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Wojciech Albecki

W  ubiegłym miesiącu spotkaliśmy się z  dyrek-
tor Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Żukowie Jo-
anną Komorowską. Rozmowa dotyczyła
w  głównej mierze dostępności do Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców
Chwaszczyna, Tuchomia i  okolic. Okazuje się,
że ośrodek zdrowia w  Chwaszczynie jest wzor-
cowym pod względem liczby pacjentów przy-
padających na lekarza według kryteriów NFZ.
Obecnie w  Chwaszczynie od poniedziałku do
piątku funkcję lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ – przyp. red.) sprawuje lek.
med. Dorota Chomacka. Pani
doktor jest pediatrą i  specjali-
stą medycyny rodzinnej. Raz
w  tygodniu w  środę do połu-
dnia przyjmuje dodatkowo
pediatra lek. med. Dorota
Paszkiewicz – Dmochowska.
Dyrektor Zakładu Opieki
Zdrowotnej (ZOZ – przyp.
red.) poinformowała nas, że
z  usług lekarzy POZ ZOZ Żu-
kowo korzysta około 29  tys.
mieszkańców, co stanowi
około 90  % zamieszkałych osób w  naszej gminie.
Joanna Komorowska przedstawiła nam ostatnie
inwestycje i  remonty w  placówce w  Chwaszczy-
nie. W  2011 roku wyremontowane zostało po-
krycie dachowe, które w  56  % zostało
dofinansowane z  środków UG Żukowo,
a  w  44% ze środków ZOZ Żukowo. W  2012 roku
wykonano remont elewacji budynku – 77  % do-
tacji z  UG Żukowo. W  2014 roku w  trosce o  do-
bre warunki i  estetykę Ośrodka Zdrowia
w  Chwaszczynie wyremontowano wnętrza

ze  środków własnych. W  latach 2006-2010 ZOZ
Żukowo wydał około 0,5  mln zł środków wła-
snych na remonty i  modernizację wszystkich
ośrodków zdrowia (Chwaszczyno, Banino, Leź-
no i  Żukowo).
Zapytaliśmy dlaczego w  Chwaszczynie jest tyl-
ko 1 lekarz POZ, a  w  sąsiednim Baninie 4. Oka-
zało się, że z  usług lekarza POZ
w  Chwaszczynie korzysta około 2750 mieszkań-
ców, a  z  usług ośrodka w  Baninie około 8000
osób. NFZ nie przydzieli środków na dodatko-
wego lekarza w  Chwaszczynie, jeśli nie będzie
korzystać z  usług tego ośrodka więcej pacjen-
tów. Liczba osób korzystających z  usług lekarza

POZ
w  Chwaszczy-
nie jest ustawo-
wą liczbą
pacjentów, jaka
powinna przy-
padać na jedne-
go lekarza. Jeśli
będzie więcej
pacjentów,
wówczas za-
trudniony zo-
stanie

dodatkowy lekarz. W  ubiegłym roku ZOZ do-
datkowo zatrudnił w  Chwaszczynie położną
środowiskową opiekującą się dziewczętami
i  kobietami.Udało nam się ustalić, że dyrektor
ZOZ Żukowo prowadziła rozmowy z  pediatrą
lek. med. Dorotą Paszkiewicz – Dmochowską na
temat rozszerzenia opieki na większą liczbę dni
w ośrodku w Chwaszczynie. W jej wyniku pe-
diatra lek. med. Dorota Paszkiewicz-Dmow-
chowska od początku marca przyjmuje we
wtorki i środy.

Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie
- rozmowa z dyr. ZOZ Żukowo

Dyrektor ZOZ Żukowo Joanna Komorowska



Żwirownia podzieli Chwaszczyno i Tuchom
Wojciech Albecki

Podczas jednej z  ostatnich sesji Rady
Miejskiej w  Żukowie podjęto uchwałę
o  przystąpieniu do uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP – przyp. red.) dla
części Chwaszczyna i  Tuchomia. Nie było
by w  tym nic dziwnego, gdyby nie to, że
ta uchwała otwiera drogę do zmiany loka-
lizacji żwirowni przedsiębiorstwa Polgra-
vel z  Barniewic na bezpośrednie
sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej
Chwaszczyna i  Tuchomia.
Podczas głośnej dyskusji w  ubiegłym roku
nad dalszą rozbudową żwirowni rozma-
wiano o  lokalizacji przyszłych miejsc prze-
znaczonych pod kopalnię. Planowano
ulokować nowe wyrobisko w  pobliżu Bo-
rowca w  lesie pomiędzy Nowym Światem,
Czarnymi Błotami, Borowcem, a  Barniewi-
cami. Wydawało się, że tylko ta lokalizacja
jest brana pod uwagę. Jednakże głośnie
protesty mieszkańców Banina, których
sprawa nie dotyczyła (inwestycja miała
odbywać się na terenie Tuchomia i  Barnie-
wic – przyp. red.) oraz części mieszkańców
Nowego Świata spowodowały zawiesze-
nie inwestycji w  tym rejonie.
Teraz kuchennymi drzwiami próbuje się
wcisnąć kopalnię żwiru pomiędzy zabudo-
wę mieszkalną Chwaszczyna i  Tuchomia –
dzieląc te miejscowości krajobrazem księ-
życowym – jak ujął to na sesji radny Stani-
sław Groth.
Planowana nowa lokalizacja kopalni żwiru
Polgravel to rejon pomiędzy DK 20 (ul.
Gdyńska), ulicą Leśną w  Chwaszczynie
oraz terenami w  pobliżu ulicy Szkolnej
w  Tuchomiu (do rzeki Strzelenki).
Podczas sesji RM w  Żukowie 30 stycznia
w  obronie mieszkańców Chwaszczyna
i  Tuchomia stanął jedynie radny Stani-
sław Groth z  Tuchomka, który zgłosił
wniosek formalny o  wycofanie punktu
z  porządku obrad. Celem radnego było
wsłuchanie się w  głos mieszkańców pod-
czas zebrań wiejskich, jakie miały się
odbyć w  Chwaszczynie i  Tuchomiu
o  planowanej nowej lokalizacji żwirowni.
Za wycofaniem z  porządku obrad punktu
o  przystąpieniu do sporządzenia MPZP
i  przesunięcia go na którąś z  kolejnych

sesji głosował radny Stanisław Groth z  Tu-
chomka, radny Mirosław Nowak
z  Chwaszczyna wstrzymał się do głosu,
a  radny Jacek Fopke głosował przeciwko.
Wniosek przepadł zwykłą większością
głosów.
Podobnie było podczas głosowania nad
przystąpieniem do sporządzenia MPZP,
radny Fopke głosował za, radny Nowak
oraz radny Groth – wstrzymali się od gło-
su.
Radny z  Banina Paweł Koreń – w  ubie-
głym roku głośny orędownik wstrzymania

lokalizacji w  lesie w  Borowcu i  Barniewi-
cach, teraz był za planowaną lokalizacją
żwirowni na granicy zabudowy mieszkal-
nej Chwaszczyna i  Tuchomia.
Czy lepiej lokalizować żwirownię na du-
żych terenach leśnych w  barniewickim le-
sie z  dala od zabudowań mieszkalnych,
czy zafundować żwirownię bezpośrednio
pomiędzy domami na niewielkim skraw-
ku lasu pomiędzy Chwaszczynem, a  Tu-
chomiem? To pytanie pozostawiam bez
odpowiedzi.
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Wojciech Albecki

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady
Sołeckiej sołectwa Chwaszczyno kaden-
cji 2011-2015 odbyło się dnia 12 marca
2015 roku w  ZPGiSP w  Chwaszczynie.
Sołtys Gerard Barsowski po 27 latach pra-
cy zdecydował się nie kandydować w  wy-
borach sołtysa. Głównym tematem
zebrania była kontrowersyjna uchwała
podjęta podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej dotycząca żwirowni Polgravel.
Zebranie wiejskie zostało otwarte w  II ter-
minie z  powodu braku quorum na 2698
uprawnionych do głosowania mieszkań-
ców przybyło około 160. Z  ramienia zarzą-
du gminy w  spotkaniu uczestniczyli
wiceburmistrz Tomasz Szymkowiak, se-
kretarz gminy Brygida Markowska oraz
Kierownik Referatu Inwestycji Wiesław

Pałka. Obecny był radny powiatowy Piotr
Fikus, zabrakło drugiego z  radnych powia-
towych z  Chwaszczyna Tomasza Fopke.
W  spotkaniu uczestniczyli również radni
Rady Miejskiej w  Żukowie - przewodni-
czący RM Witold Szmidtke z  Pępowa, Ja-
cek Fopke i  Mirosław Nowak
z  Chwaszczyna oraz Stanisław Groth z  Tu-
chomia. Sołtys Gerard Barsowski przedsta-
wił sprawozdanie z  działalności Rady
Sołeckiej za cały 4 letni okres kadencji. Po
wysłuchaniu sprawozdań i  ich przegłoso-
waniu sołtys przeczytał oświadczenie
o  nieubieganiu się o  reelekcję. Swoje po-
dziękowania Gerardowi Barsowskiemu
złożyli przedstawiciele RS Chwaszczyna,
zarządu gminy, KS Chwaszczyno, redak-
cja Chwaszczyno.pl oraz radny powiato-
wy Piotr Fikus. W  dalszej części zebrania
przystąpiono do wyborów sołtysa. O  to
stanowisko ubiegały się 3 osoby: Kuba Le-
wandowski (54 głosy), Jolanta Wiercińska
(96 głosów) oraz Brygida Freiberg-Stan-
kowska (10 głosów). Nową sołtys została
Jolanta Wiercińska z  Czarnych Błot. Po
wyborach sołtysa przystąpiono do wybo-
rów nowej 7-osobowej RS. Zgłoszonych

zostało 10 kandydatów: Gerard Barsowski
(75 głosów), Kuba Lewandowski (124 gło-
sy), Wojciech Albecki (122 głosy), Krzysz-
tof Glaza (87 głosów), Aleksandra Nosel
(68 głosów), Justyna Szumlas (77 głosów),
Krzysztof Wanke (84 głosy), Iwona Galun
(47 głosów), Helena Jankowska (65 gło-
sów), Sylwia Lipińska (62 głosy). Z  wyżej
wymienionych pierwsze 7 osób weszło

w  skład nowej RS sołectwa Chwaszczyno.
Dominującym tematem zebrania było pod-
jęcie przez radnych RM w  Żukowie –
w  tym również jednego z  radnych
z  Chwaszczyna uchwały o  przystąpieniu
do uchwalenia MPZP na działce 245/7 le-
żącej w  obszarze geodezyjnym Tuchomia,
ale bezpośrednio przylegającej do Chwasz-
czyna.

