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Redaguje zespół:

Piotr Fikus
Radny Powiatu Kartuskiego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wy‐
brała już wykonawców na budowę III i IV zadania
Trasy Kaszubskiej.
Firma POL – AQUA zaprojektuje i wykona zadanie IV ‐
odcinek drogi ekspresowej S6 między Szemudem
a Gdynią. Zadanie to wykona za 817 mln zł w terminie
34 miesięcy i zapewni 10 lat gwarancji na elementy
infrastruktury. Początek zadania znajduje się za wę‐
złem Szemud, a koniec odcinka znajduje się za wę‐
złem Gdynia Wielki Kack, na istniejącej Obwodnicy
Trójmiasta. Odcinek drogi ekspresowej ma ok.
20,2 km długości oraz dodatkowo 2,9 km ma długość
rozbudowywanego odcinka istniejącej Obwodnicy
Trójmiasta.
Konsorcjum ﬁrm Societá Italiana per Condo e
d'Acqua S.p.A. (lider), INSO Sistemi per le Infrastru u‐
re Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA., zaprojektuje
i wykona zadanie III – odcinek między Luzinem a Sze‐
mudem. Zadanie to wykona za 324 mln zł również
w terminie 34 miesięcy. Odcinek będzie miał ok.
10,3 km długości, po dwa pasy ruchu w każdym kie‐
runku i pas awaryjnego postoju. W ramach zadania
zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy ─ „Sze‐
mud”. Teraz czekamy na podpisanie umów i do robo‐
ty.
W sprawie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta
(OMT) 13 lutego odbyło się posiedzenie Wojewódz‐
kiego Sądu Administracyjnego (WSA), który zdecydo‐
wał, iż 27 lutego podejmie decyzję i wyda wyrok

Michał Wi ,
michal@chwaszczyno.pl

w sprawie tej drogi (decyzja będzie znana już po za‐
mknięciu numeru – przyp. red.). Utrzymanie w mocy
decyzji środowiskowej dla tej budowy będzie ozna‐
czało „zielone światło” dla rozpoczęcia procedury
przetargowej przy zapewnionym ﬁnansowaniu. Do
dzisiaj nie ma środków na realizację tej budowy.
Dnia 15 lutego spotkałem się z Posłem Prawa i Spra‐
wiedliwości Panem Marcinem Horałą w sprawie bu‐
dowy OMT. Otrzymałem zapewnienie, iż przy
pozytywnym wyroku WSA otrzymamy wsparcie dla
budowy tej drogi. Burmistrz Gminy Żukowo Pan Woj‐
ciech Kankowski również czynnie zabiega o jak naj‐
szybszą budowę OMT. Obwodnica ta stanowi
szczególne znaczenie dla rozwoju Naszego Regionu
i Gminy. Budowa tej drogi zwiększy atrakcyjność tere‐
nów i przyciągnie inwestorów, co z pewnością przy‐
czyni się do utworzenia kolejnych miejsc pracy.
Czekamy na pozytywny wyrok sądu.

AKCJA 1% PODATKU NA RZECZ OSP W CHWASZCZYNIE
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Zarząd OSP w Chwaszczynie przedstawia in‐
strukcję obliczania i przekazania 1% podatku
na rzecz OSP w Chwaszczynie za pośrednic‐
twem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego orga‐
nizację pożytku publicznego).
Szanowni Państwo!
Ustawodawca dał nam możliwość dysponowa‐
nia jednym procentem podatku dochodowego,
który corocznie przekazujemy na rzecz Skarbu
Państwa. Zechciejmy wykorzystać możliwość
przeznaczenia tych środków na poprawę nasze‐
go wspólnego bezpieczeństwa. Wszystkie kwo‐
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ty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratow‐
niczo – gaśniczego tak potrzebnego dla ratowa‐
nia życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej
miejscowości i całej gminy Żukowo.
Zaznaczamy, że kwoty pieniężne uzyskane
przez Związek OSP RP z przeznaczeniem dla
OSP w Chwaszczynie zostaną dotowane na
rzecz naszej jednostki tuż po zamknięciu akcji
1% jedną kwotą, bez podania konkretnych
kwot składowych.
Aby przekazać 1% podatku, trzeba wypełnić
właściwe roczne zeznanie, a następnie należy:

1. obliczyć w zeznaniu kwotę należnego podat‐
ku,
2. obliczyć w zeznaniu kwotę darowizny, która
nie może przekroczyć 1% należnego podatku
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w
dół,
3. wpisać w zeznaniu numer wpisu do KRS or‐
ganizacji pożytku publicznego: 0000116212,
wskazać przeznaczenie 1% podatku przez wpi‐
sanie zwrotu: dla OSP w Chwaszczynie, ul. Że‐
romskiego 9, 80 – 209 Chwaszczyno.

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

ELEKTRYK
TEL. 737 815 308
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MŁODZIEŻ Z CHWASZCZYNA POKONA 10 TYS. KM NA SPOTKANIE
Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM
Karol Kre a
Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie już
niebawem. W paraﬁi w Chwaszczynie i deka‐
nacie Kielno trwają intensywne przygotowa‐
nia do wyjazdu młodych ludzi na to spotkanie.
A to wszystko dlatego, że polska młodzież pra‐
gnie kolejny raz spotkać się z następcą święte‐
go Piotra i wspólnie z młodymi z całego świata
wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Dziś
wspólnota młodzieży liczy ok. 25 osób. Każde‐
go 22. dnia miesiąca spotykają się w paraﬁi
w Chwaszczynie, gdzie znajduje się centrum
przygotowań do ŚDM Panama2019. Spotkania
mają zarówno charakter modlitewno‐formacyj‐
ny, jak i organizacyjny. Duchowo‐organizacyjne
przygotowania, które zostały zapoczątkowane
9 kwietnia 2017 roku, mają przygotować mło‐
dzież do dwóch ważnych punktów tej ducho‐
wej przygody. Najpierw młodzież uda się na
tzw. Dni w diecezji w Panamie, Kostaryce lub
Nikaragui, aby odkryć piękno innych kultów,

