apetyt na czekoladę jest wołaniem o mi-
łość, zażyłość, romantyczny związek.
Czekolada jest idealnym środkiem anty-
depresyjnym dla osób, które czują się
niekochane.
Posiada następujące cechy, które popra-
wiają nastrój i samopoczucie:
• duża zawartość tłuszczów – łagodzi
uczucie pustki wewnętrznej, samotności
lub braku poczucia bezpieczeństwa
• duża zawartość cukru- wspomaga pro-
dukcję serotoniny, odpowiedzialnej za
dobre samopoczucie
• zawartość substancji podobnej do sero-
tonin, difenyloaminy- uspokaja
• PEA, teobromina, tyramina i kofeina –
rozweselają i pobudzają

• pirazyna, substancja zawarta w za-
pachu czekolady- uaktywnia ośrodek
odczuwania przyjemności w mózgu
• smak czekolady stanowi zrównowa-
żoną kombinację czterech smaków:
słodkiego, słonego, gorzkiego i kwa-
śnego
• kremowa struktura czekolady- do-
starcza pocieszenia i ukojenia.
Inną sprawą jest pragnienie spożywa-
nia czekolady u kobiet przed mie-
siączką. Powodem są wahania
hormonów i obniżenie poziomu sero-
toniny. Wtedy pojawia się ochota na
węglowodany, czyli słodycze. Ponadto
bardziej intensywnie odczuwane są
zapachy pożywienia, a jak wspomnia-
no powyżej czekolada stymuluje ośro-

dek przyjemności w mózgu.
Szybkie sposoby na pokonanie za-
chcianek czekoladowych:
• ćwiczenia (podnoszą poziom serotoni-
ny, poprawiają nastrój)
• piwo imbirowe (zawiera tyraminę)
• herbata pekoe (zawiera teobrominę)
• mleko sojowe (zawiera tyraminę oraz
witaminy i minerały)
• napoje z aspartamem (stymulują pro-
dukcję PEA); nie należy ich spożywać
więcej niż około 330 ml dziennie
• kawa (zawiera pirazynę)

fot: internet

Uzależnione od czekolady.

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

Stowarzyszenia Dietetyków oraz Kon-
sorcjum Dietetyków Medycznych. Pro-
wadzi 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

Wciąż w  sprzedaży dostępna jest pły-
ta z  filmem z  VIII Zjazdu Absolwen-
tów Szkoły Podstawowej
w  Chwaszczynie. W  skład zestawu
obok płyty z  filmem wchodzi dodat-
kowa płyta ze zdjęciami. Wydanie zo-
stało wykonane staraniem naszej
redakcji.
Na około półtoragodzinnym materiale
filmowym znajdą państwo podzielony
na trzy części film składający się ze
spotkania w  szkole, nabożeństwa
w  kościele i  zabawy w  Tuchomku.
Materiał filmowy przygotowywali
i  zebrali Wojciech Albecki oraz Karol
Krefta, nad składem, montażem i  osta-
tecznym wykonaniem czuwał nasz ko-
lega redakcyjny Michał Witt. W  tym
samym pudełku z  filmem znajduje się
dodatkowa płyta z  niemalże 500 zdję-
ciami ze zjazdu, które wykonywali
Wojciech Albecki, Karol Krefta oraz
Roman Marszałkowski.

Zestaw obu płyt można nabyć w  skle-
pie wielobranżowym ABC przy ulicy
Oliwskiej 88.

Ostatnie
egzemplarze płyty
z VIII Zjazdu
Absolwentów
Szkoły
Podstawowej
w Chwaszczynie.
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Karol Krefta / Ewa Grot