Relacja z zebrania wiejskiego w Chwaszczynie

Nowa Rada sołecka z nową Panią Sołtys. Od lewej: Krzysztof Glaza, Justyna Szumlas, Krzysztof
Wanke, Gerard Barsowski, Jolanta Wiercińska, Wojciech Albecki, Aleksandra Nosel, Kuba
Lewandowski
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Gerard Barsowski przyjmuje podziękowanie od Rady Sołeckiej. Gerard Barsowski przyjmuje podziękowanie od portalu Chwaszczyno.pl



Wojciech Albecki

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze soł-
tysa i  Rady Sołeckiej za kadencję 2011-
2015 odbyło się   dniu 18 marca 2015 roku
w  Tuchomku w  Dworku Oleńka. Dotych-
czasowy sołtys Zbigniew Lidzbarski był
jedynym kandydatem zgłoszonym do
wyborów na sołtysa. Podobnie jak
w  Chwaszczynie, wiele emocji wzbudziła
kwestia rozbudowy żwirowni Borowiec
przedsiębiorstwa Polgravel.
W  zebraniu uczestniczyli przedstawiciele
zarządu gminy: burmistrz Wojciech Kan-
kowski, wiceburmistrz Tomasz Szymko-
wiak, sekretarz Brygida Markowska,
radnych reprezentował Przewodniczący
RM Witold Szmidtke oraz radny RM
w  Żukowie Stanisław Groth.
Na 854 uprawnionych do głosowania
mieszkańców na zebranie przybyło 143.
Sołtys przedstawił sprawozdanie ogólne
oraz finansowe Sołtysa i  Rady Sołeckiej za
minioną kadencję.
W  wyborach sołtysa jedyny kandydat Zbi-
gniew Lidzbarski otrzymał 120 głosów na
„tak” oraz 17 na „nie”.
W  wyborach na członków Rady Sołeckiej
zgłoszono następujących kandydatów:
Wojciech Schutta (97 głosów), Tadeusz
Klawikowski (89 głosów), Rafał Kujawski
(68 głosów), Krzysztof Block (61 głosów),
Iwona Borowiec (49 głosów), Monika
Pranczke (35 głosów), Wioletta Gan (22
głosy), Bożena Gruchalska (19 głosów),
Iwona Gołębiewska (18 głosów). Spośród
wyżej wymienionych pierwsze 4 osoby zo-
stały członkami Rady Sołeckiej sołectwa
Tuchom.
Podczas zebrania mieszkańcy mieli możli-
wość zadawania pytań przedstawicielom
władz gminy. Jedną z  poruszanych kwestii
była sprawa braku chodnika wzdłuż DK
20 na odcinku od byłego przedsiębiorstwa
Wakoz do Chwaszczyna, czyli od ul. Ba-
nińskiej w  Tuchomiu do Wąskiej
w  Chwaszczynie. Burmistrz poruszając tę
kwestię zaznaczył, że została wprowadzo-
na do budżetu kwota na wykonanie doku-
mentacji, lecz gmina szuka obecnie
możliwości prawnych wykonania tego
projektu w  zgodzie z  przepisami.
Inną sprawą było utwardzanie dróg.
Burmistrz Wojciech Kankowski zaznaczył,
że obecnie na zakup utwardzania dróg na
wszystkie sołectwa gminy jest 1,4  mln zł,
wobec otrzymanych 135  tys. zł w  projekcie
budżetu poprzedniej ekipy.
W  punkcie zebrania znalazł się zapis
o  proponowanej rozbudowie żwirowni
o  działki 117, 118, 97 i  184/4 w  Tuchomiu
na ul. Szkolnej. Burmistrz stanowczo za-
znaczył, że nie ma mowy o  przeznaczeniu
tych działek pod żwirownię. Uznał temat
za definitywnie zamknięty.
Co zaś tyczy się planowanej lokalizacji wy-
robiska na działce 245/7 w  lesie w  Tucho-

miu Wojciech Kankowski stwierdził, że
zamierza zwrócić się do Przewodniczące-
go RM o  zwołanie sesji nadzwyczajnej RM
w  Żukowie poświęconej temu zagadnieniu
z  zaproszeniem wszystkich stron.
Inną sprawą dotyczącą żwirowni jest pla-
nowana odbudowa istniejącej niegdyś dro-
gi przez las – wychodzącej bezpośrednio
na DK 20. Umożliwiła by ona ukierunko-
wanie ruchu samochodów z  urobkiem
z  żwirowni z  pominięciem ul. Leśnej
w  Chwaszczynie z  dala od zabudowań.
Jednym ze  zgłaszanych problemów było
również zanieczyszczenie jeziora Tuchom-

skiego. Burmistrz stwierdził, że jest obec-
nie opracowywana dokumentacja na
budowę kanalizacji sanitarnej dla Tuchom-
ka i zachodniej części Tuchomia. Po wybu-
dowaniu kanalizacji większość ścieków
trafiałaby tam, gdzie powinna. Burmistrz
mówił też o sprawie oczyszczalni ścieków
w Kielnie, która rzeką Mùlk zrzuca
oczyszczoną wodę z oczyszczalni. Być mo-
że w przyszłości uda się zamknąć tę
oczyszczalnię, co powinno przyczynić się
do poprawy czystości jeziora Tuchomskie-
go.
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Relacja z zebrania wiejskiego w Tuchomiu

Rada Sołecka Tuchomia wraz z Sołtysem. Od lewej Krzysztof Block, Wojciech Schutta, Zbigniew
Lidzbarski, Rafał Kujawski, Tadeusz Klawikowski.
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Jak długo mieszkasz w  Chwaszczynie?
Dlaczego wybrałaś Chwaszczyno jako
miejsce zamieszkania?
Jestem mieszkanką Chwaszczyna od 15 lat.
To Chwaszczyno wybrało mnie na swoje-
go mieszkańca, ponieważ stąd pochodzi
mój mąż Krzysztof i  przywędrowałam tu
z  sąsiedniej dzielnicy Gdańska – Osowy.
Nie od razu spodobało mi się to miej-
sce. Byłam bardzo związana z  życiem
bliżej miasta i  brakowało mi w  lesie na
Czarnych Błotach cywilizacji. Z  bie-
giem czasu doceniłam cichą, spokojną
okolicę i  dobrodziejstwo obcowania
z  naturą tym bardziej, że zarówno
z  wykształcenia jak i  z  zamiłowania
jestem osobą ceniącą środowisko
przyrodnicze. Nadal jest mi daleko do
centrum Chwaszczyna. Dlatego jestem
zwolennikiem pomysłów, które przy-
ciągną do centrum mieszkańców dale-
ko położonych zakątków. Takim
miejscem może być świetlica wiejska.
Mnie z  powodzeniem przyciągnęły
panie z  KGW, z  którymi przynajmniej
raz w  tygodniu spotykamy się na
przeróżnych zajęciach.
Czym się na co dzień się zajmujesz?
Jakie masz zainteresowania?
Na co dzień pracuję zawodowo w  fir-
mie informatycznej, która zajmuje się
tworzeniem i  wdrażaniem oprogra-
mowania wspomagającego pracę
urzędów administracji samorządowej.
Ponadto od czasu mojego członkostwa
w  Radzie Sołeckiej angażuję się w  pro-
jekty społeczne mające na celu anga-
żowanie obywateli oraz władze do
dialogu i  współpracy. Od trzech lat syste-
matycznie uczestniczę w  akcji „Masz Głos,
Masz Wybór”, której organizatorem jest
Fundacja im. Stefana Batorego, promując
pozytywne rozwiązania włączające miesz-
kańców w  tworzenie społeczeństwa oby-
watelskiego. Działam aktywnie w  KGW.
Staram się wyszukiwać sposoby zdobywa-
nia środków zewnętrznych dla mieszkań-
ców i  organizacji działających
w  Chwaszczynie. Niewiele czasu pozostaje
mi na moje zainteresowania. Lubię aktyw-
nie spędzać czas dlatego jak tylko mam
chwilę wolnego wsiadamy z  rodziną na
rowery i  zwiedzamy Chwaszczyno i  okoli-
ce. Niestety pomimo, iż bardzo lubię czy-
tać, moje aktywności od dłuższego czasu
nie pozwalają na przeczytanie choćby jed-
nej książki. Coraz bardziej interesuje mnie
tematyka historyczna, dlatego zamierzam
poszukać pozycji opisujących dzieje
Chwaszczyna, aby tym sposobem wypeł-
nić obowiązek sołtysa w  znajomości histo-
rii mojej miejscowości oraz przyjemności
czytania książek.
Dlaczego zdecydowałaś się kandydować
na Sołtysa wsi Chwaszczyno?
Zdecydowałam się kandydować, ponie-

waż moje dotychczasowe działania przy-
niosły wymierne, pozytywne skutki. Nie
od razu proponowane zmiany spotkały się
z  przychylnością innych osób. Demokracja
oraz oddanie możliwości podejmowania
decyzji przez obywateli bywa czasami
trudne do zaakceptowania. To sołtys po-
dejmuje decyzję, jaką wybrać drogę komu-

nikacji z  mieszkańcami. Dotychczas pan
Barsowski nie sprzeciwiał się moim działa-
niom, ale z  nowym sołtysem nie wiadomo
czy nadal byłoby to możliwe. Dużo czasu
i  energii poświęciłam dla Chwaszczyna
i  całej gminy Żukowo. Bardzo aktywnie
działałam w  RS, chociaż członkowie Rady
dobrowolnie decydują czy chcą angażo-
wać się w  sprawy mieszkańców czy nie.
Nadal można jeszcze dużo zmienić na lep-
sze, więc lepiej mieć wpływ na te zmiany
jako Sołtys niż czekać na łut szczęścia kto
podczas zebrania zgłosi się do pełnienia tej
funkcji.
Co chciałabyś zmienić w  Chwaszczynie?
Chciałabym kontynuować rozpoczęte
działania,  m. in. promować fundusz sołec-
ki tak, aby to wspólnie mieszkańcy decy-
dowali, na co przeznaczyć środki. Mam
również tę świadomość, że budżet nie jest
z  gumy. Ciekawe jest to, że każdy z  nas
umie oszczędnie gospodarować swoim do-
mowym budżetem i  z  rozsądkiem plano-
wać wydatki, a  w  przypadku naszych
wspólnych pieniędzy z  budżetu Gminy,
wydaje nam się że to worek bez dna. Tak
niestety nie jest. Walkę o  przyzwoite środ-
ki zabezpieczone w  budżecie Gminy, któ-

rych do tej pory dla Chwaszczyna było
zdecydowania zbyt mało pozostawiam na-
szym Radnym. Ja będę promowała roz-
wiązania takie, w  których jeśli jest to
możliwe mieszkańcy mogą swoją pracą
czy umiejętnościami wspomóc realizację
niezbędnych inwestycji. Powinna nam
w  tym pomóc uchwała o  inicjatywie lokal-

nej, na którą w  budżecie gminy na rok
2015 zarezerwowano kwotę 100.000 zł. Na
pewno podejmę trud zadbania o  poprawę
estetyki miejscowości. Oczywiście będę
starała się podejmowane decyzje jak naj-
szerzej konsultować z  Radą Sołecką, na-
szymi Radnymi oraz pozostałymi liderami
organizacji działających w  Chwaszczynie.
W  sprawach ważnych głos decydujący bę-
dą mieli mieszkańcy.
W  jaki sposób można się kontaktować
z  Sołtysem?
Już jako członek Rady Sołeckiej udostępni-
łam swój numer telefonu i  adres e-mail.
Numer telefonu nie uległ zmianie – 500-
079-748. Jedynie adres e-mail został ujed-
nolicony łącznie z  pozostałymi członkami
rady sołeckiej. Adres e- mail do kontaktu
z  sołtysem to: soltys@rada.chwaszczyno.pl
Wszystkie dane kontaktowe są udostęp-
nione na stronie internetowej www.ra-
da.chwaszczyno.pl
Kto będzie zajmował się zbieraniem po-
datków w  Chwaszczynie?
Ze względu na fakt, że mieszkam dość da-
leko od centrum Chwaszczyna a  ponadto
pracuję zawodowo i  nie zawsze można
mnie zastać w  domu, zaproponowałam