dzieląc się również pięknem polskiej kultury,
prezentując ją na Fes walu Młodych, aby póź‐
niej w Panamie, przeżyć doświadczenie jedno‐
ści i wspólnoty młodych ludzi z różnych stron
świata. ŚDM Panama2019 rozpoczną się 17
stycznia i potrwają do 27 stycznia.
Każdy uczestnik pragnący wziąć udział w tym
wydarzeniu musi sprostać wymogom ﬁnanso‐
wym gromadząc ok. 8 tysięcy zł, aby w ten spo‐
sób móc pokryć koszty biletów samolotowych,
ubezpieczenia czy też utrzymania na miejscu
w Panamie. Do tej pory udało się młodzieży za‐
inicjować wiele działań, które mają na celu
wesprzeć wyjazd do Panamy ﬁnansowo, anga‐
żując również lokalne społeczności i grupy, któ‐
re chętnie śpieszą z pomocą młodym ludziom.
‐ Wyjazd wiąże się z dość dużymi kosztami. To
ok. 8 tys. złotych. Młodzi oszczędzają. Zbierają
pieniądze z kieszonkowego. Jeden z uczestni‐
ków już wie, że na wyjazd przeznaczy wszystkie
pieniądze, które otrzyma na swoją osiemnastkę
‐ opowiada ks. Piotr Gruba (fragment wywiadu
w Gościu Niedzielnym, dodatku gdańskim).
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Młodzież przeprowadzi‐
ła m.in. akcję „Palemka
wielkanocna” w minioną
Niedzielę Palmową i rów‐
nież pragnie to powtórzyć
w tym roku; wzięła udział
w konkursie „Pływanie na
byle czym”, gdzie ich kon‐
strukcja
zatytułowana
„ŚDM – W drodze do Pa‐
namy” zdobyła pierwsze
miejsce; 15 sierpnia pod‐
trzymywała polską trady‐
cję,
rozprowadzając
wianki i palemki z ziół;
podczas dożynek paraﬁal‐
nych częstowała wszyst‐
kich przysmakiem: „Krówka Panamka”; przed
Bożym Narodzeniem zaopatrywała każdą rodzi‐
nę w „Sianko na stół wigilijny”.
Pomimo wielu codziennych obowiązków, jako
uczniowie, studenci, osoby pracujące, nie pod‐
dają się i każdego miesiąca z coraz to większym
zapałem działają, aby móc udać
się w nieco oddalony zakątek
świata.
Dokładnie rok przed rozpoczę‐
ciem spotkania z papieżem
Franciszkiem, 21 stycznia, mło‐
dzież wyjeżdżająca na 34. Świa‐
towe
Dni
Młodzieży
zainicjowała kolejną akcję. Po
Mszach Świętych w kościele
w Chwaszczynie zapraszała
wszystkich paraﬁan do specjal‐
nie przygotowanej kawiarenki
w salkach paraﬁalnych, gdzie
przy wspólnej kawie, herbacie
czy ciastku, można było dowiedzieć się więcej
o przygotowaniach, wspierając także wyjazd
młodzieży do Panamy.
‐ Za te pieniądze mogłabym pojechać na kilka
dobrych wycieczek. Chcę jednak uczestniczyć
w ŚDM, bo nic nie zastąpi tego doświadczenia
wspólnoty ‐ mówi Natalia Kre a, jedna z orga‐
nizatorek wyjazdu (fragment wywiadu w Go‐
ściu Niedzielnym, dodatku gdańskim).
Opiekę nad grupą sprawuje ks. Łukasz Szyma‐
nowski, obecnie doktorant na Wydziale Prawa
Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry
w Pampelunie w Hiszpanii, rezydent chwasz‐
czyńskiej paraﬁi.
‐ Opracowuję konspekty. Dostosowuję je do po‐
trzeb duszpasterskich. Pomimo 2,5 tys. kilome‐
trów, które nas dzielą, mogę być z nimi ‐
wyznaje ks. Łukasz (fragment wywiadu w Go‐
ściu Niedzielnym, dodatku gdańskim).
Wyjazd do Panamy będzie także okazją do po‐
znania kultury i charyzmatu wyznawania wiary
na innym kontynencie.
‐ Miałam okazję gościć u siebie dwóch Brazylij‐
czyków (podczas ŚDM w Krakowie w 2016 r. ‐

przyp. red.). To zupełnie inna rzeczywistość. Zu‐
pełnie inaczej wyrażają wiarę. Są ogromnie ży‐
wiołowi, co na Kaszubach nie jest takie częste.
Jednak nawet w przypadku starszych, patrzą‐
cych na ich zachowanie podczas Mszy św., po‐
czątkowe zdumienie z czasem zamieniało się
w akceptację ‐ mówi Dominika Klawikowska,
biorąca udział w przygotowaniach (fragment
wywiadu w Gościu Niedzielnym, dodatku gdań‐
skim).
Przed młodzieżą jeszcze ponad 300 dni inten‐
sywnych przygotowań do wyjazdu. Ale tak na‐
prawdę to każdy z nas, także Ty, możesz

uczestniczyć w ŚDM Panamie2019. Nie masz
jeszcze pomysłu, jak to zrobić? Wystarczy przy‐
słowiowa „Zdrowaśka” jako duchowe wsparcie
tych działań albo materialna pomoc, która
umożliwi młodzieży wyjazd do Panamy.
Więcej informacji nt. ŚDM Panama2019:
www.kierunekpanama.pl
lub
w
paraﬁi
w Chwaszczynie: tel. 58 552‐80‐83, e‐mail:
chwaszczyno@diecezja.gda.pl.
Każdy,
kto
chciałby wspomóc ﬁnansowo wyjazd grupy
młodzieży, może dokonać wpłaty na rachunek
bankowy paraﬁi:
nr 06 8345 1029 0203 2186 2000 0003,
z dopiskiem: Na ŚDM 2019 w Panamie.
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UCHWALONO BUDŻET GMINY ŻUKOWO NA 2018 R.
Jacek Fopke
Radny Gminy Żukowo
W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się sesja Ra‐
dy Miejskiej w Żukowie, podczas której przy‐
jęliśmy Budżet Gminy Żukowo na 2018 r.
Ustalono dochody budżetu Gminy Żukowo na
2018 r. w wysokości 197.216.073,55 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 173.924.779,40 zł,
b) dochody majątkowe – 23.291.294,15 zł
Ustalono również wydatki budżetu Gminy Żu‐
kowo na 2018 r. w wysokości 217.677.993,55
zł, w tym:
a) wydatki bieżące – 152.587.752,39 zł,
b) wydatki majątkowe – 65.090.241,16 zł
Rozchody budżetu Gminy Żukowo w 2018 r.
w wysokości 8.538.080,00 zł oraz przychody
budżetu Gminy Żukowo w 2018 r. w wysokości
29.000.000,00 zł. Źródłem pokrycia deﬁcytu
budżetu w wysokości 20.461.920,00 zł jest
część obligacji w wysokości 20.461.920,00 zł,
określonych w pozycji „Przychody”.
Budżet przewiduje szereg istotnych inwestycji,
w tym te z doﬁnansowaniem środków unij‐
nych, na łączna kwotę 60 090 241,16 zł. Kwota
ta jest najwyższą w dotychczasowej historii
Gminy Żukowo. Ponadto Spółka Komunalna Żu‐
kowo w 2018 r. rozpocznie realizację dużego
projektu kanalizacyjnego o łącznej wartości po‐
nad 85 000 000 zł.
Największe inwestycje zaplanowane w budże‐
cie:
‐ budowa węzłów integracyjnych PKM –
Gdańsk Rębiechowo i Żukowo wraz z trasami
dojazdowymi – ponad 25 000 000 zł.
‐ rewitalizacja starego centrum Żukowa – po‐
nad 10 000 000 zł.
‐ termomodernizacja budynków szkół – blisko 6
000 000 zł.
‐ wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej
Żukowo – 3 000 000 zł.
‐ rozbudowa budynku szkoły podstawowej
w Miszewie – blisko 3 000 000 zł.
‐ pomorskie szlaki kajakowe (infrastruktura nad
rzeką Radunia) ‐ blisko 2 500 000 zł.
Zabezpieczono również środki na doﬁnansowa‐
nie komunikacji publicznej, Fundusz Sołecki,
budżet obywatelski, wspieranie organizacji po‐
zarządowych, renowację zabytków, wspieranie
sportu, wymianę starych pieców czy wydarze‐