Tradycyjnie już 6 stycznia po Mszy
Świętej o  godz. 15:00 odbył się Parafial-
ny Dzień Seniora w  Chwaszczynie. Go-
ście dzielili się opłatkiem, wspólnie
kolędowali, a  nawet biesiadowali.
Nie zabrakło występów, wspól-
nych tematów do rozmów i  miłej
atmosfery.
Dzień Seniora wzorem ubiegłych lat
rozpoczął się od Mszy Świętej
w  Uroczystość Objawienia Pańskie-
go, zwaną Trzech Króli. Po niej za-
proszeni goście udali się do salek na
plebani, gdzie został przygotowany
dla nich poczęstunek.
Na styczniową uroczystość przyby-
ło ok. 60 osób. Spotkanie rozpoczął
ks.   proboszcz Piotr Gruba, który
przeczytał Ewangelię o  Narodzeniu
Pańskim i  złożył wszystkim senio-
rom życzenia. Później zaproszeni
goście podzielili się opłatkiem
i  usiedli do stołów na poczęstunek.
Jako, że w  liturgii Kościoła trwa
okres Bożego Narodzenia, seniorzy
zaczęli wspólne kolędowanie.
Po około godzinie do seniorów
przybył chór „Strzelenka” z  Tucho-
mia, który przy akompaniamencie
akordeonu i  przygrywkom klarnetu
zaprezentował kilka kolęd kaszub-
skich. Chwilę po tym do seniorów przy-
był św. Mikołaj, biskup i  kaszubski
Gwiazdor w  jednym, który obdarował
gości przygotowanymi podarunkami.
Spotkania, na których seniorzy parafii
w  Chwaszczynie spotykają się na łama-
niu opłatkiem i  kolędowaniu, mają swoją
kilkudziesięcioletnią tradycję. Pierwszy
zjazd odbył się na plebani na początku

lat 90-tych ubiegłego wieku. Później ze
względu na dużą liczbę zaproszonych
gości seniorzy przez kilka lat spotykali
się w  szkole w  Chwaszczynie. W  jednym
roku na Dzień Seniora przybyło ponad
100 zaproszonych gości.

Obecnie seniorzy spotykają się na sal-
kach na plebani w  Chwaszczynie. Co ro-
ku na zaproszenie ks.   proboszcza
odpowiada kilkadziesiąt osób. Oprócz
poczęstunku i  przygotowania prezentów
dla seniorów organizowane są różne
atrakcje. W  ubiegłych latach goście oglą-
dali  m.in. Jasełka Bożonarodzeniowe,
Gwiżdże Kaszubskie, słuchali kolęd
w  wykonaniu Zespołu Wokalno-Instru-
mentalnego „Sto-
lem”,
„Kaszubek”
z  Chwaszczyna,
czy w  tym roku
chóru „Strzelen-
ka” z  Tuchomia.
Z  kolei 16 stycz-
nia po raz 11. od-
był się Dzień
Seniora dla naj-
starszych miesz-
kańców
Tuchomia.
W  tym roku
dzięki uprzejmo-
ści państwa Bar-
bary i  Piotra
Pospiesznych se-
niorzy spotkali
się w  „Dworku
Oleńka", ponie-

waż w  szkolnych salach trudno byłoby
pomieścić wszystkich gości.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania
i  gorących życzeń składanych seniorom
przez radnego Stanisława Grotha, sołty-
sa Zbigniewa Lidzbarskiego, przewodni-

czącą KGW Barbarę Klawikowską,
dyrektor szkoły w  Tuchomiu Rena-
tę Ellwardt oraz burmistrza Gminy
Żukowo Wojciecha Kankowskiego,
a  także proboszcza naszej parafii
Piotra Gruba i  właściciela „Dworku
Oleńka" Piotra Pośpiesznego. Na-
stępnie rozpoczęła się część arty-
styczna. W  tym roku dzieci z  kółka
teatralnego ze Szkoły Podstawowej
w  Tuchomiu pod opieką pani Elż-
biety Pryczkowskiej przygotowały
pokaz Gwiżdży Kaszubskich. Se-
niorzy podczas tego popołudnia
mieli możliwość porozmawiania
z  dawno niewidzianymi osobami,
wspólnego kolędowania i  słucha-
nia śpiewu p. Marka Sękowskiego.
Były również osoby, które odważy-
ły się wyjść na parkiet do niezapo-
mnianych szlagierów. Na seniorów
w  tym roku czekało dużo niespo-
dzianek. Jedną z  nich był wiersz
napisany przez M. Ladowską pt.
„Starość". Słysząc treść tej liryki, na
twarzach wielu gości pojawił się
uśmiech, a  w  niejednym oku zakrę-
ciła się łza.