Wywiad z Jolantą Wiercińską - nowym Sołtysem Chwaszczyna
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Jolanta Wiercińska na Zebraniu Wiejskim.
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panu Gerardowi Barsowskiemu,
aby nadal zbierał podatki. Dotych-
czasowy Sołtys przez bardzo długi
okres piastował tę funkcję, także
większość mieszkańców zna już ad-
res na Wybickiego 29. Dlatego
mieszkańcy, którzy nadal w  ten
sposób regulują podatki mogą
w  dalszym ciągu wpłacać należno-
ści do pana Gerarda. W  przyszłym
roku zastanowimy się wspólnie czy
utrzymamy tę zasadę. Oficjalny ko-
munikat w  tej sprawie pojawi się na
stronie Rady Sołeckiej po podjęciu
stosowanej uchwały przez Radę
Miejską w  Żukowie.
Jak często będzie spotykać się Ra-
da Sołecka, czy będziemy o  tym
informowani?
Na pierwszym spotkaniu Rady So-
łeckiej wspólnie zdecydowaliśmy,
że postaramy się opracować harmo-
nogram spotkań sołtysa oraz rady
sołeckiej tak, aby przynajmniej raz
w  miesiącu takowe się odbywały.
Zebrania Rady są spotkaniami pu-
blicznymi dlatego wszyscy zainte-
resowani mieszkańcy, którzy
chcieliby się z  nami spotkać będą na
nich mile widziani. W  najbliższych
kilkunastu dniach harmonogram
zostanie ustalony i  pojawi się na na-
szej stronie internetowej. Ponadto
przed każdym zbliżającym się spo-
tkaniem informacja taka zostanie
przesłana do lokalnych mediów
oraz pojawi się na dostępnych tabli-
cach ogłoszeń, czy miejscach trady-
cyjnie wykorzystywanych do
wywieszania informacji. Ustaliliśmy
wspólnie z  księdzem proboszczem,
że tylko spotkania szczególnej wagi
jak np. zebrania wiejskie czy inne
spotkania z  mieszkańcami w  sprawach
ważnych dla społeczności lokalnej będą
ogłaszane na niedzielnej mszy świętej. Dla-
tego warto śledzić lokalne portale czy stro-
nę Rady Sołeckiej, aby nie ominąć okazji
do spotkania.
Niektórym mieszkańcom nie podoba się,
że Sołtys mieszka poza centrum Chwasz-
czyna. Jak się do tego ustosunkujesz?
Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób
może być uciążliwy dojazd na kraniec
Chwaszczyna do sołtysa. Dlatego poprosi-
łam pana Gerarda o  kontynuowanie zbie-
rania podatków, aby ułatwić dotarcie osób
zainteresowanych. Ponadto zaproponowa-
łam spotkania RS przynajmniej raz w  mie-
siącu, które będą odbywały się w  centrum
Chwaszczyna. Na pewno w  komunikacji
osób zainteresowanych z  sołtysem sprzyja-
ją szerokie możliwości komunikacji elek-
tronicznej. I  nie myślę wyłącznie
o  młodych ludziach. Po przeprowadzo-
nym kursie komputerowym niektóre
z  pań, które do tej pory nie miały w  ogóle
do czynienia z  komputerem aktywnie
udzielają się na Facebooku i  to w  ten spo-

sób wymieniamy się informacjami, np. na
temat kolejnego spotkania na kursie ręko-
dzieła. Część mieszkańców już wybrała ta-
ką formę komunikacji ze mną i  dzięki
temu dużo szybciej mogłam zająć się zgła-
szanym problemem. Myślę jednak, że tak
jak centrum jest znane dla wszystkich, to
już okolice Chwaszczyna niekoniecznie.
Dlatego zachęcam do wybrania się na wy-
cieczkę rowerową, czy dłuższy spacer
w  rejony Jeziora Wysockiego. Oczywiście
jestem do dyspozycji mieszkańców i  jeśli
będzie taka potrzeba będę przyjeżdżała do
centrum, aby spotkać się z  zainteresowa-
nymi osobami. Chętnie spotkam się
z  mieszkańcami osobiście w  zapropono-
wanym miejscu.
W  jaki sposób poza zebraniami wiejski-
mi zamierzasz współpracować z  miesz-
kańcami i  informować ich o  ważnych dla
sołectwa wydarzeniach?
Do już wcześniej proponowanych sposo-
bów komunikacji dodam tylko, że będzie-
my kontynuować biuletyn informacyjny,
aby o  ważnych wydarzeniach mieszkańcy
byli informowani bezpośrednio w  swoich
domach. Chciałabym również zapropono-

wać ustawienie większej ilości tablic infor-
macyjnych. Jeśli będzie taka potrzeba
uważam, że spotkania z  mieszkańcami
można organizować częściej. Nie muszą to
być zebrania wiejskie, a  spotkania gdzie
będzie omawiane jedno, konkretne zagad-
nienie takie jak np. zagospodarowanie
działek w  centrum Chwaszczyna po by-
łym przedszkolu. Dzięki jasnej informacji,
jaki będzie przedmiot spotkania będą mo-
gli wziąć w  nim udział mieszkańcy zainte-
resowani omawianym tematem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Albecki

Oficjalna strona Rady Sołeckiej
Chwaszczyna: www.rada.chwaszczyno.pl

zeskanuj kod
komórką,
aby wejść
na stronę
Rady Sołeckiej
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nadesłane:
mieszkaniec Chwaszczyna - mrs

Nie wybory, a  ostatni, siedemnasty punkt
zebrania, którego przedmiotem była dys-
kusja na temat nowo planowanej inwe-
stycji przedsiębiorstwa Polgravel na
granicy Tuchomia i  Chwaszczyna wzbu-
dził największe emocje mieszkańców
obu wspomnianych sołectw.
W  środę, dnia 18.03.2015 w  Tuchomiu od-
było się zebranie wiejskie, którego główny-
mi punktami były wybory sołtysa
i  członków rady sołeckiej. W  spotkaniu
uczestniczył pan Wojciech Kankowski,
Burmistrz Gminy Żukowo, wraz z  zastęp-
cą panem Tomaszem Szymkowiakiem.
Czytelnikom niezaznajomionym z  tema-
tem, wypadałoby nadmienić, iż w  dniu
30.01.2015, Radni Gminy Żukowo, bez ja-
kichkolwiek konsultacji społecznych, na
wniosek przedsiębiorstwa Polgravel przy-
jęli uchwałę NR V/32/2015 w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części wsi Tuchom, w  rejonie ul.
Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczy-
no, w  rejonie ul. Leśnej. Działalność przed-
siębiorstwa jak i  słowa, które padły
podczas obrad Rady Miejskiej dnia
30.01.2015 nie budzą wątpliwości co do za-
miarów inwestora i  najwyraźniej sprzyjają-
cych mu członków samorządu. W  tym
miejscu należałoby zapoznać się z  treścią
nagrania z  posiedzenia rady. Nagranie do-
stępne jest na stronach portalu Chwasz-
czyno.pl, a  także na blogu
Zielone-Chwaszczyno.blog.pl. Fragment
dotyczący omawianej sprawy znajduje się
pomiędzy 1h34 min. a  1h58 min. nagrania.
W  piśmie przesłanym do żukowskich wło-
darzy, notabene odczytanym w  czasie śro-
dowego spotkania, mieszkańcy
Chwaszczyna i  Tuchomia w  liczbie ponad
pięciuset, co udokumentowane zostało li-
stą przedłożonych podpisów, wyrazili
swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.
Ich największe obawy spowodowane są
możliwością rozwinięcia działalności fir-
my Polgravel na teren działki nr  245/7,
czyli ponad 32 hektarów lasu, zlokalizo-
wanych na granicy sołectw, pomiędzy za-
budowaniami ulicy Szkolnej w  Tuchomiu,
a  Leśnej w  Chwaszczynie i  ograniczonych
od zachodu drogą krajową nr 20. Abstra-
hując od wszystkich wielce istotnych uwa-
runkowań ekologicznych takich jak
degradacja istniejącego drzewostanu, za-
głada zamieszkującej las fauny oraz nieko-
rzystny wpływ na przepływającą przez
sporny teren rzeczkę Strzelenkę, planowa-
na inwestycja wpłynie katastrofalnie na
warunki życia okolicznej społeczności. Ha-
łas, zapylenie, wstrząsy i  drgania związa-
ne z  wydobyciem, obróbką oraz
transportem urobku uczynią życie miesz-

kańców domostw bezpośrednio przyle-
głych do terenu wyrobiska beznadziejnym
i  niemożliwym. Sprzeciw zainteresowa-
nych budzi także fakt bezsprzecznego
spadku wartości i  atrakcyjności zamiesz-
kałych terenów.
Radni gminy Żukowo oraz Pan burmistrz
zapytani o  wyjaśnienie i  uzasadnienie
podjętych kroków, odnoszą się do prawa
górniczego , które to jakoby obliguje ich do
podjęcia opisywanych działań. Niestety
jest to w  sprzeczności z  dotychczasowymi

działaniami władz gminnych. Wiadomym
jest, iż w  przypadku podobnej propozycji
dotyczącej rozszerzenia działalności
przedsiębiorstwa Polgravel w  kierunku
wsi Banino, uchwała taka nie została przy-
jęta. Co więcej, punkt przewidujący głoso-
wanie nad przyjęciem takiej uchwały
został usunięty z  porządku obrad. Rodzi
się zatem pytanie, jakimi odmiennymi
uwarunkowaniami prawnymi kierowała
się Rada Miejska przystępując do głosowa-
nia nad uchwałą o  przystąpieniu do spo-
rządzenia planu zagospodarowania?
Zadziwiającym jest także fakt, że opierając
się na tym samym prawie, w  przypadku
proponowanej lokalizacji (Tuchom-
Chwaszczyno), radni odrzucili wniosek
o  wycofanie punktu odnoszącego się do
głosowania nad uchwałą z  porządku ob-
rad. Czyżby radni działali z  pominięciem
prawa? Czy też stosuję się w  tej sprawie
podwójne standardy?
Dziwi także fakt z  jaką łatwością Komisja
Komunalna w  dniu 15.01.2015, w  skład
której wchodzi  min.   pan Jacek Fopke rad-
ny z  Chwaszczyna, pozytywnie zaopinio-
wała wniesiony do niej wniosek. To
w  konsekwencji otworzyło drogę do prze-
głosowania niechcianej uchwały. Wyja-
śnienie ograniczające się do trzech słów ,
cyt. (…) zaopiniowała pozytywnie jednogło-
śnie (…) wydaje się dalece nieadekwatne
do skali problemu.

Łącząc powyżej opisane działania z  fak-
tem, iż oficjalnie gmina Żukowo nie osiąga
znaczących korzyści finansowych z  dzia-
łalności firmy Polgravel (firma zarejestr-
owana jest w  Gdańsku i  tam odprowadza
należne podatki), co przyznał w  wywia-
dzie dla TVP Gdańsk pan burmistrz, sa-
moistnie nasuwa się pytanie: kto, i  jakie
korzyści osiągnie z  faktu usytuowania ko-
palni, de facto w  środku ludzkiego siedli-
ska?
Wracając raz jeszcze do wypowiedzi pana

burmistrza udzielonej podczas sesji rady
miejskiej w  dniu 30.01.2015, należałoby
zwrócić uwagę na fakt, iż argument za
rozbudową żwirowni poparty możliwo-
ścią uwzględnienia w  planie zagospodaro-
wania chodnika pomiędzy wsiami
Tuchom i  Chwaszczyno jest absurdalny.
Wynika z  tego, że przynajmniej oficjalnie,
za cenę paru metrów chodnika, władze
gminy skłonne są zdewastować środowi-
sko i  zamienić życie kilkuset mieszkańców
gminy w  koszmar. Także argument o  wy-
prowadzeniu transportu poza ulicę Leśną
pozbawiony jest jakiejkolwiek wartości.
Samo zaistnienie zakładu wydobywczego
na dyskutowanym terenie wraz ze wszyst-
kimi jego niekorzystnymi konsekwencja-
mi, dyskwalifikuje z  punktu widzenia
mieszkańców, tę koncepcję w  całej jej roz-
ciągłości.
Tak mieszkańcy Chwaszczyna jak i  Tucho-
mia wyrażają nadzieję, że powyższe oraz
wiele innych argumentów przedstawio-
nych werbalnie i  pisemnie członkom
władz gminnych, skłonią decydentów do
ponownego pochylenia się nad zaistnia-
łym problemem. Oczekują oni obiecanego
spotkania mieszkańców obu zainteresowa-
nych sołectw z  członkami Rady Miejskiej,
dedykowanego wyłącznie tej sprawie.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
materiały nadsyłane przez mieszkańców.