nia kulturalne. Najwięk‐
szym
wydatkiem
(inwestycją) niezmien‐
nie pozostaje oświata.
Najważniejsze inwesty‐
cje zaplanowane na te‐
renie Chwaszczyna:
1. Kompleksowa moder‐
nizacja budynku szkoły
w Chwaszczynie – po‐
nad 2 000 000 zł.
2. Zakup średniego sa‐
mochód ratowniczo‐ga‐
śniczego dla potrzeb
OSP – 550 000 zł. Wyda‐
tek uwzględniono w ra‐
mach pozycji „rezerwa
celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ”.
Środki zostaną przekazane w sytuacji pozyska‐
nia dodatkowych środków zewnętrznych.
3. Wyposażenie „Strefy Kultury” – 100 000 zł.
4. Budowa podjazdu dla osób niepełnospraw‐
nych przy szkole – 30 000 zł.
5. W ramach budowy węzła integracyjnego
„Gdańsk Rębiechowo” wybudowana zostanie
ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Mickiewicza.
6. W ramach projektu unijnego „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo,
Chmielno, Somonino” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomor‐
skiego na lata 2014‐ 2020 zostaną wymienione
lampy oświetleniowe na ul. Gdyńskiej i Węglo‐
wej na lampy w technologii LED.
7. Ponadto w ramach środków na budowę dróg
zabiegamy o kontynuację budowy kolejnej dro‐
gi w obrębie ul. Żeromskiego oraz rozpoczęcie
budowy ul. Lisiej i wyasfaltowanie części ul.
Mickiewicza. Co konkretnie będzie możliwe do
zrealizowania w 2018 r. będzie wiadomo na
przełomie marca/kwietnia gdyż w przypadku
ul. Lisiej konieczne jest uzyskanie prawomocnej
decyzji ZRiD, natomiast w przypadku ulic przy‐
legających do ul. Żeromskiego konieczne jest
rozstrzygnięcie dotyczące zagospodarowania
wód opadowych – prawdopodobnie zajdzie ko‐
nieczność zaprojektowania i wybudowania
zbiornika retencyjnego.
8. W budżecie przewidziano środki na budowę
oświetlenia ulicznego – 400 000 zł. Jaka część
z tej puli będzie zaangażowana na terenie

Chwaszczyna będzie wiadomo wiosną.
9. W budżecie zabezpieczono również środki
na renowację zabytkowej kapliczki przy ul. Li‐
siej/ Dobrzewińskiej.
Ponadto w ramach działalności Spółki Komu‐
nalnej Żukowo:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul.
Żeromskiego, Asnyka, Jana Pawła II, Gałczyń‐
skiego, Brzechwy, Leśmiana – ok. 2 000 000 zł.
2. Budowa zbiorników retencyjnych na wodę
pitną – ok. 700 000 zł.
Zadania inwestycyjne ujęte w Funduszu Sołec‐
kim 2018 r. opisano w poprzednim numerze
bezpłatnej gazetki Chwaszczyno.pl
Przyjęty budżet w trakcie roku będzie ulegał co
najmniej kilku zmianom. Wpływ na to będzie
miało wiele czynników, w tym szczególnie wy‐
niki przetargów na poszczególne zadania inwe‐
stycyjne, wysokość subwencji i dotacji
z budżetu państwa, oszczędności z 2017 r. czy
podsumowanie „akcji zima”. Ponadto Gmina
stale zabiega o kolejne środki zewnętrzne, któ‐
re również będą wpływać na kształt zmian i no‐
we zadania inwestycyjne. Burmistrz Wojciech
Kankowski i Radni deklarują otwartość na
wspólne inicjatywy z mieszkańcami i przedsię‐
biorcami nie tylko przy utwardzaniu dróg.
Życzę Panu Burmistrzowi, jego współpracowni‐
kom z UG Żukowo i Spółki Komunalnej aby re‐
alizacja tego rekordowego budżetu przebiegała
bez większych komplikacji, bo z całą pewnością
przyczyni się to do poprawy jakości życia
mieszkańców naszej gminy.
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BUDŻET POWIATU KARTUSKIEGO
UCHWALONY
Piotr Fikus
Radny Powiatu Kartuskiego
Radni Powiatu Kartuskiego uchwalili budżet na rok 2018. Dochody budże‐
tu uchwalono w wysokości 129 794 997 zł, zaś wydatki również w wysoko‐
ści 129 794 997 zł. Na zadania inwestycyjne radni zaplanowali kwotę
blisko 30 mln zł, z czego w Gminie Żukowo planuje się zrealizować takie
zadania jak:
• droga 1900G ‐ budowa chodnika na odcinku Pępowo ‐ Leźno, kontynuacja,
• droga 1930G ‐ budowa chodnika w Niestępowie ‐ od kościoła w kierunku
pętli w stronę Sulmina,
• droga 1930G ‐ przebudowa drogi na odc. 995 mb w Sulminie,
• droga 1930G ‐ przebudowa mostu w Niestępowie,
• droga 1929G ‐ wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Łapinie,
• droga 1928G ‐ budowa chodnika odc. Babi Dół ‐ Skrzeszewo,
• droga 1902G ‐ odnowa nawierzchni na odc. DK 20 ‐ ul. Długa w Tuchomiu.
O kolejności realizacji projektów dowiemy się dopiero po rozstrzygniętych
przetargach. Wiadomo, iż wszystkie oferty przetargowe, które obecnie są
składane, znacząco przewyższają kwotowo wartości kosztorysowe. Dodat‐
kowo zostaną również wykonane dokumentacje projektowe na kolejne za‐
dania z zakresu budowy dróg i chodników.