Prawdziwą atrakcją spotkania było
przedstawienie pt. "Kopciuszek", w  któ-
rym główne role odegrali zaproszeni go-
ście. Na seniorów czekał również
podarunek przywieziony przez Św. Mi-
kołaja, a  na stołach poczęstunek przygo-
towany przez „Dworek Oleńka"
i  wypieki pań z  Koła Gospodyń Wiej-
skich.

Dzień Seniora w Chwaszczynie i w Tuchomiu.
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Michał Witt

Firma Toyota Walder z  Chwaszczyna w  tym roku sprzedała po-
nad 1000 nowych samochodów tym samym znalazła się wśród
dziesięciu najlepszych dealerów tej marki w  Polsce pod wzglę-
dem wielkości sprzedaży.
Wydawałoby się, że zlokalizowane na obrzeżach salony nie stano-
wią większej konkurencji na rynku sprzedaży nowych aut, jednak
Toyota Walder burzy ten mit. Salon w  Chwaszczynie okazał się
najlepszy w  północnej strefie dealerskiej – Toyota Walder wyprze-
dził dealerów z  całego regionu.
Na portalu moto3m.pl Magdalena Senkowska z  Toyota Walder
wymienia auta, które cieszyły największym zainteresowaniem. Na
pierwszym miejscu Auris – tych aut dealer Toyota Walder sprze-
dał 342 sztuki, z  czego 58 to Aurisy z  napędem hybrydowym.
Yaris, został sprzedany w  liczbie 213 sztuk, w  których znalazły się
34 hybrydy. Na trzecim miejscu uplasował się SUV, RAV4 – 131
sprzedanych samochodów. Zaraz za podium znalazł się Avensis,
którego nowy model zostanie zaprezentowany w  roku 2015, a  na-
stępnie klasyk motoryzacji – Toyota Corolla.

Toyota Walder z Chwaszczyna wśród najlepszych
dealerów w Polsce.

Michał Witt

W naszym województwie ferie trwają
przez pierwsze dwa tygodnie lutego.
Jak co roku szkoła zapewni mnóstwo
zajęć dla dzieci i młodzieży.
W pierwszym tygodniu odbywać się
będą zajęcia sportowe dla uczniów
klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III
Gimnazjum oraz zajęcia naukowo-pla-
styczne dla oddziałów przedszkolnych
i klas I-III Szkoły Podstawowej.

W drugim tygodniu będą zajęcia spor-
towe (podobnie jak w pierwszym ty-
godniu) oraz zajęcia naukowo-
artystyczne dla klas I-III Szkoły Pod-
stawowej i klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej.
Szczegółowy harmonogram dostępny
jest na stronie internetowej szkoły i na
tablicy ogłoszeń oraz na portalu
Chwaszczyno.pl.

Ferie w chwaszczyńskiej szkole.
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Karol Krefta

Podczas rozmowy burmistrza Wojciecha Kankowskiego z na-
szą redakcją (publikowanej w bieżącym numerze na str. 4 i
5), zapytaliśmy, czy jest szansa na dłuższe godziny otwarcia
Urzędu Gminy Żukowo. Szef żukowskiego magistratu za-
pewnił nas, że od lutego zostaną wydłużone godziny pracy
poszczególnych referatów.
Urzędnicy mający do czynienia z bezpośrednią obsługą peten-
tów dotychczas pracowali w poniedziałki do 16:30, we wtorki,
środy i czwartki do 15:30, a w piątki do 15:00. Od 2 lutego w
poniedziałki i we wtorki godziny obsługi wydłużą się do 17:00.
Zmiana będzie dotyczyła następujących referatów: Komunalne-

go, Środowiska i Rolnictwa, Urbanistyki i Nieruchomości, Po-
datków i Opłat, Społecznego, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura
Obsługi Klienta, samodzielnego stanowiska ds. obsługi sekreta-
riatu Burmistrza, komórek Referatu Spraw Obywatelskich i
Administracyjno-Gospodarczych (Dowodów Osobistych, Ewi-
dencji Ludności, Działalności Gospodarczej) .
Nowe godziny pracy są spełnieniem obietnicy wyborczej no-
wego burmistrza. Zapytaliśmy Pana Kankowskiego, czy nie le-
piej by było, aby jednego dnia urząd był otwarty do godziny
18:00. – Musimy obserwować, czy wydłużenie godzin pracy w
tej formie będzie dogodne dla mieszkańców Gminy Żukowo.
Jeśli zainteresowanie popołudniowymi godzinami pracy będzie
duże, dostosujemy je do potrzeb petenta. – zapewnił nas bur-
mistrz.
Godziny pracy urzędu Gminy Żukowo od 2 lutego:

Urząd Gminy Żukowo będzie dłużej otwarty.
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Polski karnawał
Danuta Jastrzębska
/KGW Chwaszczyno/

Od wieków czasem zimowym władał
inny, zwyczajowy, niepisany kalendarz.
Cały świat stawał wtedy na głowie, rzą-
dził się innym własnym ładem. Trwał
bowiem karnawał, po staropolsku zwa-
ny zapustami (Carne-vale – to tyle z  ję-
zyka włosko – łacińskiego co rozstawać
się z  mięsem). Okres ten rozpoczynał
się od święta Trzech Króli i  trwał dłu-
żej , czy krócej , w  zależności kiedy przy-
padał Popielec.
W  Polsce – podobnie jak w  innych kra-
jach Europy – karnawał był to czas
szumny i  pełen fantazji, czas biesiad
i  pijatyk, tańców i  nieustannej zabawy,
którą stawiano ponad wszystko. Bawio-
no się i  weselono we wszystkich stanach,
w  miastach i  na wsi. Bawili się bogaci
i  biedni, młodzi i  starsi – a  wszyscy sto-
sownie do posiadanych środków i  zaso-
bów.
Polskie zabawy i  hulanki karnawałowe
zostały potwierdzone już przez źródła
z  XVI w., ale ich tradycje są bez wątpie-
nia starsze. Pierwsze zaś drukowane
wzmianki o  zabawach i  zwyczajach za-
pustnych w  Polsce, pochodzą z  XVII w.
Na szlacheckich i  magnackich dworach
urządzano polowania i  turnieje, okazałe
bardzo wystawne uczty i  bale, a  wśród
nich modne w  Polsce już w  XVII w. bale
kostiumowe i  maskowe. Bale takie –
zwane „redutami” - były modne głów-
nie w  wielkich miastach. Początkowo ba-
wiło się na nich głównie wytrawne
towarzystwo, z  czasem jednak (w  XVIII
w.) obyczajem stawały się też bale
skromniejsze, dla różnych sfer i  grup
społecznych czy zawodowych. Do ulu-
bionych staropolskich rozrywek karna-
wałowych, urządzanych z  wielkim
szumem i  brawurą, należały szlacheckie
kuligi. Była to sanna prowadzona od
dworu do dworu. W  każdym czekała go-
ści uczta i  salony przygotowane do tań-
ca. Kipiący radością, wesoły i  huczny był
także karnawał chłopski, bo i  na wsi ,
w  zapusty było gwarno, suto i  radośnie,
i  tam bawiono się przy muzyce i  tańczo-
no. Karnawał na wsi był czasem pod
każdym względem niezwykłym. Na wsi
bowiem z  zabawami zapustnymi, z  tań-
cami i  poczęstunkami wiązały się rów-
nież stare i  bardzo ciekawe zwyczaje
oraz obrzędy. Powszechne na całej wsi
polskiej były barwne korowody przebie-
rańców (zależnie od regionu Polski były
to  m. in. postacie baby, chłopa, młodej
pary, kominiarza, policjanta, cyganki,
śmierci, diabła, niedźwiedzia, bociana,
kozła, turonia, żurawia, konia), które od-
wiedzały domostwa czyniąc przy tym