Żwirownia okiem mieszkańca Chwaszczyna

Zebranie Wiejskie w Tuchomiu - 1 8.03.201 5r.
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Godząc się na objęcie mandatu radnego,
miałem świadomość, że zaistnieje potrze-
ba rozwiązywania trudnych społecznie,
w  tym bardzo lokalnych, problemów.
Jednym z  nich jest kwestia ewentualnej
rozbudowy kopalni żwiru w  Tuchomiu
na granicy z  Chwaszczynem.
Na samym początku wyjaśniam wszyst-
kim zainteresowanym mieszkańcom
Chwaszczyna i  Tuchomia, że podjęcie
uchwały o  przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jaka została podjęta 30
stycznia br., nie rozstrzyga o  przeznacze-
niu tej działki. Zatem nie ma decyzji rad-
nych, że ta graniczna działka zostanie
przeznaczona pod żwirowanie. Nie głoso-
wałem za przeznaczeniem tego terenu pod
żwirownię, jedynie chciałem, aby formalne
stanowisko w  sprawie przyszłości tego te-
renu mogli wyrazić mieszkańcy sołectwa
Chwaszczyno i  Tuchom w  formie konsul-
tacji społecznych, które gwarantuje proce-
dura uchwalania planu. Konsultacji
opartych na faktach i  realnych argumen-
tach, wolnych od niedomówień, niepraw-
dziwych informacji, czy nadmiernych

emocji. Konsultacji, gdzie spotkają się
wszystkie strony. Chciałbym jednoznacz-
nie wyjaśnić, że moja decyzja co do podję-
cia trudu opracowania planu dla tego
terenu nie może być utożsamiana z  akcep-
tacją przeznaczenia tego terenu pod żwi-
rownię. Decyzje dopiero przed nami..
Procedura uchwalania miejscowego planu
daje szerokie możliwości oddziaływania
mieszkańców na jego zakres i  angażuje
różne instytucje (w  tym z  zakresu ochrony
środowiska) do wyrażania konkretnych
opinii. Opracowanie planu daje również
inwestorowi możliwość prezentacji
wszystkich jego argumentów, w  tym
spraw związanych z  zakresem inwestycji,
bezpieczeństwem mieszkańców, ochrony
przed hałasem i  funkcją terenu po zakoń-
czeniu wydobycia żwiru.
Mieszkańcy ul. Leśnej i  okolicznych
w  Chwaszczynie nie mają wątpliwości, że
potencjalna rozbudowa żwirowni niesie za
sobą niekorzystne dla nich skutki. To mnie
nie dziwi, bo żyją od lat w  pobliżu tej ko-
palni i  są narażeni na jej oddziaływanie.
Rozmawiając z  mieszkańcami Chwaszczy-
na, często pojawia się pytanie o  potencjal-
ne korzyści dla całej wspólnoty
z  kontynuacji tej działalności. Niektórym

problem jest obojętny, są też tacy, w  tym
mieszkający w  pobliżu dotychczasowej
żwirowni, którym wydobywanie żwiru nie
przeszkadza.
Rolą radnego gminnego, czy rady sołec-
kiej, jest rozstrzyganie takich spraw z  po-
zycji całej społeczności Chwaszczyna,
a  więc chodzi o  obiektywne spojrzenie
i  dopuszczenie wszystkich racji. Rozważe-
nie wszystkich za i  przeciw. Zatem przy-
stąpienie do uchwalenia MZPZ jest
pytaniem o  bilans zysków i  strat dla całej
społeczności, a  nie chęcią wywoływania lę-
ków i  obaw. Ostatnie zebranie sołeckie
w  Chwaszczynie, jak również późniejsze
zebranie nowo wybranej rady sołeckiej po-
twierdza, że jest powszechna wola, aby
rozmawiać o  istocie problemu bez nada-
wania mu tej czy innej twarzy. Jako radny
z  Chwaszczyna jestem otwarty na wszyst-
kie argumenty mieszkańców, będę się
w  nie wsłuchiwał. Jednocześnie jestem
przekonany, że wspólnie wypracowane
w  konsultacjach stanowisko Mieszkańców
Chwaszczyna nie będzie obojętne dla Bur-
mistrza Gminy Żukowo i  radnych Rady
Miejskiej, którzy ostatecznie zdecydują
o  przeznaczeniu przedmiotowego terenu.

Troska o dobro wspólne mieszkańców Chwaszczyna

Jacek Fopke / Radny Gm. Żukowo

Dzięki współpracy Burmistrza Gminy
Żukowo Wojciecha Kankowskiego
ze  Stowarzyszeniem Ovum z  Gdyni
mieszkańcy Chwaszczyna i  Tuchomia
mogą skorzystać z  bezpłatnego poradnic-
twa prawnego i  psychologicznego.
DLA KOGO?
Zapraszamy osoby chore, niepełnospraw-
ne i  ich opiekunów oraz osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem.
GDZIE?
Wszystkie zainteresowane osoby będą
miały możliwość skorzystania z  pomocy
w  trybie stacjonarnym w  wybranym przez
siebie miejscu:
• Siedziba OSP w  Chwaszczynie (ul. Że-
romskiego 9)
• Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w  Żukowie (ul. Gdańska 48)
• Siedziba Stowarzyszenia Ovum w  Gdyni
(ul. Traugutta 2)
• W  uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach
klienci będą mogli skorzystać z  pomocy
w  miejscu zamieszkania - bez konieczności
opuszczania domu lub szpitala. Prawnicy,

terapeuci dojadą bezpłatnie na konsultację
do wskazanego miejsca.
• Można też skorzystać z  porad drogą li-
stowną, mailową, telefoniczną.
KIEDY?
Termin i  miejsce porady będzie ustalany
indywidualnie podczas rozmowy telefo-
nicznej.
Rejestracja: tel. 58 661 31 51 (poniedziałek,
wtorek, środa 12:00-20:00, czwartek: 8:00
-16:00) lub mailowo przez formularz zgło-
szeniowy umieszczony na stronie
www.ovum.org.pl
W  JAKI SPOSÓB ŚWIADCZYMY PO-
MOC?
Doradcy Stowarzyszenia Ovum udzielając
pomocy, kierują się następującymi zasada-
mi:
1. Bezpłatność
Udzielana przez doradców pomoc (praw-
na i  terapeutyczna) jest całkowicie BEZ-
PŁATNA! Osoba zgłaszająca się po pomoc
nie ponosi żadnych kosztów.
2. Bezstronność
Doradcy udzielając porad, nie kierują się
własnymi przekonaniami, opiniami i  war-
tościami, nie oceniają klienta oraz jego
działań.

3. Poufność
Każdemu z  klientów zapewniamy zacho-
wanie tajemnicy o  zakresie udzielonych in-
formacji, jak też o  samym fakcie
korzystania z  naszych usług.
4. Niezależność
Doradcy udzielając porad, kierują się wy-
łącznie dobrem samego klienta, nie zaś in-
teresem kogokolwiek innego.
5. Aktualność i  rzetelność informacji
Informacje są zgodne z  obowiązującymi
przepisami prawa oraz z  aktualną ofertą
instytucji i  organizacji działających na
rzecz obywateli.
6. Samodzielność klienta
Doradca nie może podejmować decyzji za
klienta, podaje tylko istniejące możliwości
rozwiązania jego problemu. Klient sam do-
konuje wyboru. Nasi doradcy mogą po-
móc w  opracowaniu planu działania.

►► Więcej informacji o  świadczonym po-
radnictwie: www.ovum.org.pl ◄◄
Zachęcam wszystkich potrzebujących do
skorzystania z  tych porad i  jednocześnie
bardzo dziękuję OSP Chwaszczyno za
udostępnienie remizy na potrzeby porad-
nictwa.

Darmowe porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców
Chwaszczyna i Tuchomia
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Mirosław Nowak / Radny Gm. Żukowo

Chcemy lepszych dróg i  nowych chodni-
ków? Chcemy nowoczesnych szkół i  bo-
isk dla naszych pociech? Potrzebujemy
więcej przedszkoli i  placów zabaw? Daj-
my szansę Gminie Żukowo. Bądźmy lo-
kalnymi patriotami i  swój udział
w  podatku przekażmy Gminie Żukowo,
w  której faktycznie mieszkamy. Dodat-
kowo jest to cenny wkład mieszkańców,
który nie wymaga dodatkowych kosztów,
czy konieczności przemeldowania się –
czytamy w  ulotce gminnej .
Na terenie kraju trwają różne zabiegi o  po-
datnika. Samorządy prześcigają się w  wy-
myślaniu sposobów na przekonanie
podatników do składania zeznań podatko-
wych na swoim terenie.
Gmina Żukowo, także zabiega o  podatni-
ka. W  ostatnich dniach wraz z  decyzją
w  sprawie ustalenia wymiaru podatku od
nieruchomości na rok 2015 mieszkańcy
gminy otrzymali ulotkę o  charakterze in-
formacyjno-agitacyjnym :
Przekaż swój podatek tam, gdzie miesz-
kasz!
Co roku do budżetu gminy trafiają podat-
ki  m.in. z  tytułu zeznań podatkowych
mieszkańców. Każdego zeznania 37% po-
datku dochodowego trafia do gminy, którą
podatnik wskaże jako miejsce zamieszka-
nia. Te pieniądze pozwalają na najpotrzeb-
niejsze inwestycje. Wszystkim nam zależy,
aby powstawały gładkie drogi z  bezpiecz-
nymi chodnikami dla pieszych, aby osie-
dla były skanalizowane. Według danych
wydziału meldunkowego do Gminy Żuko-
wo każdego roku przybywa około tysiąca
mieszkańców z  okolic Trójmiasta.
Ilu zaś przebywa niezameldowanych? Ci
sami mieszkańcy jeżdżą po drogach gmin-
nych, ich dzieci też chodzą do gminnych

szkół. Mieszkań-
cy, którzy są nie-
zameldowani
również chcą
mieć dogodniej-
sze warunki do
mieszkania.
Jakość życia za-
leży od nas sa-
mych.
Spora grupa
mieszkańców za-
meldowanych
jest np. w  Trój-
mieście, mimo, że
faktycznie miesz-
ka na terenie
gminy. Te osoby
chcą, żeby w  ich
rejonie powsta-
wały drogi,
chodniki, czy kanalizacja. To wszystko jest
możliwe, gdy do gminy będą spływały
pieniądze z  podatków. Jeśli jednak miesz-
kańcy gminy Żukowo nie wykazują miej-
sca faktycznego zamieszkania – do
budżetu gminy trafia mniej pieniędzy z  ty-
tułu podatku dochodowego niż powinno.
Co zrobić, by część podatku trafiła do bu-
dżetu gminy Żukowo ?
Rozliczenie się w  miejscu zamieszkania
jest proste i  nie zajmuje więcej czasu niż
zwykłe złożenie zeznania. Należy poinfor-
mować Urząd Skarbowy Kartuzy, gdzie
jest nasze faktyczne miejsce zamieszkania
– albo wraz z  rocznym zeznaniem podat-
kowym, albo na formularzu ZAP-3 z  wpi-
sanym miejscem zamieszkania
miejscowość z  terenu Gminy Żukowo.
Warto więc wykorzystać najbliższą okazję
tj. składanie rocznych zeznań podatko-
wych za 2014 r. i  pamiętać o  naszej gminie
przy podaniu miejsca zamieszkania.
W  przypadku osób nie zameldowanych,

nie trzeba się przemeldować – art.5 ustęp
1b Ustawy o  podatku dochodowym precy-
zuje, że podatnik składa zeznanie według
miejsca zamieszkania w  ostatnim dniu ro-
ku, za który składa zeznanie.
Dla przykładu jeżeli wszyscy podatnicy
należeliby do grupy z  przychodem rocz-
nym 58.000 i  odliczyliby ulgę na 1 dziecko
(ok. 1112 zł), to wpływy do gminy wynio-
słyby 1.389 zł, co pomnożone x 3.600 po-
datników dałoby kwotę 5.000.400 zł.
Przyjmując powyższą symulację, można
stwierdzić, że wpływy z  tytułu podatku
dochodowego mogłyby osiągnąć kwotę
około 5  mln zł. W  planach budżetu gminy
Żukowo na 2015 rok dochody z  podatku
dochodowego od osób fizycznych to kwo-
ta nieco ponad 27  mln zł.
Czy wzrośnie o  5  mln zł do kwoty 32  mln ?
- zależy od nas samych.