Jacek Fopke
Radny Gminy Żukowo
Pod koniec stycznia, tuż po zakończeniu sesji Rady Miejskiej,
radni, sołtysi i pracownicy UG Żukowo mieli okazje uczestniczyć
w wykładzie nt. zmian w zakresie zarządzania zasobami
wodnymi na terenie naszych posesji, dróg, przedsiębiorstw, w
sumie powierzchni całej gminy, jakie weszły w życie w 2018 r.
Zakres zmian jest ogromny i angażuje w zasadzie wszystkich, w
tym również mieszkańców. Nowy państwowy operator Wody
Polskie przejmie dotychczasowe uprawnienie Rady Miejskiej w
zakresie ustalania opłat za wodę i ścieki. Ponadto naliczane będą
opłaty za tereny utwardzone, w tym od powierzchni dachów jako
rekompensatę utraconych powierzchni biologicznie czynnych. W
jakiej wysokości i w jakich konkretnie przypadkach, okaże się
niebawem. Powierzchnie utwardzone będą kontrolowane m.in.
poprzez drony.
Bardzo ważne z pozycji samorządu sołeckiego i gminnego będzie
całościowe
zinwentaryzowanie
istniejącego
systemu
odprowadzenia wód i zaplanowanie jego rozwoju, w tym pomysły
na retencję wody. Każdy z właścicieli będzie współodpowiedzialny
za cały system. Jako Sołectwo Chwaszczyno, w ramach środków z
Funduszu Soleckiego na 2018 r., przewidzieliśmy już konieczność
opracowania koncepcji odprowadzenia wód na terenie
Chwaszczyna. Mam nadzieję, że z pomocą Burmistrza uda się taką
dokumentację opracować dla całej miejscowości i będzie miała
praktyczne zastosowania.
Kolejną ważną zmianą będzie niemal obowiązek retencjonowania
wody opadowej, zarówno na posesjach indywidualnych (aby nie
zalewać np. dróg czy sąsiednich działek), ale również terenów
gminnych np. w formie rowów otwartych czy zbiorników
retencyjnych. Każdy z właścicieli działek wie, że wodę opadową
należy zagospodarować na terenie własnej działki, tyle że w
praktyce bardzo rzadko traktowano ten wymóg poważnie. Teraz
ma się to radykalnie zmienić.
Bardzo restrykcyjnie, poprzez kary ﬁnansowe, będą traktowane
jakiekolwiek podłączenia wody opadowej do systemu kanalizacji
sanitarnej. Zmienia się klimat, zmniejszają się zasoby dostępnej
wody pitnej, dlatego zmienia się również prawo. Wszystko w
konsekwencji ma służyć nam – mieszkańcom.
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ZAKOŃCZENIE ZBIERANIA DEKLA‐
RACJI DO WSPÓLNEGO UTWAR‐
DZANIA CHWASZCZYŃSKICH DRÓG
Jolanta Wiercińska
sołtys sołectwa Chwaszczyno
Do 2 lutego 2018 r. można było składać deklaracje do wspólnego utwar‐
dzenia chwaszczyńskich dróg w 2018r.
Mieszkańcy i przedsiębiorcy licznie odpowiedzieli na propozycję współﬁ‐
nansowania utwardzenia dróg. Z deklaracji przekazanych do wiadomości
sołtysa wynika, iż w wyniku tegorocznej akcji łącznie 26 ulic zostanie czę‐
ściowo lub całkowicie utwardzonych. Dla przypomnienia, ze środków fundu‐
szu sołeckiego będzie kontynuowanych 10 ulic, pozostałe ulice to oddolne
inicjatywy mieszkańców. Serdecznie dziękuję za tak duży odzew.
Weryﬁkacja złożonych wniosków przez UG Żukowo nastąpi do 2 marca
2018r. Koordynatorzy z poszczególnych ulic zostaną poinformowani pisem‐
nie o włączeniu danej ulicy do programu oraz numerze konta, na który nale‐
ży wpłacać środki.
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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE
POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA
PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SIEBIE –
WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Redakcja Chwaszczyno.pl

Informacja prasowa
Gmina Żukowo

Mimo 3 ogłoszonych przetargów Gmina Żukowo nie wybrała żadnego
wykonawcy na zadanie pt: „Kompleksowa Modernizacja Budynku Szko‐
ły Podstawowej w Chwaszczynie”, która obejmuje:
– ocieplenie ścian obiektu wraz z wykonaniem brakującej elewacji,
– oczyszczenie i uzupełnienie ubytków elewacji,
– ocieplenie dachu w starej części obiektu,
– modernizacja wentylacji w sali gimnastycznej,
– modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– wykonanie instalacji solarnej – montaż kolektorów słonecznych,
– modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników,
– modernizacja źródła ciepła – montaż pomp ciepła.
Pierwszy przetarg ogłoszono – 31.07.2017 roku, na który nie wpłynęła
żadna oferta. Kolejny przetarg ogłoszono 21.09.2017 roku ‐ wpłynęły 2
oferty i wszystkie przekroczyły wartości kosztorysowe. Gmina Żukowo za‐
planowała na to zadanie kwotę bru o – 2 100 000 zł. Pierwsza oferta
opiewała na kwotę – 3 929 886,73 zł, druga zaś na kwotę – 2 736 750,00
zł.
W dniu 18.12.2017 roku gmina ogłosiła kolejny, trzeci już przetarg, pod‐
nosząc wartość kosztorysową zadania do kwoty 2 500 000 zł. Wpłynęły 3
oferty: pierwsza opiewała na kwotę – 2 594 000,00 zł, druga na kwotę – 2
278 501,96 i trzecia na kwotę – 2 689 780,70. W tym przypadku również
Burmistrz Gminy Żukowo unieważnił przetarg.
Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku zadanie to zostanie wykona‐
ne, gdyż gmina otrzymała na to zadanie środki zewnętrzne. W przypadku
niewykonania tego zadania, środki te przepadną.

Mieszkańcy gminy Żukowo mają możliwość wypowiedzenia się na
temat swojego otoczenia. Dane zebrane w ankiecie pomogą okre‐
ślić zasady wywieszania wszelkiego rodzaju reklam na terenie
gminy, a tym samym zadbać o krajobraz.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. „o zmianie niektó‐
rych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobra‐
zu”, potocznie nazywanej „ustawą krajobrazową” gminy mają
prawną możliwość określenia na swoim terenie zasad i kierunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamo‐
wych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
W celu poznania opinii publicznej na ten temat oraz rozpoznania
świadomości mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo przeprowa‐
dza konsultacje społeczne w postaci „Ankiety dotyczącej reklam na
terenie Gminy Żukowo”. Ankieta ta będzie dostępna w wersji elek‐
tronicznej na stronie ankieta.zukowo.pl w dniach od 15 lutego do
15 marca 2018 r.
Ankieta składa się z pięciu pytań, w tym czterech wyboru i jednego
punktu opisowego oraz informacji, które posłużą do celów staty‐
stycznych.
Informujemy również, iż udział w ankiecie potwierdzający wyraże‐
nie chęci mieszkańców do uporządkowania przestrzeni w zakresie
reklam będzie stanowić podstawę do dalszych prac lub ich zanie‐
chania.

SESJA RM W ŻUKOWIE. PIERWSZE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY
Jacek Fopke
Radny Gminy Żukowo
We wtorek 30 stycznia odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Żuko‐
wie. Wśród poruszanych spraw można wskazać zmiany w WPF i Budże‐
cie Gminy na 2018 r. polegające na dodatkowym zaangażowaniu ok. 5
000 000 zł wolnych środków z 2017 r. w m.in. inwestycje drogowe – 2
000 000 zł, (łączna pula wzrosła do 4 000 000 zł), rozbudowę szkoły w
Miszewie zwiększenie o 1 200 000 zł (łącznie ponad 4 125 000 zł), rewi‐
talizację starego centrum Żukowa – zwiększenie o 1 100 000 zł oraz 500
000 zł dotacji na zakup średniego samochodu na potrzeby akcji OSP w
Chwaszczynie. Ponadto zwiększono ilość środków na wybudowanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w szkole w Chwaszczynie i
pla ormy podnośnikowej w szkole w Miszewie.