dużo zamiesza-
nia i  domagając
się datków. Nikt
przed nimi
drzwi nie zamy-
kał i  poczęstun-
ku im nie
odmawiał.
Wszystkich
przyjmowano
chętnie i  ugasz-
czano nie tylko
dlatego, że ich
występy były za-
bawne. Wierzono powszechnie, że wraz
z  nimi przychodzi do domu dostatek
i  urodzaj.
Niezwykłe – w  porównaniu do pozosta-
łych okresów roku - było też menu kar-
nawałowych stołów. Było bogato, obficie
i  tłusto. W  tzw. wyższych sferach serwo-
wano mięsa, głównie dziczyznę. Jadano
także wykwintnie przyrządzony drób.
A  wszystkie te doskonałe dania zapijano
szlachetnymi trunkami i  domowymi na-
lewkami. W  domach chłopskich nato-
miast podawano dużo kraszonego jadła,
czasem również gotowane mięsa i  wędli-
ny.
Na Kaszubach nie mogło też zabraknąć
popularnych i  dziś placków ziemniacza-
nych. Na karnawałowych stołach nie mo-
gło też zabraknąć słodkości – racuchów,
blinów, pampuchów czy lepszych i  deli-
katniejszych ciast, a  od XVIII w. pączków
i  chrustów (zwanych faworkami).
Tak wyglądał polski karnawał przed
wiekami. A  jak wygląda współczesny?
W  obecnych czasach obchody karnawa-
łowe sprowadzają się w  zasadzie do za-
bawy sylwestrowej oraz zabaw, spotkań
towarzyskich i  poczęstunków urządza-
nych głównie w  ostatnią sobotę i  tydzień
karnawału.
W  przeszłość powoli odchodzą też róż-
norodne i  bogate zwyczaje zapustne –
również na Kaszubach spotyka się coraz
mniej grup kolędniczych. Jedyną formą
karnawałowej zabawy, która ostatnimi
laty przeżywa swoje odrodzenie są kuligi
– z  pewnością mniej huczne, ale sprawia-
jące dużą frajdę (z  takiej oferty – konnej
sanny – możemy skorzystać na terenie
całych Kaszub, również i  w  Chwaszczy-
nie).
Zmieniło się też bardzo menu karnawa-
łowych stołów – nie jest ono tak obfite
i  tłuste – ale akurat ta zmiana jest dla na-
szego zdrowia zbawienną. Jest jednak je-
den karnawałowy smakołyk – pączek –
bez którego i  dziś nie możemy się obejść,
który króluje na naszych stołach w  ostat-
ni tydzień zapustów, a  w  szczególności
w  tłusty czwartek.
Pączki – do dzisiaj dokładnie nie wiado-
mo jakimi drogami łakocie te przywę-
drowały do Polski – być może jest to
przysmak turecki, być może pochodzą

z  Wiednia. Jednak od kilku stuleci są
wielkim, polskim specjałem karnawało-
wym i  specjalnością kuchni polskiej. Już
w  XVII i  XVIII w. umiejętnością wyrobu
doskonałych pączków chlubili się cukier-
nicy warszawscy i  dostarczali je na dwór
i  stół królewski Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Na terenie Pomorza i  Ka-
szub słodki pączek stał się popularny
dopiero w  końcu XIX w.. Do tego czasu
kaszubskie i  pomorskie gospodynie wy-
piekały serwowane i  dzisiaj w  kuchni ka-
szubskiej ruchanki (drożdżowe racuszki)
oraz niemające zbyt wiele wspólnego –
poza nazwą – ze znanymi nam słodkimi
smakołykami purcle (kaszubska nazwa
pączków). Było to pieczywo przypomi-
nające okrągłe bułeczki, w  środku na-
dziewane słoniną.
Skoro nadszedł czas na purcle – przypo-
mnijmy sobie przepis na te dawne, obec-
nie już zapomniane, a  być może warte
uwagi kaszubskie „pączki”:
1   kg pszennej mąki
3 jajka
1/3 łyżeczka soli
8 dkg drożdży
1/4 szklanki ciepłego mleka
przegotowana woda
podwędzona słonina
olej do smażenia /1 – 1 ,5 litra/
Mąkę zagnieść z  przegotowaną wodą raz ja-
jami. Dodać sól oraz rozmieszane w  mleku
drożdże, po czym ponownie dobrze zagnieść.
Ciasto długo wyrabiać ręką, potem odstawić
w  ciepłe miejsce, aby wyrosło.
Gdy prawie podwoi swoją objętość należy
uformować z  niego kuliste bułeczki, wkłada-
jąc do środka 4-5 kosteczek /około 5 milime-
trowe/ podwędzonej słoniny, a  dołek
starannie zasklepić. Bułeczki ułożyć na stol-
nicy, przykryć lnianym płótnem i  pozostawić
do ponownego wyrośnięcia. Tymczasem
w  głębokim naczyniu rozgrzać tłuszcz. Gdy
tłuszcz jest już gorący, a  purcle okazale wy-
rośnięte, wkładać je do garnka i  smażyć aż
wypłyną i  nabiorą złocistego koloru. Po wyję-
ciu układać na półmisku.
A  na koniec zastanówmy się – może jed-
nak warto urozmaicić dzisiejsze imprezy
karnawałowe, zgodnie z  ich bogatą tra-
dycją, z  której można wybierać to, co pa-
suje do naszych czasów, warunków,
potrzeb i  upodobań.