oprac. Mirosław Nowak (na podst. zukowo.pl)

Przekaż swój podatek tam, gdzie mieszkasz!
BEZPŁATNA GAZETA LOKALNAmarzec 2015 CHWASZCZYNO.PL

10



Michał Witt

Z  inicjatywy Sławomira Bergańskiego właściciela firmy EKO-
KRUSZ z  ul. Polnej i  Radnego Powiatowego Piotra Fikusa dnia 6 lu-
tego 2015 roku doszło do spotkania z  Burmistrzem Gminy Żukowo
Wojciechem Kankowskim. Tematem spotkania było utwardzenie ul.
Polnej . Jak wiadomo w  Budżecie Gminy Żukowo zaplanowano kwo-
tę 100 000 zł na utwardzenie tej ulicy asfaltem.
Na spotkaniu Sławomir Bergański w  imieniu pozostałych 4 przedsię-
biorców z  ul. Polnej zadeklarował pomoc finansową w  kwocie 100 000
zł, która zostanie przekazana na konto Gminy Żukowo w  formie daro-
wizny. Na potwierdzenie tej deklaracji zostało złożone pismo w  tej
sprawie do Burmistrza Gminy Żukowo w  którym to zasugerowano
również parametry utwardzonej drogi. Burmistrz bardzo chętnie
przyjął deklarację i  ze swojej strony przeznaczył dodatkowo 100 000 zł,
która zwiększy kwotę tego zadania na marcowej sesji Rady Miejskiej.
Tak więc przy współpracy Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kan-
kowskiego i  Przedsiębiorców z  ul. Polnej na utwardzenie tej drogi bę-
dzie kwota 300 000 zł. Radny Powiatowy Piotr Fikus w  sprawie
utwardzenia tej drogi spotkał się już w  2013 roku z  poprzednim Burmi-
strzem, lecz ze względu na opóźnienia w  budowie kanalizacji sanitar-
nej temat realizowany jest w  roku bieżącym.

Budowa ul. Polnej w Chwaszczynie
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Jak informuje oficjalny serwis gminny
zukowo.pl rozpoczęły się prace związane
z  budową kanalizacji sanitarnej w  ul.Tu-
chomskiej , Leśnej , Podleśnej , Wąskiej ,
Słonecznej w  Chwaszczynie ramach za-
dania „Poprawa jakości życia mieszkań-
ców Gminy Żukowo poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej na terenie miejsco-
wości Chwaszczyno". Termin zakończe-
nia robót planowany jest na połowę maja
br. natomiast pozwolenie na użytkowa-
nie ma być uzyskane 19 czerwca 2015r.
Zakres rzeczowy zamówienia:
1) budowa kanalizacji sanitarnej z  infra-
strukturą podziemną:
a) grawitacyjna kanalizacja sanitarna z  rur
kielichowych PVC litych klasą „S" SN8
o  przekroju Ø 250 x 7,3  mm łączonych na
uszczelkę - ok. 34 mb,
b) grawitacyjna kanalizacja sanitarna z  rur
kielichowych PVC litych klasą „S" SN8
o  przekroju Ø 200 x 5,9  mm łączonych na
uszczelkę - ok. 2.951 mb,
c) grawitacyjna kanalizacja sanitarna

(przyłącza kanalizacyj-
ne) z  rur kielichowych
PVC litych klasa „S"
SN8 o  przekroju Ø 160
x 4,7  mm łączonych na
uszczelkę - ok. 387 mb.
2) wymiana istniejącego
utwardzenia terenu na
działce 472/5 (teren
przepompowni ście-
ków przy ul. Gdyń-
skiej) - powierzchnia
ok. 350 m2, materiał -
kostka betonowa o  gr.
8  cm.
3) odtworzenie trawni-
ków - ok. 750 m2
4) rozebranie i  odtwo-
rzenie nawierzchni:
a) asfaltowej na ul. Leśnej,
b) z  kostki betonowej i  płyt drogowych na
wjazdach na posesje,
c) z  płyt drogowych na ul. Wąskiej.
Projekt „Poprawa jakości życia mieszkań-
ców Gminy Żukowo poprzez budowę ka-
nalizacji sanitarnej na terenie miejscowości

Chwaszczyno" jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w  ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i  ludności wiejskiej" .

oprac. zukowo.pl

Rozpoczęły się prace związane z  budową kanalizacji sanitarnej
w  Chwaszczynie



Michał Witt

W  drugiej połowie lutego w  chwaszczyń-
skiej szkole odbyło się Zebranie Wiejskie
poświęcone konsultacjom z  mieszkańcami.
Dotyczyło one przyszłego przeznaczenia
działki nr  818 z  budynkiem po byłym
przedszkolu oraz działek przylegających,
będących własnością Gminy - 815/1,
815/2, 819, 820/2.
Organizatorem spotkania był Sołtys i  Rada
Sołecka Chwaszczyna. Na zebranie przy-
jechał Z-ca Burmistrza Gminy Żukowo
Tomasz Szymkowiak wraz z  Kierowni-
kiem Referatu Urbanistyki i  Nieruchomo-
ści - Mariolą Dempc - Klik. Udział wzięli
również radni gminni z  Chwaszczyna Mi-
rosław Nowak i  Jacek Fopke oraz Radny
Powiatowy Piotr Fikus. Zebranie rzeczo-
wo i  sprawnie poprowadziła Jolanta Wier-
cińska - członek Rady Sołeckiej
Chwaszczyna. W  konsultacjach wzięło
udział kilkudziesięciu mieszkańców
Chwaszczyna.
Dyskusja na spotkaniu przebiegła w  spo-
kojny sposób. Pojawiały się różne pytania
i  wątpliwości, jednakże większość miesz-
kańców opowiedziała się za zbudowaniem
kompleksu sportowo-rekreacyjnego z  ba-
senem. Zwolennicy tego pomysłu przeko-
nywali, że nie będą musieli jeździć do
Gdańska, czy Gdyni żeby pójść na basen.
Podkreślali również to, że byłoby to dobre
rozwiązanie dla młodych i  seniorów.
Dość szeroko omawiany był problem bra-
ku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który według Z-cy Burmi-
strza jest niezbędny dla wybudowania opi-
sywanego obiektu. Plan mógłby też
doprecyzować konkretne przeznaczenie
terenu po byłym przedszkolu i  sąsiadują-
cych działkach.
Do 2014 roku budynek na działce nr  818
był dzierżawiony przez podmiot prowa-
dzący przedszkole niepubliczne. Od tam-
tego czasu nieruchomość stoi pusta i  jest
w  bardzo złym stanie. Aby mogła być
użytkowana niezbędny jest remont – wg

kosztorysu Urzędu Gminy Żukowo to
koszt ok. 0,5  mln złotych, gdzie po-
wierzchnia użytkowa budynku wynosi ok.
270 m2. Jak powiedział na spotkaniu Z-ca
Burmistrza Tomasz Szymkowiak: "sześć-
dziesiąt siedem procent wartości nierucho-
mości kosztowałby remont" więc jest to
nieopłacalna inwestycja i  zobrazował to
porównaniem, że jakbyśmy zatankowali
małego Fiata do pełna to podniesiemy jego
wartość o  100%.
Poza nieopłacalnością tak dużej inwestycji
w  stosunku do wartości budynku byłego
przedszkola, zasadnicze znaczenie w  kwe-
stii nakładów na jego remont ma fakt, że
przy budynku OSP Chwaszczyno powsta-
nie w  bieżącej kadencji Wiejski Dom Kul-
tury, w  którym zaplanowano
pomieszczenia na bibliotekę, trzy sale dla
działalności organizacji pozarządowych,
salę multimedialną oraz świetlicę wiejską
(sala zebrań/spotkań o  łącznej powierzch-
ni ok. 130 m2) – inwestycja posiada już po-
zwolenie na budowę, a  całkowity koszt
zaplanowany jest na 2  mln złotych. Wy-

klucza to więc remont budynku po przed-
szkolu.
W  związku z  decyzją UG Żukowo o  braku
możliwości realizacji dwóch inwestycji
w  Chwaszczynie ze środków budżetu
Gminy Żukowo Sołtys wraz z  Radą Sołec-
ką po konsultacji z  organizacjami działają-
cymi na terenie Chwaszczyna w  ubiegłym
roku wnioskowali o  wynajęcie budynku
na cichą nieuciążliwą działalność w  za-
mian za remont. Pomysł ten jednak został
wycofany z  obrad sesji Rady Miejskiej.
Następnie pojawił się pomysł (wraz
z  wstępną deklaracją współfinansowania
przedsiębiorców z  Chwaszczyna) budowy
obiektu usługowo - rekreacyjnego na ca-
łym omawianym terenie. Miałby tam po-
wstać wielofunkcyjny budynek
użyteczności publicznej, w  założeniu prze-
znaczony na usługi sportowe, rekreacyjne,
lecznicze oraz ogólne, ale nie typowo han-
dlowe.
W  swoim założeniu miałby spełniać funk-
cję lokalnego centrum sportu dla młodych
i  seniorów, gdzie jego większą część zajęła-
by pływalnia z  dwoma basenami, a  w  czę-
ści usługowej lokale typu fitness, siłownia,
sauna, spa czy kręgielnia albo sale do ćwi-
czeń zespołowych lub tańca. W  części po-
wierzchni usługowej zlokalizowane
byłyby gabinety odnowy biologicznej, czy
lekarskie. Dodatkowo w  kompleksie za-
proponowano specjalną powierzchnię
przeznaczoną dla użytku Gminy (sołec-
twa). Zaplanowano również podziemny
ogólnodostępny parking.
Gmina Żukowo wraz z  Radą Sołecką
Chwaszczyna chcieliby, aby jak najwięk-
sza ilość osób mogła wypowiedzieć się na
temat kierunku zagospodarowania budyn-
ku i  otaczającego terenu. Dlatego zachęca-
my do aktywnego udziału poprzez
wypełnienie ankiety na stronie interneto-
wej: http://rada.chwaszczyno.pl/ankieta

Konsultacje dot. terenu dawnego przedszkola w Chwaszczynie
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W  ciągu roku ma być gotowa koncepcja programowa dla
drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica
Trójmiasta. W  piątek 13.03.2015 r. została podpisana umowa
między GDDKiA Oddział w  Gdańsku, a  firmą
Transprojekt Gdański sp. z  o.o.   na sporządzenie koncepcji
programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork – Obwodnica
Trójmiasta, tzw. Trasy Kaszubskiej .
Umowa przewiduje przygotowanie koncepcji, a  także
późniejsze przygotowanie materiałów do przetargu
w  formule "projektuj i  buduj". Koncepcja programowa jest
dokumentem szczegółowo określającym, jak będzie
wyglądała przyszła droga ekspresowa wraz z  węzłami
i  będzie stanowiła podstawę dla przygotowania projektu
budowlanego.
Na 61-kilometrowej trasie przewiduje się budowę ośmiu
węzłów drogowych,  m.in. w  Lęborku, Strzebielinie,
Koleczkowie i  Chwaszczynie. Trasa Kaszubska ma być
dwujezdniowa. Ma mieć po dwa pasy w  każdym kierunku,
na odcinku Chwaszczyno – obwodnica Trójmiasta będą po
trzy pasy.
Budowa trasy może się rozpocząć w  2018 roku, przetarg na
wykonawcę może być ogłoszony na początku 2017 roku.