Ponadto uchwaliliśmy nowe plany zagospodarowania przestrzennego w
Borkowie, Czaplach i Nowym Świecie oaz nadaliśmy nazwy ulicom w
Przyjaźni, Niestępowie, Miszewie i Dąbrowie. Dominował Mikołaj, raz
Rej, raz Kopernik.
Pod koniec sesji głosami wszystkich obecnych Radnych Rady Miejskiej
przyjęliśmy apel do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o
rozpatrywanie sprawy ważności decyzji środowiskowej Obwodnicy Me‐
tropolitalnej Trójmiasta w duchu uwzględnienia pilnych potrzeb komuni‐
kacyjnych mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Żukowo, a pisząc
wprost, aby inwestycja budowy tej ważnej drogi mogła się rozpocząć jak
najszybciej (decyzja w sprawie budowy OMT będzie znana już po za‐
mknięciu numeru – przyp. red.).
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III CHWASZCZYŃSKA ’10. PROLOG CYKLU KASZUBY BIEGAJĄ 2018 JUŻ
10 MARCA!
Karol Kre a
W Chwaszczynie 10 marca 2018 odbędzie się III Chwaszczyńska ’10 na
dystansie 10 km. Celem imprezy jest promocja urokliwych terenów
oraz kultury Chwaszczyna.
Biuro, znajdujące się na hali sportowej, czynne będzie w godzinach od
8.30 do 10.30. Każdego zawodnika zapraszamy na powitalną kawę lub
herbatę i ciastko do kawiarenki czynnej od godz. 8.30.
O godz. 10.00 rozpoczną się biegi towarzyszące bezpłatne, bez zapisów
dla wszystkich chętnych. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zgodę opie‐
kuna prawnego. Osoby, które ukończą bieg, otrzymają symboliczny me‐
dal.
Dla uczestników biegu głównego, przed startem, zostanie przeprowadzo‐
na profesjonalna rozgrzewka przez Modelscy Sport Club. Start ostry
o godz. 11.00. Trasa biegu licząca 10 km wiedzie przez urokliwe tereny
sołectwa Chwaszczyno. Duża część trasy to urokliwe lasy.
Dla osób, które nie piszą się na 10 km, a chcą wziąć udział w oﬁcjalnym
biegu, przygotowano I Chwaszczyńską ’5. Ten bieg o dystansie 5 km zain‐
auguruje nowy cykl biegów kaszubskich – „KB na 5”.
Biegacze i biegaczki uczestniczący w biegach na dystansie 5 i 10 km
otrzymają na mecie pamiątkowy medal oraz będą zaproszeni na gorący
posiłek.
Na hali sportowej o godz. 12.30 ruszy program artystyczny. Pół godziny
później odbędzie się dekoracja najlepszych zawodników i losowanie na‐
gród.
Parking dla zawodników zostanie przygotowany na Giełdzie Samochodo‐
wej w Chwaszczynie przy ul. Tuwima.
Powitaj wiosnę razem z nami, rozbiegaj się w Chwaszczynie i wejdź
z uśmiechem w nowy sezon biegowy!

Program imprezy
Gospodarzem imprezy jest Sołectwo Chwaszczyno.
Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie.
Patronat Honorowy: Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo.
Miejsce: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwasz‐
czynie im. Adama Mickiewicza, Chwaszczyno ul. Mickiewicza 16
• godz. 8:30 – otwarcie biura biegu /wydawanie numerów startowych,
chipów, materiałów promocyjnych /hala sportowa/
• godz. 8:30 – otwarcie kawiarenki /kawa, herbata, ciastka suche lub in‐
ne/
• godz. 8:30 – otwarcie przebieralni, toalet /korytarz przy hali sporto‐
wej/
• godz. 9:45 – przywitanie przez spikera, biegi towarzyszące /bezpłatne,
bez zapisów dla wszystkich chętnych, osoby niepełnoletnie winny mieć
zgodę opiekuna prawnego – osoby które ukończą bieg otrzymają symbo‐
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liczny medal/
• godz. 10:00 ‐ 600 m – dla wszystkich pozostałych chętnych (zapisy
od godz. 9:30 przy czerwonej bramie z napisem start/meta)
• godz. 10:10 ‐ 300 m – bieg dla szeregowców podstawówki (zapisy
od godz. 9:30 przy czerwonej bramie z napisem start/meta)
• godz. 10:30 ‐ 100 m ‐ bieg przedszkolaka (zapisy od godz. 9:30 przy
czerwonej bramie z napisem start/meta)
• godz. 10:40 ‐ oﬁcjalna rozgrzewka – Modelscy Sport Club
• godz. 10:58 – oﬁcjalne powitanie godz. 11:00 – start ostry – 10 km /
odliczamy od 10 w dół/
• godz. 11:05 – start ostry – 5 km / odliczamy od 10 w dół/ scena na hali
sportowej
• godz. 12:30 – program artystyczny godz. 12:50 – Uroczystość Zakończe‐
nia godz. 13:00 – dekoracja
• godz. 13:40 – losowanie nagród wśród uczestników biegów ( 10 km,
5 km) za pomocą chipów /osoba musi być obecna w momencie losowa‐
nia i musi okazać numer startowy/
• godz. 14:00 – zakończenie imprezy.
W biegu na 10 km zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Za‐
wodnicy zostaną sklasyﬁkowani w 15 kategoriach wiekowych, każdy
uczestnik otrzyma medal, natomiast najlepsi nagrody rzeczowe.
W biegu na 5 km zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Każ‐
dy uczestnik otrzyma medal, natomiast najlepsze trójki wśród kobiet
i mężczyzn puchary. Bieg wchodzi w skład cyklu „KB na 5”
Parking: Chwaszczyno, Giełda Samochodowa, ul. Tuwima
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DZIĘKI REKLAMODAWCOM
MIESZKAŃCY CHWASZCZYNA
I TUCHOMIA MOGĄ MIEĆ
LOKALNĄ BEZPŁATNĄ GAZETĘ
h p://gazeta.chwaszczyno.pl/reklama