Michał Witt

W sezonie zimowym 2014/2015 utrzyma-
niem dróg, ulic, chodników, zatoczek auto-
busowych, placów i parkingów w Rejonie V
gminy Żukowo czyli w sołectwach:
Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom zajmu-
je się: Firma Transportowo - Usługowa
„POD SKARPĄ" Piotr Pospieszny ul.
Chwaszczyńska 206, 81 - 571 Gdynia tel. 504
005 760 tel/fax 58 629 93 90 tel. 58 629 76 52
Rejon IV sołectwo: Rębiechowo, Banino, Mi-
szewo, obsługuje firma "Usługi Rolnicze
Transport Jan Wanke" ul. Lotnicza 80 80 -
297 Banino tel. 58 681 89 16

Zimowe utrzymanie
dróg.

Michał Witt

Na naszym kanale YouTube prezentujemy prawie
godzinny zapis wideo z  "III Rodzinnego Spotkania
z  Kolędą", które odbyło się 28 grudnia 2014 r. w  nowo
budowanym chwaszczyńskim kościele.
Przed ołtarzem wystąpiło 7 grup, które łącznie wykonały
kilkanaście kolęd i  pastorałek, w  tym wspólnie XVIII-
wieczną kolędę „Bóg się rodzi”. Całość spotkania
poprowadziła Magdalena Gruszka, która wszystkim
obecnym przedstawiała przybyłe rodziny i  ich członków
oraz przybliżała historię powstania śpiewanych kolęd
i  pastorałek.

Zapis wideo z III
Rodzinnego Spotkania
z Kolędą.

Nasz kanał YOUTUBE https://www.youtube.com/ChwaszczynoPlstyczeń 2015 CHWASZCZYNO.PL
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z  przymrużeniem oka...
Apteka:
- Ma pan jakiś dobry środek na porost
włosów?
- Mam.
- Naprawdę dobry?
- Proszę Pana, rewelacyjny! Widzi Pan
wąsacza przy tamtej kasie?
- Tak.. .?
- To moja żona, próbowała tubkę odkrę-
cić zębami.
***
Warszawiak, Ślązak i Kaszub pojechali
na wczasy do Egiptu. Gdy płynęli łódką,
wyłowili z wody gliniany dzban z dziw-
ną pieczęcią. Po chwili złamali tę pieczęć
i z dzbana wyleciał Dżinn.
- Uwolniliście mnie, spełnię wasze trzy
życzenia. Po jednym na każdego.
Kaszub:

- Ja tak kocham Kaszuby.. . Niech zawsze
woda w jeziorach będzie czysta, ryb bę-
dzie pod dostatkiem, a turyści niech bę-
dą porządni i bogaci.
Dżinn:
- Nudnawe życzenie, ale jak chcesz. Zro-
bione.
Warszawiak:
- Wybuduj dookoła Warszawy ogromny
mur, żeby odgrodzić moje miasto od
reszty tego zacofanego kraju i żeby żad-
ni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali.
Dżinn:
- OK. Zrobione. Teraz ty - Dżinn zwraca
się do Ślązaka.
Ślązak:
- Powiedz mi coś więcej o tym murze
wokół Warszawy.
- No, otacza całe miasto, jest betonowy,

wysoki na kilometr i szeroki na trzy kilo-
metry u podstawy. Mysz się nie prześli-
zgnie.
Ślązak:
- Dobra. Nalej wody do pełna.
***
- Dlaczego lepiej być w siódmym niebie
niż w szóstym?
- Bo w siódmym niebie jest o niebo lepiej!
***
Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Ka-
ziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić
z kimś, kto kłamie, bije i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce!