oprac. gddkia.gov.pl

Coraz bliżej do budowy Trasy Kaszubskiej . Podpisana umowa na
koncepcję programową

Michał Witt

Urząd Gminy Żukowo przystępuje do opracowania terminu odbioru
odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców naszej gminy, nie bę-
dzie to już „wystawka" w  miejsca publiczne zwyczajowo przyjęte ale
będzie to „zbiórka przydomowa".
Podczas zbiórki będą odbierane takie odpady jak:
• wielkogabarytowe, np. szafy, stoły, krzesła, sofy, wózki dziecięce, ro-
werki dziecięce, dywany, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi,
materace, opony i  inne odpady których waga jednostkowa przekracza
50  kg lub gabarytowo nie zmieszczą się w  pojemniku na odpady,
• zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, np. lodówki, zamrażarki,
pralki, suszarki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne,
odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, odbiorniki radiowe, TV, wier-
tarki, piły, maszyny do szycia itp.
PODCZAS ZBIÓRKI NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY POCHODZĄ-
CE Z  WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH, Z  PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ODPADY BUDOWLANE, RE-
MONTOWE, STYROPIAN, PAPA, AZBEST, SZYBY SAMOCHODOWE
W  związku z  powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru
odpady wielkogabarytowe powinien w  terminie do dnia 31 marca 2015
r. zgłosić potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych. W  zgłosze-
niu należy podać adres nieruchomości, a  także ilość i  rodzaj odpadów,
które mają być wywiezione. Mieszkaniec będzie miał obowiązek zgro-
madzenia tych odpadów na terenie swojej posesji z  dogodnym dojaz-
dem, skąd zostaną one zabrane przez firmy obsługujące naszą Gminę
w  ustalonym wcześniej terminie, o  którym mieszkańcy zgłaszający po-
trzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaną powiadomieni
osobnym pismem.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod. Nr (58)685-83-71, e-ma-
ilem  s.makurat@zukowo.pl,  m.szwaba@zukowo.pl, listownie na adres
tut. Urzędu lub osobiście w  pok. 32 tut. Urzędu w  godzinach urzędowa-
nia (pn., wt. 7.30 do 17.00, śr., czw., od 7.30-15.30, pt. od 7.30 do 15.00)

oprac. zukowo.pl

Nowe zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych



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

Joanna Dziewiatowska

Po wyjątkowo łagodnej zimie nadchodzi
wiosna, a  po niej już niedługo sezon pla-
żowy. Wiele z  nas zastanawia się co zro-
bić, żeby szybko odzyskać szczupłą
sylwetkę po zimie. Czy istnieje dieta
dzięki której udało by się zgubić zbędne
kilogramy i  poprawić przemianę materii?
Wiele modnych diet działa w  krótkim
czasie, ale są zbyt restrykcyjne aby nada-
wały się do stosowania przez dłuższy
okres i  często po ich zakończeniu poja-
wia się efekt jojo. Istnieje jednak sposób
na poprawę przemiany materii. Jest to
specjalny odchudzający program żywie-
niowy, który z  powodzeniem stosuje ty-
siące osób.
Opiera się on na zastosowaniu zmiennych
faz. W  diecie tej są 3 fazy, z  których każda
trwa nie dłużej niż 2-3 dni. Zaczyna się fa-
zą obfitującą w  zdrowe węglowodany (np.
gryka, jęczmień, brązowy i  dziki ryż),
owoce, warzywa oraz chude białko zwie-
rzęce. Faza ta daje sygnał dla organizmu,
iż nie brakuje węglowodanów, przez co
nadnercza zmniejszają wydzielanie hor-
monów stresu  m.in. kortyzolu, który po-
przez spowalnianie pracy tarczycy
predysponuje do zmniejszenia tempa
przemiany materii i  odkładania się tłusz-
czu. Podczas tej fazy należy wykonać co
najmniej jeden trening typu cardio np. bie-
ganie, basen, rower, aerobik. Faza druga
jest wysokobiałkowa, niskowęglowodano-
wa i  obfitująca w  odkwaszające warzywa
zielone (np. szpinak, jarmuż, kapusta, ogó-
rek, brokuły) i  podczas tej fazy należy wy-

konać minimalnie jeden trening siłowy.
Ostatnia faza jest bogata w  zdrowe tłusz-
cze (np. z  orzechów, nasion, oliwy, awo-
kado), zawiera także chude białko oraz
określone warzywa i  owoce o  niskim in-
deksie glikemicznym. Zdrowe, nienasyco-
ne tłuszcze roślinne pobudzają utlenianie
(spalanie) zapasów tkanki tłuszczowej
w  organizmie. W  tej fazie należy wykonać
trening relaksacyjny np. jogę, ćwiczenia
oddechowe lub udać się na masaż.
Przy stosowaniu tej diety obowiązuje za-
kaz picia kawy, alkoholu, spożywania
produktów z  ziaren modyfikowanych ge-
netycznie (pszenicy, kukurydzy, soi) i  ko-
niecznie należy wypijać odpowiednią ilość
wody. Po 28 dniach tempo przemiany ma-
terii zostaje przyśpieszone, a  rekordziści
tracą 10  kg w  ciągu 4 tygodni. Dodatkowe
korzyści płyną z  odstawienia kawy i  regu-
larnych, częstszych posiłków (obowiązują
3 główne posiłki i  2 przekąski). W  natural-
ny sposób podnosi to poziom energii i  po-
prawia samopoczucie.
Dieta jest skuteczna, sycąca i  dzięki
zmiennym fazom nie jest nudna i  nadaje
się do dłuższego stosowania.

fot: internet

Jak szybko
schudnąć?
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Dr.n.med Szumera Małgorzata
Specjalista pediatrii, reumatologii
Centrum Medyczne Diagnoson
Gdańsk Osowa

Bóle kości i  stawów są powszechnym
problemem u  dzieci w  różnym wieku,
jednocześnie jest to przyczyna dużego
niepokoju rodziców i  częsty powód wizyt
u  lekarza. Warto wiedzieć, że odpowied-
nio przeprowadzony wywiad lekarski po-
zwala u  większości pacjentów
zasugerować przyczynę bólu już na ich
wstępnym etapie, co może mieć duże zna-
czenie w  przypadku konieczności wdro-
żenia odpowiedniego leczenia. Znaczenie
mają choroby występujące w  rodzinie,
przebyte urazy, ukąszenie przez kleszcza,
przebyte ostatnio infekcje.
Najbardziej przydatną klasyfikacją przy-
czyny bólów stawów i  kości jest podział na
przyczyny zapalne i  niezapalne. Cechą
charakterystyczną bólu zapalnego jest jego
stałe występowanie lub większe nasilenie
w  godzinach porannych oraz zmniejszanie
nasilenia po gimnastyce. Ból niezapalny
jest bardziej wyrażony po wysiłku w  go-
dzinach wieczornych. Istotne znaczenie
ma obecność gorączki, wysypki, przewle-
kłego zmęczenia, bólu głowy, powiększe-
nie węzłów chłonnych. Należy zwrócić
uwagę na budowę i  ruchomość stawów,
budowę kości, chód i  obecność obrzęków.
Do niezapalnych przyczyn bólu kości i  sta-
wów należą: bóle wzrostowe, martwice ja-
łowe kości, przerost fałdu błony maziowej,
dysplazja włóknista kości, złuszczenie gło-
wy kości udowej, nadmierna wiotkość sta-
wów i  na szczęście stosunkowo rzadko

choroby nowotworowe.
Trwają dyskusje czy wzrastanie, które jest
procesem fizjologicznym może przebiegać
z  bólem, dlatego rozpoznanie bólów wzro-
stowych stawia się po wykluczeniu innych
przyczyn dolegliwości. Najczęściej wystę-
pują u  dzieci w  wieku przedszkolnym. Ich
cechą charakterystyczną są symetryczne
bóle nocne ud, podudzi, które najczęściej
wybudzają ze snu, nato-
miast nie pojawiają się ra-
no. Dość typowe jest
występowanie rodzinne.
Niekiedy bóle spowodowa-
ne są jałowymi martwicami
kości. Ból im towarzyszący
jest zwykle przewlekły
z  typowym umiejscowie-
niem. Decydującym bada-
niem jest w  tych
przypadkach badanie USG.
Przerost fału błony mazio-
wej najczęściej stawów ko-
lanowych powoduje
utrudnienie chodzenia
szczególnie po schodach.
W  postawieniu diagnozy
przydatne jest badania ultrasonograficzne.
Zespół nadmiernej wiotkości stawów zwy-
kle nie powoduje dolegliwości bólowych,
często występuje rodzinnie i  częściej
u  dziewczynek. Objawy kliniczne to bóle
stawów, nawrotowe zwichnięcia stawów,
płaskostopie, koślawość stawów skoko-
wych. Niekiedy dolegliwości mogą być
spowodowane przez dysplazję włóknistą
kości, jednak najczęściej przebiega ona
bezobjawowo i  jest przypadkowo diagno-
zowana na zdjęciach rentgenowskich. Sy-
gnałem alarmowym u  dzieci z  bólami

kości i  stawów zawsze będzie towarzyszą-
ca męczliwość, bladość skóry, łatwe sinia-
czenie, spadek odporności lub
wyczuwalny guz. W  takiej sytuacji dziecko
wymaga pilnej diagnostyki celem wyklu-
czenia choroby nowotworowej.
W  grupie chorób zapalnych przede
wszystkim trzeba wykluczyć infekcyjne
zapalenie stawu z  zapaleniem szpiku.

Zmiany te występują najczę-
ściej w  stawach- kolano-
wych, skokowych,
towarzyszy im gorączka
i  wysokie wskaźniki zapal-
ne. Odczynowe zapalenia
stawów przebiegają mniej
burzliwie, ale trwają dłużej
i  mają tendencję do nawro-
tów. Najczęściej przyczyną
reaktywnego zapalenia sta-
wu jest przebyta w  ciągu
ostatnich 2-4 tygodni infek-
cja wirusowa lub bakteryjna
układu oddechowego, po-
karmowego, moczowo-płcio-
wego. Wśród bólów
zapalnych trzeba wymienić

także choroby reumatyczne, dla których
typowy jest przewlekły charakter, obrzęki
i  wysięki w  stawach oraz towarzyszące ob-
jawy ogólnoustrojowe ułatwiające rozpo-
znanie.
Ta różnorodność przyczyn bólów stawów
i  kości u  dzieci powoduje, że ustaleniem
rozpoznania powinien zajmować się ze-
spół interdyscyplinarny: pediatra, reuma-
tolog, ortopeda i  radiolog, tak aby jak
najszybciej ustalić właściwe rozpoznanie
i  szybko wdrożyć odpowiednie leczenie.