PSZCZELARZE Z CHWASZCZYNA ROZPOCZĘLI KOLEJNY SEZON
PASIECZNY
Wojciech Albecki
W dniu 4 lutego z okazji przypadającego dwa dni szybciej
święta Oﬁarowania Pańskiego, zwanego również świę‐
tem Matki Bożej Gromnicznej, grupa pszczelarzy
z Chwaszczyna i okolic po raz kolejny dziękowała za mi‐
niony rok.
Już po raz XV w kościele paraﬁalnym w Chwaszczynie za‐
płonie świeca paschalna wykonana z wosku pszczelego. W
Mszy Świętej w intencji pszczelarzy uczestniczyła kilku‐
dziesięcioosobowa grupa bartników z Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Gdyni.
Począwszy do 2004 roku w kościele w Chwaszczynie pło‐
nie świeca paschalna wykonana całkowicie z wosku psz‐
czelego. Na jej wytworzenie zużywa się 12 kg wosku – na
taką ilość pracuje cały rok kilkadziesiąt rodzin pszczelich.
Po rozpoczęciu Mszy Świętej i wprowadzeniu sztandaru
RKP Gdynia, laudację wygłosił prezes Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Gdańsku Ryszard Voss.
W darach oﬁarnych zostały złożone: opisana świeca pas‐
chalna, która zostanie poświęcona podczas Mszy Świętej
rezurekcyjnej oraz miody wielokwiatowy, rzepakowy i gry‐
czany.
Po zakończeniu Eucharys i poczet sztandarowy udał się
na miejsce spoczynku wieloletniego prezesa Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Gdyni ś.p. Antoniego Pietraszko.
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gdyni wznowiło swą działal‐
ność po przerwie wojennej w 1946 roku i działa nieprze‐
rwanie do chwili obecnej. Na comiesięcznych zebraniach
uczestniczy większość spośród ponad 70 członków. Razem
wszyscy pszczelarze zrzeszeni w RKP mają około 1200 ro‐
dzin pszczelich. Z Chwaszczyna do Związku należy 4 miesz‐
kańców, a pszczelarzy działających na terenie
miejscowości jest 8.
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FINAŁ WIELKIEJ WYPRZEDAŻY 2017 W SALONACH TOYOTA WALDER
Wielka wyprzedaż rocznika 2017 w salonach Toyota Walder
wkracza w decydują fazę. W dniach 3 i 4 marca 2018 zaprasza‐
my do naszych salonów na Dni Otwarte Finału Wielkiej Wy‐
przedaży – informuje Aneta Janczewska, Marke ng Manager
w Toyota Walder – W sobotę 3 marca nasz salon zlokalizowa‐
ny w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 58, otwarty będzie w go‐
dzinach: 8.00 – 14.00 a w niedzielę 4 marca w godzinach:
10.00 – 14.00. Natomiast nasz salon zlokalizowany w Rumi
przy ulicy Jana III Sobieskiego 28 otwarty będzie w sobotę
w godzinach: 9.00 – 15.00 a w niedzielę w godzinach 10.00 –
14.00.
To już ostatnie dni, kiedy zainteresowani mogą zakupić samo‐
chody w rekordowo obniżonych cenach. Dealer zapewnia, że
w dalszym ciągu posiada wiele ciekawych modeli w specjalnej
ofercie. Na przykład Toyotę Aygo można zakupić w cenie już od
33 900 zł, Aurisa w cenie 55 900 zł a model C‐HR z rabatem się‐
gającym 17 500 zł można nabyć już za 79 900zł. Bardzo ciekawą
propozycją jest też Toyota Corolla w cenie 57 900 zł oraz RAV4
w cenie 95 900zł. W przypadku Toyoty RAV 4 rabat sięga do 19
200 zł!
Wyprzedaż rocznika 2017 to dla salonów Toyota Walder kolejny
rekord pod kątem ilości sprzedanych aut.
Mieszkańcy naszego województwa podejmując decyzję odno‐
śnie zakupu nowego pojazdu coraz częściej decydują się na To‐
yotę.
‐ W rozmowie z Klientami niejednokrotnie słyszę, że wpływ na
ich decyzję ma nie tylko legendarna już niezawodność marki ale
też aspekt ekologiczny – twierdzi Aneta Janczewska – Toyota
oraz Lexus to absolutni liderzy jeśli chodzi o napęd hybrydowy.
Inne marki nie są w stanie konkurować z nami na tym polu.
W walce konkurencyjnej dodatkowym atutem jest dla nas fakt,
że Toyota Walder to największy w północnej Polsce dealer To‐
yoty. I tak samo jak legendarna jest niezawodność Toyoty, tak
samo legendarny jest lokalny patriotyzm mieszkańców Trójmia‐
sta, dlatego też dla wielu naszych Klientów niezwykle istoty po‐
zostaje fakt, że jesteśmy jedynym w Trójmieście dealerem
Toyoty, który posiada w 100% lokalny kapitał. To właśnie od
nich, naszych długoletnich Klientów tak często słyszymy: „Jak
Toyota to tylko od Waldera”.

Salony Toyoty Walder zlokalizowane są w Chwaszczynie oraz Rumi

Toyota Prius Plug‐in Hybrid sprzedana w styczniu 2018r.

JUŻ PO RAZ XV ODBĘDZIE SIĘ BICIE REKORDU W JEDNOCZESNEJ GRZE
NA AKORDEONACH
Wojciech Albecki
W tym roku gospodarzem XV Dnia Jedności Kaszubów będzie
Kosakowo. Po raz XV odbędzie się próba bicia rekordu Guin‐
nessa, który został ustanowiony w 2016 roku w Bojanie. Za‐
grało wówczas 372 akordeonistów.
W ubiegłym roku w Chmielnie zagrało 351 akordeonistów. Ini‐
cjatorem bicia rekordu Guinnessa jest Paweł A. Nowak z Sulę‐
czyna.
W tym roku bicie rekordu jest zaplanowane na 18 marca w nie‐
dzielę o godzinie 15:30 w hali sportowej Centrum Sportowo‐
Edukacyjnego w Kosakowie.
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CO ROBIĆ W „DZIEŃ WAGAROWICZA” 21 MARCA 2018?
Statystyczny uczeń odlicza czas od wa‐
kacji do ferii, od ferii do wolnego
weekendu, od wolnego weekendu do
wakacji. W typowej szkole, w której
spędza większość życia, jest przede
wszystkim czas na żmudną naukę, tę‐
pe kucie
i incydentalne rozrywki takie, jak w
„dzień wagarowicza”, podczas którego
ma prawo pójść na wagary.
Inaczej się dzieje na ulicy Polanki 124
w Oliwie. Uczniowie 7 klasy podsta‐
wówki, gimnazjaliści, licealiści i plasty‐
cy, stanowiący wielką, oryginalną i
twórczą grupę indywidualistów przez
dłuższy czas pracują nad przygotowa‐
niem własnego Konwentu Literacko‐
Filmowego o nazwie BOOKON. 21
marca „wagarują” w OLPI zaproszeni
wagarowicze (wstęp wolny) i spędzają
czas w salach‐komnatach, biorąc
udział w wybranych przez siebie zaję‐
ciach, które prowadzą UCZNIOWIE!
Ktoś jest ekspertem od robienia ﬁlmu
poklatkowego, ktoś jest mistrzem w
rysowaniu komiksów, ktoś zajmuje się
literaturą fantasy, ktoś prowadzi zaba‐
wy językowe, ktoś...
Przyjęło się, że cała impreza jest au‐
torską akcją uczniów, ale szczegółowo
zaplanowaną od budżetu, poprzez
program, dekoracje, tworzenie plaka‐
tów, ﬁlmów reklamowych itp. Przez
miesiąc „olpiniści” przygotowują ten
jeden dzień, którego dramaturgia jest
prosta i atrakcyjna. Do południa sy‐
multaniczny udział gości‐wagarowi‐
czów w wybranych komnatach, gdzie
odbywają się warsztaty, popisy aktor‐
skie, pantomima, gotowanie, gry, za‐
bawy,
rysowanie,
malowanie,
tworzenie ﬁlmów, pisanie i co tam
jeszcze kto wymyśli. Po południu za‐
wsze jest spotkanie z VIP‐em (auto‐