Bóle nóg u dzieci – częsty problem

Michał Witt

Urząd Gminy Żukowo przystępuje do opracowania terminu odbioru
odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców naszej gminy, nie bę-
dzie to już „wystawka" w  miejsca publiczne zwyczajowo przyjęte ale
będzie to „zbiórka przydomowa".
Podczas zbiórki będą odbierane takie odpady jak:
• wielkogabarytowe, np. szafy, stoły, krzesła, sofy, wózki dziecięce, ro-
werki dziecięce, dywany, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi,
materace, opony i  inne odpady których waga jednostkowa przekracza
50  kg lub gabarytowo nie zmieszczą się w  pojemniku na odpady,
• zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, np. lodówki, zamrażarki,
pralki, suszarki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne,
odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, odbiorniki radiowe, TV, wier-
tarki, piły, maszyny do szycia itp.
PODCZAS ZBIÓRKI NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY POCHODZĄ-
CE Z  WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH, Z  PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ODPADY BUDOWLANE, RE-
MONTOWE, STYROPIAN, PAPA, AZBEST, SZYBY SAMOCHODOWE
W  związku z  powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru
odpady wielkogabarytowe powinien w  terminie do dnia 31 marca 2015
r. zgłosić potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych. W  zgłosze-
niu należy podać adres nieruchomości, a  także ilość i  rodzaj odpadów,
które mają być wywiezione. Mieszkaniec będzie miał obowiązek zgro-
madzenia tych odpadów na terenie swojej posesji z  dogodnym dojaz-
dem, skąd zostaną one zabrane przez firmy obsługujące naszą Gminę
w  ustalonym wcześniej terminie, o  którym mieszkańcy zgłaszający po-
trzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaną powiadomieni
osobnym pismem.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod. Nr (58)685-83-71, e-ma-
ilem  s.makurat@zukowo.pl,  m.szwaba@zukowo.pl, listownie na adres
tut. Urzędu lub osobiście w  pok. 32 tut. Urzędu w  godzinach urzędowa-
nia (pn., wt. 7.30 do 17.00, śr., czw., od 7.30-15.30, pt. od 7.30 do 15.00)

oprac. zukowo.pl



Karol Krefta

W  piątkowy wieczór 13 marca br. w  Żu-
kowie odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia Gminnej Nagrody Artystycznej
Sucovia. W  tym roku statuetki wręczano
już po raz szósty, a  otrzymali je nomino-
wani w  kategoriach: kultura, sport, inicja-
tywy społeczne i  gospodarka. Jest nam
niemiernie miło poinformować, że Suco-
vię w  kategorii kultura zdobył Chwasz-
czynianin – Eugeniusz Gołąbek.
Do tegorocznej nagrody Sucovia zgłoszo-
no 36 kandydatur. Spośród nich nomino-
wano 12, a  6 osób otrzymało statuetki.
W  kategorii kultura zdobył ją Eugeniusz
Gołąbek, który wygrał z  innym mieszkań-
cem Chwaszczyna – Tomaszem Fopke. Eu-
geniusz Gołąbek należy do osób dobrze
znanych w  środowisku kaszubologów.
Uczestniczy w  życiu kulturalnym Kaszub,
w  rozwoju piśmiennictwa kaszubskiego,
a  przede wszystkim w  formowaniu od-
miany ogólnej (literackiej) języka kaszub-
skiego już od ponad 30 lat, w  kilku jego
stylowych odmianach,  m.in. naukowej,
szczególnie jednak sakralnej u  publicy-
stycznej. Kaszubi zawdzięczają mu pierw-

sze i  zarazem pełne „Skaszëbioné Swiãté
Pismiona Nowégò Testameńtu” (1993),
współautor kaszubskiego modlitewnika
„Më trzimómë z  Bogã”, a  także całą
„Knégã Psalmów” (1999) i  kaszubską
wersję lekcjonarza „To je Słowò Bòżé”
(2007). Jego autorstwa jest pierwszy
w  dziejach standaryzacji kaszubszczyzny
– „Kaszëbsczi słowôrz normatiwny”
(2005). Obecnie ułożył dwa tomy Wiel-
kiego Słownika Polsko-Kaszubskiego,
w  którym gromadzi przede wszystkim
w  pełni udokumentowane słownictwo
(zawarte np. w  słownikach B. Sychty, F.
Lorentza i  S. Ramułta).
Nagrodę specjalną za projekt „Jedzie Mi-
kołaj Święty, by ktoś był uśmiechnięty”,
która swoje plony miała również
w  Chwaszczynie i  w  Tuchomiu oraz za
festyn „Pływanie na byle czym” w  Tu-
chomku dostał Jacek Miąskowski.
W  kategorii sport wygrała Anita Formela,
w  kategorii inicjatywy społeczne statuet-
kę otrzymała Barbara Dawidowska,
w  kategorii gospodarka zwyciężyła firma
ROCKFIN. Nagrodę honorową za mece-
nat i  promocję gminy Żukowo dostało
konsorcjum Unilever Polska.

Chwaszczyńskie nominacje. Eugeniusz Gołąbek z Sucovią!

Na zdj. Eugeniusz Gołąbek, fot. : Arkadiusz Krauze
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Wojciech Albecki

Po raz dwunasty 22 marca br. odbył się Dzień Jedności
Kaszubów, który corocznie organizowany jest w  oko-
licy św. Józefa (19 marca).
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą.
Następnie tłumy Kaszubów przeszły ulicami Sulęczyna
do szkoły podstawowej, gdzie oficjalnie rozpoczęło się
świętowanie.
Zwyczajowo można było spotkać twórców ludowych,
zagrać w popularną na Kaszubach karcianą "Baśkę".
Były stoiska z kaszubskimi potrawami oraz można było
usłyszeć wiele folklorystycznych zespołów.
Już po raz dziesiąty główną atrakcją dnia było bicie re-
kordu w  jednoczesnej grze na akordeonie. W  Sulęczynie
zagrało 346 akordeonistów z  całych Kaszub.
W  ubiegłym roku w  Sierakowicach zagrało 314 osób,
tak więc corocznie impreza staje się większa. W  tym ro-
ku akordeoniści zagrali dwie pieśni jako pierwszą
"Kùkówkę", jako drugą "Wele, wele wetka", na bis "Ka-
szëbsczé jezora" oraz ponownie "Wele, wele wetka".
Wójt gminy Sulęczyno Bernard Grucza podziękował po
kaszubsku zgromadzonym, a  także organizatorowi bi-
cia rekordu Pawłowi A. Nowakowi z  Sulęczyna za za-
angażowanie i  życzył powodzenia w biciu kolejnych
rekordów.
Podczas bicia rekordu jednoczesnej gry na akordeonie
Chwaszczyno reprezentowali panowie Marek Munch,
Władysław Jankowski i  Eugeniusz Raulin.
Według nieoficjalnych informacji w  przyszłym roku jest
szansa, aby Dzień Jedności Kaszubów odbył się w  Boja-
nie.

346 osób zagrało naraz na akordeonach – Dzień Jedności
Kaszubów w Sulęczynie



Tomasz Fopke

Z  okazji przypadającej 2 kwietnia 2014 r.
X rocznicy odejścia do Domu Ojca papie-
ża Jana Pawła II przygotowywanych jest
wiele koncertów upamiętniających postać
„świętego naszych czasów”. Jeden z  ta-
kich koncertów odbędzie się w  Chwasz-
czynie.
W  X rocznicę śmierci Jana Pawła II Rada
Chórów Kaszubskich serdecznie zaprasza
na premierowe wykonania REQUIEM
Bernarda Stielera - na chór mieszany
a  cappella - Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II na 5 rocznicę śmierci:
• 28 marca, o  godz. 19.30 w  kościele Św.
Szymona i  Judy Tadeusza w  Chwaszczy-
nie;
• 29 marca (Niedziela Palmowa) podczas
mszy św. o  godz. 11.00 w  kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w  Lini;
• 29 marca (Niedziela Palmowa), po mszy
św. o  godz. 13.15 w  kościele Św. Waw-
rzyńca w  Luzinie;
• 2 kwietnia (Wielki Czwartek) o  godz.
20.00 w  kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w  Pierwoszynie.
Wykonawcy:
• Chór „Morzanie” z  Dębogórza - dyr.
Przemysław Stanisławski
• Chór „Lutnia” z  Luzina - dyr. Tomasz
Fopke
• Chór „Pięciolinia” z  Lini - dyr. Jan Szulc
• Chór „Strzelenka” z  Tuchomia - dyr. Ka-
rol Krefta
Partie solowe wykona: Tomasz Fopke
Fragmenty „Tryptyku rzymskiego” Karola
Wojtyły w  tłumaczeniu na język kaszubski
Zbigniewa Jankowskiego przeczyta: Woj-
ciech Schutta
Dyryguje: Przemysław Stanisławski.
Światowe prawykonanie miało miejsce 22
lutego 2015 w  Archikatedrze Lubelskiej
przez zespół Camerata Lubelska. Trud,
a  zarazem radość pierwszego wykonania
na Pomorzu podjęły chóry Rady Chórów
Kaszubskich - Lutnia z  Luzina, Morzanie
z  Dębogórza, Pięciolinia z  Lini oraz Strze-
lenka z  Tuchomia.
Od autora:
Po śmierci Papieża Jana Pawła II powstało
wiele utworów poświęconych Jego pamię-

ci, w  tym duże formy mu-
zyczne wymagające
profesjonalnych wykonaw-
ców i  wielkiej orkiestry sym-
fonicznej. Jednak krąg
słuchaczy na żywo był za-
wężony, biorąc pod uwagę
obszar całego kraju. Zamie-
rzeniem moim było stworze-
nie utworu chóralnego
poświęconego pamięci na-
szego papieża, o  możliwo-
ściach wykonawczych dla
chórów mieszanych, które
mogą występować w  każ-
dym miejscu. Wybrałem for-
mę mszy żałobnej.
Zastosowałem prostą melo-
dyką i  nieskomplikowaną
harmonię klasyczną (z  mały-
mi wyjątkami) po to, by
utwór stał się przyswajalny
nawet przez najmniej wy-
trawnego słuchacza. Cha-
rakter dostojny, ale nie
wielce dramatyczny, bo-
wiem śmierć papieża jest
wystarczającym cierpieniem
dla ludzi. Użyty w  mszy
charakter melodyki ma być
ukojeniem bólu. Utwór po-
wstał po pięciu latach od
śmierci papieża, bowiem ty-
le lat dochodziła do mojej duszy świado-
mość odejścia. Dopiero, gdy się z  tym
pogodziłem, przystąpiłem do pisania Re-
quiem. Myślę, że część twórców, szczegól-
nie tych, którzy działali w  ówczesnym
ruchu oazowo-sacro-songowym, z  które-
go się wywodzę i  którego patronem był
kardynał Karol Wojtyła, znalazło się w 
podobnym położeniu. Po ukończeniu
utwór leżał w  szufladzie, oczekując na
swój szczęśliwy dzień. W  ubiegłym roku
zaproponowałem wykonanie Requiem pa-
nu Przemysławowi Stanisławskiemu, któ-
ry z  wielką radością przyjął moją
propozycję. Los sam wyznaczył czas pra-
wykonania w  10-tą rocznicę śmierci papie-
ża Jana Pawła II.
Bernard Stieler

REQUIEM
I. Introitus. Requiem
II. Kyrie
III. Sequenz
• Dies irae
• Recordare
• Lacrimosa
• Pie Jesu
IV. Offertorim
• Domine Jesu
• -----
• Hostias
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio
• Lux aeterna

Zapraszamy!
Wstęp wolny!

REQUIEM na chór mieszany a cappella. Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II. Chór „Strzelenka” z Tuchomia wśród wykonawców!
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Barbara Myszk-Herrmann
KGWChwaszczyno

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, tak-
że: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie
Pańskie – to najstarsze i  najważniejsze
święto chrześcijańskie upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ob-
chodzone przez Kościoły chrześcijań-
skie. W  chrześcijaństwie wprawdzie
każda niedziela jest pamiątką zmar-
twychwstania Chrystusa, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z  nich najbardziej
uroczysta. Na Kaszubach cały okres postu
i  Wielkiego Tygodnia miał swoisty cha-
rakter.
Post. Tradycyjnie pobożni Kaszubi traktu-
ją Wielki Post bardzo poważnie. W  Wiel-
kim Tygodniu nie należy jeść mięsa ani pić
nawet mleka. Niektórzy cały ten okres spę-
dzają o  chlebie i  wodzie. Post rozciągał się
także na same święta!

Porządki. Okres przedświąteczny to czas
porządków. Dom był gruntownie sprząta-
ny, a  wymiecione śmieci wyrzucano za
grańcã, czyli na pole sąsiada. Miało to za-
pewnić czystość we własnym domu.