rem, pisarzem) i prezentacja efektów
działań, które odbywały się do połu‐
dnia. Wtedy uczestnicy‐ zaproszeni
uczniowie innych szkół otrzymują
książki, dyplomy i inne prezenty za
udział w imprezie. Czasem przychodzą
do nas bawić się na BOOKON‐ie całe
klasy ze swoim wychowawcą i nigdy
nie narzekamy na frekwencję.
Gdyby ktoś chciał powiedzieć, że
współczesna młodzież jest nieaktywna
i czeka na gotowe, to nasze wielolet‐
nie doświadcze‐
nia
(OLPI
obchodzi
w tym roku 26‐
lecie! a Liceum
Plastyczne 16‐
lecie!) przeczą
temu. Przyzwy‐
czailiśmy się po‐
magać
im:
wspierać, służyć
radą, podsycać
emocje i nie
mówić, że coś
jest niemożliwe.
Z BOOKON‐em
gorąco związani
są nasi absol‐
wenci,
którzy
nie mogą sobie
odmówić udzia‐
łu w przygoto‐
wywaniu zajęć
i
warsztatów.
Oto wizytówka ‐
absolwenci
w starej alma
mater bez bicia
i poganiania ga‐
łązką!
W tym roku pro‐
gram jest szcze‐

gólnie atrakcyjny,
a nasi utalentowani uczniowie pracują
nad specjalnymi atrakcjami.
Jeśli myślicie o tym, by
u nas powagarować, zapraszamy: 21
marca 2018 roku o godzinie 9.00 do
siedziby naszych szkół. Śledźcie wpisy
na naszym FB i stronie internetowej.
Zapraszamy wszystkie starsze klasy:
szóste, siódme podstawówki i gimna‐
zjalne wraz z Waszymi wychowawca‐
mi!

Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych,
Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych z klasami gimnazjum,
Liceum Plastyczne i OSSP,
ulica Polanki 124 w Gdańsku‐Oliwie
wiadomości szukajcie na stronie WWW.OLPI.PL,
FB (Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych)
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DIETA W CHOROBIE HASHIMOTO
Joanna Dziewiatowska
Hashimoto jest obecnie często rozpoznawaną
jednostką chorobową dotykającą głównie
kobiety w wieku 20‐50 lat. W początkowym
okresie choroba rozwija się bezobjawowo.
Z upływem lat, w miarę stopniowego
uszkodzenia tarczycy pojawiają się dolegliwości
o różnym stopniu nasilenia. Często zaczyna się
od objawów takich jak zwiększanie masy ciała,
problemy z utratą wagi pomimo „diety” i
aktywności ﬁzycznej, senność, zmęczenie,
wypadanie włosów, suchość skóry, łamliwość
paznokci, zaparcia. Może dojść także do
obniżenia nastroju, zaburzeń lękowych i
depresji. Obniżeniu ulega także libido.
Hashimoto to przewlekłe zapalenie tarczycy o
podłożu autoimmunologicznym. Polega na
wytwarzaniu przez organizm nadmiernej ilości
przeciwciał przeciwko tarczycy, co powoduje
trwałe uszkodzenie gruczołu i mniejsze
wydzielanie hormonów: T3 i T4 i w efekcie
niedoczynność tarczycy trwającą całe życie.
Odpowiedni poziom T3 i T4 jest kluczowym
czynnikiem wpływającym na zdrowie i jakość
życia. Hormony tarczycy wpływają między
innymi na ilość kalorii zużywaną w spoczynku,
przemiany tłuszczów i węglowodanów,
regulację cieplną organizmu, zużycie tlenu w

wątrobie,
mięśniach,
sercu,
nerkach,
utrzymanie równowagi wapniowej i wodno‐
elektrolitowej, procesy regeneracji skóry oraz
cykl menstruacyjny.
W leczeniu Hashimoto istotna jest dokładna
diagnostyka dotycząca zarówno samego
gruczołu tarczowego jak i alergii i nietolerancji
pokarmowych.
Często
Hashimoto
współtowarzyszy nietolerancja laktozy, kazeiny
i glutenu, białek pszenicy i jaja, drożdży.

Zalecenia dietetyczne w chorobie Hashimoto
1. Dieta powinna być dobrana indywidualnie dla każdej osoby chorej.
2. Powinna uwzględniać schorzenia współistniejące, w tym potwierdzone alergie i nietolerancje
pokarmowe.
3. Należy jeść 4‐5 razy dziennie, w regularnych odstępach czasu. Ostatni posiłek należy spożyć
około 3 godziny przed snem.
4. Należy wykluczyć produkty wysoko przetworzone: dania fast‐food, gotowe dania w proszku,
chipsy, płatki śniadaniowe, gotowe ciastka, słodycze, napoje gazowane i inne. Dieta powinna
bazować się na produktach naturalnych, świeżych, sezonowych, jak najmniej przetworzonych, o
znanym składzie.
5. Zaleca się spożywanie pokarmów bogatych w pełnowartościowe białko, węglowodany o niskim
indeksie glikemicznym oraz tłuszcze o dużej zawartości kwasów omega 3 (n=3).
6. Kaloryczność diety powinna zależeć od masy ciała i być dopasowana do podejmowanej
aktywności ﬁzycznej i stylu życia. Stosowanie diety odchudzającej powinno być praktykowane
dopiero po unormowaniu hormonów tarczycy i nie zaleca się diet niskokalorycznych. Ilość
kilokalorii w diecie nie powinna być drastycznie ograniczana, ponieważ wiąże się to z gorszą
aktywnością tarczycy i dalszym spowolnieniem metabolizmu.
7. Należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, na poziomie ok 2 litrów dziennie.
Najlepsze do picia są: woda, zielona herbata, herbaty owocowe.
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Autorka tekstu pochodzi
z Gdańska, od 11 lat
mieszka w Tuchomiu.
Dietetyk medyczny, ab‐
solwentka Gdańskiego
Uniwersytetu Medyczne‐
go, obecnie doktorantka
GUMed. Członek Polskie‐
go Stowarzyszenia Dietetyków oraz Konsor‐
cjum Dietetyków Medycznych. Prowadzi
indywidualną praktykę dietetyczną. W wol‐
nym czasie uprawia sport, biega i ekspery‐
mentuje w kuchni.

Centrum Dietetyczne
Metamorfoza
mgr Joanna Dziewiatowska
dietetyk medyczny
Gabinet: Tuchom, Polna 12
rejestracja: 505 39 86 93
znanylekarz.pl
(Joanna Dziewiatowska)
dietetyka‐24.pl
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OLIWIA FLISIKOWSKA Z CHWASZCZYNA RADNĄ MŁODZIEŻOWEJ
RADY GMINY W ŻUKOWIE
Sylwia Laskowska‐Bobula
Przewodnicząca Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
22 stycznia po raz pierwszy w Gminie Żukowo odbyły się wybory do MGR. W wyni‐
ku głosowania, przeprowadzonego w siedzibach szkół z terenu Gminy Żukowo, wy‐
brano 15 radnych na kadencję 2018 – 2020.
Zadaniem Radnych będzie przede wszystkim zajmowanie się opiniowaniem projek‐
tów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy istotne dla środowiska młodych, po‐
stulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży, inicjowanie działań
dotyczących młodzieży jak również podejmowanie działań propagujących cele Rady,
szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie
Na podstawie § 27 pkt 4 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 paździer‐
nika 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie i nadania jej
Statutu (Dz.Urz. Woj. Pom. poz. 4143 z dnia 01.12.2017 r.),