Zwyczaje powiązane z  obrzędami ko-
ścielnymi. Wielki Piątek nosi nazwę Pła-
czebóg. Był to dzień oficjalnego płaczu, bo
w  Płaczëbòga Pón Jezës płakał, to i  lëdze
mùszą płakac.
W  Wielki Piątek milkną dzwony, zamiast
nich używa się kołatek. Do dziś w  niektó-
rych parafiach młodzi chłopcy obchodzą
kościół z  knarami i  sznerami, by odstra-
szyć złe duchy od grobu Chrystusa. Wę-
giel z  ogniska rozpalanego przed liturgią
Wielkiej Soboty zabierano do domu i  zapa-
lano pod platą by zapewnić rodzinie szczę-
ście, bądź rozsypywano wokół domu dla
ochrony przed piorunami.

Jastrë - Kaszubska nazwa Wielkanocy.
Nazwa ta, uderzająco podobna do angiel-
skiego słowa Easter, przypuszczalnie po-
chodzi od misji anglosaskich, które
funkcjonowały w  VIII - IX w. na obszarze
dzisiejszych dolnych Niemiec.

Woda. W  okresie świąt należało wykąpać
się w  wodzie z  rzeki lub jeziora - miało to
zapewnić piękną cerę oraz chronić od cho-
rób, szczególnie skóry i  gardła. Według
różnych źródeł kąpieli tych dokonywano
przed rezurekcją, po niej bądź w  wielka-
nocny poniedziałek. Przyniesiona wów-
czas woda uwalniała chorego od
dolegliwości. Warto dodać, że "lany ponie-
działek" nie był obchodzony na Kaszu-
bach.

Potrawy. Świąteczne potrawy to  m.in.

szynka gotowana i  wędzona, zylc (galareta
z  posiekanego mięsa), wątrobianka, krwa-
wô (salceson). Z  ciast przede wszystkim
babka i  młodzewé (placek drożdżowy). In-
ne ciasta - serniki, makowce, mazurki - na
biedne niegdyś Kaszuby przyszły stosun-
kowo niedawno. Świąteczną potrawą były
też oczywiście jajka, chociaż nie było zwy-
czaju dzielenia się nimi. Jajka były farbo-
wane w  cebuli bądź w  łupinach orzecha
i  były jednolite - robienie pisanek nie było
rozpowszechnione.

Dyngusy. Dëgùsë to poniedziałkowy zwy-
czaj chłostania dziewcząt i  młodych męża-
tek dëgówkami - rózgami z  jałowca bądź
brzeziny. Zwyczaj ten do dziś jest żywy,
a  dziewczęta raczej nie starają się unikać
dëgòwaniô, bo jego intensywność świad-
czy o  powodzeniu. O  tych, które pominię-
to przy chłostaniu mawiano, że nie znajdą
szybko męża. Jeśli jednak któraś naprawdę
nie chciała zostać obita, to mogła uciec do
chlewa i  wypuścić świnie – wtedy wszel-
czégò dëgòwaniô bëł kùńc. Wtorek był
dniem rewanżu - w  dzéwczëcy dëgùs
obiektem ataku byli chłopcy. Oblewanie
się wodą w  "lany poniedziałek" nie było
praktykowane na Kaszubach.

Zając. W  poniedziałek do dzieci przycho-
dził Zajc z  prezentami. W  tym celu w  nie-
dzielę trzeba było przygotować dla niego
gniazdo. Umieszczano je zazwyczaj
w  ogrodzie pod drzewem, w  stodole lub
w  sieni.

Życie towarzyskie. Niedzielę spędza się
w  rodzinnym gronie, za to poniedziałek
jest dniem wizyt u  rodziny, sąsiadów

i  znajomych. Mężczyźni grali w  karty, pili
sznaps, kobiety pludrowaly, a  młodzież
urządzała zabawy taneczne. Okres wielka-
nocny jest zwyczajowym terminem òbzór-
ków [oględzin] , czyli wizyty panny wraz
z  rodzicami w  domu kawalera, podczas
której oglądają oni gospodarstwo ewentu-
alnego zięcia oraz uzgadniają posag i  inne
kwestie majątkowe (ale do wesela i  tak
jeszcze długa droga - jeszcze są zagwesni-
në, potem zrãkawinë podczas których
młodzi wymieniają obrączki i  dopiero po
żniwach ślub i  wesele).

Zylc (galaretka wieprzowa)
1 golonka wieprzowa, 2 stópki wieprzowe,
1/2 głowy wieprzowej, 3 liście laurowe, 12
ziaren ziela angielskiego, 1/2 pora, 1/2 se-
lera , 4 marchewki, 3 cebule, sól, ocet do
smaku, zielona pietruszka, koperek, gro-
szek i  cytryna do dekoracji
Sposób przyrządzenia:
Mięso i  przyprawy zalać wodą, tak by je
tylko przykryła, osolić i  gotować 2 i  pół
godziny. Następnie włożyć warzywa w  ca-
łości i  dalej gotować jeszcze pół godziny.
Mięso wyjąć i  obrać z  kości. Skóry
i  chrząstki zmielić na maszynce, a  mięso,
seler i  marchew pokroić w  kostkę. Wszyst-
ko włożyć do przecedzonego wywaru, do-
prawić do smaku i  przegotować. Dodać
ocet (tyle, aby smak galarety był lekko
kwaśny) i  wylać do miseczek lub filiżanek
z  listkiem pietruszki, kilkoma ziarenkami
zielonego groszku i  plasterkiem cytryny.
Odstawić do zastygnięcia. Przed poda-
niem wyjąć galaretkę (do góry dnem) na
półmisek i  udekorować gałązką koperku
oraz cytryną.

Jastrowe zwëczi na Kaszëbach - Wielkanoc na Kaszubach

Zylc (galaretka wieprzowa)
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Treningi Karate Kyokushin
to idealny sposób, by poznać
praktyczne zastosowanie
sztuk walki: pozycji, ude-
rzeń, kopnięć i bloków. To
również jedna z najlepszych
metod kształtowania po-
szczególnych zdolności mo-
torycznych, takich jak siła,
wytrzymałość, szybkość oraz
gibkość. Intensywne trenin-
gi mają przede wszystkim
pomóc zapomnieć o trudach
dnia codziennego, poprawić
ogólną sprawność fizyczną
uczestników, korzystnie wpłynąć na zdrowie oraz poznać metody skutecznej samo-
obrony.
Program zajęć dla młodzieży i dorosłych obejmuje:
przygotowanie do walki w pełno-kontaktowym systemie sportowym, nauka podstawo-
wych technik karate, trening na workach i tarczach, Elementy K1, Kettlebell,
CrossFit, „Sparingi” – walki treningowe- dostosowane do wieku, sprawności i stopnia
zaawansowania, przygotowanie do startów w turniejach karate (dla chętnych).
Dzięki systematycznemu treningowi poprawisz swoją wydolność, wzmocnisz główne
partie mięśniowe, nauczysz się prawidłowego wykonywania technik ręcznych i noż-
nych, popracujesz nad swoją sylwetką, zredukujesz tkankę tłuszczową, zwiększysz
pewność siebie i pozbędziesz się negatywnych emocji.
Treningi Karate prowadzone są z poszanowaniem zasad dydaktyki i metodyki zajęć
sportowych, ale w atmosferze dyscypliny i samurajskich tradycji. Ich celem jest wszech-
stronny i harmonijny rozwój psychofizyczny ćwiczących oraz nabycie rzeczywistych
umiejętności walki. Zajęcia dedykowane są dla młodzieży od 15 lat. Zajęcia odbywają się
w Szkole w Chwaszczynie w poniedziałki i środy w godz. 20.00-21.30

Zapraszam OSU !!!
Michał Marcinkowski 3 DAN

www.kyokushin.pomorskie.pl / tel. 501 26 78 78

Zaproszenie do Pomorskiego Klubu
Karate KYOKUSHIN

Karol Krefta

Na inaugurację rozgrywek rundy wiosennej KS Chwaszczyno
zostało rzucone na głęboką wodę. W przerwie zimowej klub
przeszedł prawdziwe przeobrażenie. Z klubu odeszło aż 11 za-
wodników. Tę „lukę” zapełniło 9 nowych graczy, którzy w krót-
kim czasie musieli stworzyć podstawową 11-stkę i
zaaklimatyzować się do gry w III lidze. Nad wszystkim czuwał
trener Aleksander Cybulski i kadra zespołu, którzy zrobili
wszystko, co mogli, aby tchnąć ducha walki w KS Chwaszczyno.
W pierwszym meczu rundy wiosennej KS Chwaszczyno pojechało
do Kartuz, aby zmierzyć się z ówczesnym liderem rozgrywek –
tamtejszą Cartusią. Nie zabrakło tego, co w futbolu porywa kibi-
ców z krzeseł, czyli dramatycznych zwrotów akcji, rzutów kar-
nych, strzałów w słupek, czy poprzeczkę. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się podziałem punktów – wynik 2:2 (1:2), choć do 87.
minuty Chwaszczynianie byli bliscy wywiezienia 3 punktów.
W tym sezonie w III lidze „Bałtyckiej” Cartusii nie udało się poko-
nać KS Chwaszczyna. Zrobił to jednak Bałtyk Koszalin, kolejny ry-
wal naszych piłkarzy. I choć KS Chwaszczyno wygrywało do
pierwszej połowy po bramce Przemysława Dudy, to w drugiej po-
łowie Dariusz Grubba trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki.
Bałtyk pokonał gospodarzy na Toyota Arena 3:1.
Tydzień później Chwaszczynianie pojechali do Wejherowa na
mecz z WKSem. Do przerwy KS Chwaszczyno przegrywało z go-
spodarzami 2:0. Druga połowa była koncertem gry w wykonaniu
Gryfitów. Wejherowianie strzelili jeszcze 5 bramek, a Chwaszczy-

nianie zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem. Spotkanie zakoń-
czyło się zwycięstwem WKSu 7:1 (2:0). Obecnie KS Chwaszczyno
w zestawieniu ligi zajmuje 10. lokatę z dorobkiem 23pkt. i stratą
14 „oczek” do liderującego Gryfa Wejherowo.
Zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków klubu z Chwasz-
czyna do gorącego dopingu na meczach, zwłaszcza tych rozgry-
wanych na Toyota Arena. Jak widać, mecze KS Chwaszczyna
dostarczają wielu emocji, więc na pewno nikt nie będzie znudzo-
ny.

KS Chwaszczyno rozpoczęło drugą połowę III ligi „Bałtyckiej”

Agata Uwijała / Ekipa Gokken

Turniej 11th WORLD HARASUTO CUP
odbył się w  Łodzi w  dniach 7-8 marca.
W  zawodach wzięło udział aż 720 zawod-
ników z  15 państw Europy i  świata. Im-
prezę z  czystym sumieniem możemy
uznać za bardzo udaną.
Był to jeden z  większych turniejów, które
planowaliśmy na początek roku 2015. Zdo-
łaliśmy wrócić z  tarczą. Jeszcze 5 lat temu
sukcesem dla nas był jeden medal na Hara-
suto, a  w  tym roku zdobyliśmy aż 24 krąż-
ki (3 złote, 5 srebrnych i  16 brązowych).
Te osiągnięcia w  rezultacie dały nam 7
miejsce na 72 ekipy. Jakby tego było mało,
okazaliśmy się najlepszym polskim klu-
bem. Godnym naśladowania był poziom,
jaki zaprezentowała kadra Danii, która
okazała się niekwestionowanym fawory-
tem tych zawodów.
Najlepszą zawodniczką z  naszego klubu
została Amelia Skuras, która zdobyła aż 2
złote medale (po 1 w  konkurencji indywi-
dualnej i  drużynówce).
Za dwa tygodnie zawodnicy Gokken we-
zmą udział w  Międzynarodowym Turnieju
we Wrocławiu.
Trzymajcie kciuki!

KS Gokken nie
odpoczywa.
Kolejne „łupy”
sportowe
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