Gminna Młodzieżowa Komisja Wyborcza ogłasza, że
Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie w kadencji
2018‐2020 zostały wybrane następujące osoby:
1. Natalia Bochan ‐ Banino
2. Oliwia Flisikowska ‐ Chwaszczyno
3. Anna Belgrau ‐ Borkowo
4. Mikołaj Jaworski ‐ Lniska
5. Wiktoria Hasse ‐ Miszewo
6. Weronika Lewandowska ‐ Widlino
7. Błażej Kaźmierczak ‐ Żukowo
8. Dawid Więcek ‐ Przyjaźń
9. Alicja Żarczyńska ‐ Skrzeszewo
10. Amelia Olszewska ‐ Żukowo
11. Krzysztof Fularczyk ‐ Pępowo
12. Oliwier Kustusz ‐ Żukowo
13. Norbert Orawiec ‐ Żukowo
14. Antoni Biłanicz ‐ Banino
15. Dominik Belgrau ‐ Borkowo

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO‐ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY ŻUKOWO
Informacja prasowa
Gmina Żukowo
26 stycznia br. Spółka Komunalna Żukowo Sp.
z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
umowę o doﬁnansowanie projektu „Uporząd‐
kowanie gospodarki wodno‐ściekowej na te‐
renie gminy Żukowo – etap I ” (umowa
nr POIS.02.03.00‐00‐0088/17‐00).
Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014‐2020, oś priorytetowa II „Ochrona środo‐
wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”,
działanie 2.3 „Gospodarka wodno‐ściekowa
w aglomeracjach”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie licz‐
by ludności korzystającej z ulepszonego syste‐

mu oczyszczania ścieków w Aglomeracji
Gdańsk, w miejscowościach położonych na te‐
renie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pę‐
powie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz
w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.
Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez reali‐
zację pełnego wariantu inwestycyjnego składa‐
jącego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:
• budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,
• budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadli‐
wych odcinków sieci wodociągowej,
• budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowo‐
ściach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,
• zakup specjalistycznego taboru do eksploata‐
cji sieci.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość
przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska

ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci
wodociągowej umożliwi podłączenie planowa‐
nej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbior‐
ników podnoszenia ciśnienia wody pitnej
w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi
dostawę wody w miejscowościach zamieszki‐
wanych łącznie przez 15 534 osób. Planowa‐
nym efektem projektu są również oszczędności
wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę
awaryjnych odcinków sieci wodociągowej
o długości 2,79 km. Realizacja projektu potrwa
do końca 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.
Doﬁnansowanie projektu z Funduszy Europej‐
skich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.
Informacje szczegółowe na www.skzukowo.pl
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STREFA RELAKSU W SZKOLE W CHWASZCZYNIE
Robert Zochniak
Dyrektor SP w Chwaszczynie
Na uczniów wracających z zimowego wypoczynku czekała w szkole nie la‐
da niespodzianka. Jeden z holi zamieniony został w wygodną, kolorową
przestrzeń, gdzie można zrelaksować się w czasie przerw pomiędzy lek‐
cjami.
Strefa Relaksu powstała z inicjatywy psychologa i pedagoga szkolnego. Jej
celem jest rozwijanie zanikających dziś umiejętności społecznych, takich
jak wspólna rozmowa, otwarcie na drugiego człowieka, a nie tylko funk‐

cjonowanie w przestrzeni wirtualnej. Stąd też obowiązuje w niej całkowi‐
ty zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
W miłym spędzaniu czasu mają pomóc m.in. gry planszowe, które poda‐
rowała ﬁrma Aleksander. Projekt został przygotowany w oparciu o propo‐
zycje uczniów przez panią Katarzynę Boguszewską.
Serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną przy realizacji tego przedsię‐
wzięcia. Pomysł już w pierwszych dniach okazał się być strzałem w dzie‐
siątkę, gdyż Strefa cieszy się wśród uczniów ogromnym
zainteresowaniem.

TUCHOMIANIE ZAPROSILI SENIORÓW Z SOŁECTWA
Ewa Grot
Tuchom.net
W Tuchomiu w „Dworku Oleńka” odbył się Dzień Seniora. Jest to już cy‐
kliczna impreza, realizowana ze środków funduszu sołeckiego od 2004
roku. Pierwsze spotkania odbywały się w budynku szkolnym, jednak z ro‐
ku na rok przybywało seniorów i już od kilku lat dzięki uprzejmości pań‐
stwa Barbary i Piotra Pośpiesznych spotkanie ma miejsce w „Dworku
Oleńka”.
W tym roku razem z seniorami bawili się burmistrz Wojciech Kankowski,
księża proboszcz senior Czesław Gostomski oraz proboszcz Piotr Gruba,
a także organizatorzy uroczystości: sołtys Zbigniew Lidzbarski z Radą So‐
łecką, radny Stanisław Groth, dyr. Szkoły Renata Ellwardt oraz panie
z KGW z Tuchomia.
W ten dzień nie zabrakło rozmów, wspomnień, a nawet tańców. O opra‐
wę muzyczną zadbali panowie Marek Sękowski oraz Eugeniusz Gołąbek.
Już przy pierwszych akompaniamentach nogi same tańczyły, wiec na par‐
kiet ruszyli miłośnicy pląsów. Niespodziankę dla seniorów przygotowały
również dzieci z tuchomskiej szkoły. Wystąpiły one w roli gwiżdży, przy‐
pominając w ten sposób kaszubską tradycję kolędowania po domach.
Na seniorów czekały tez słodkie upominki przygotowane przez organiza‐
torów. Wieczór szybko upłynął, ale miło było widzieć radość na twarzach
seniorów.
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ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
KULTURY W GMINIE ŻUKOWO
Karol Kre a
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotacje organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w
2018 roku w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego”.
Rozdysponowano 180 000 zł, a realizację zadań powierzono Referatowi
Promocji i Komunikacji Społecznej. O dotacje starało się m.in. kilka
organizacji i stowarzyszeń z terenu Chwaszczyna i Tuchomia.
Przyznane dotacje [Chwaszczyno, Tuchom]:
Zrzeszenie Kaszubsko ‐ Pomorskie Oddział w Chwaszczynie
• Poz. 13. Wydanie Poezji Sabiny Szlahs – 2000 zł
• Poz. 14. IX Festyn Kaszubski w Chwaszczynie – 4000 zł
Kółko Rolnicze ‐ Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu
• Poz. 21. Wieczór z Kulturą Kaszubską – 1200 zł
• Poz. 22. Kobieta w Tańcu z Wykorzystaniem Elementów Tańca
Kaszubskiego – 2500 zł
Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie
• Poz. 23. Promocja Regionu oraz Kultury Ludowej Kaszub w Kraju
poprzez wyjazd KGW Chwaszczyno w XII Powiatowym Konkursie Kół
Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na Wesoło”‐ Rybnik 2018 /woj.
śląskie/ ‐ 4320 zł

• Poz. 24. Zachowanie i Promowanie Dziedzictwa Kulturowego Regionu ‐
Promowanie i Instruktaż Techniki Ha u Kaszubskiego w Chwaszczynie –
1500 zł
• Poz. 25. Promocja Regionu oraz Kultury Ludowej Kaszub w Kraju
poprzez wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno na „XII
Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego” na Zamku Grodziec k.
Zagrodna /woj. dolnośląskie/ ‐ 2500 zł
• Poz. 26. „Zachowanie i Promowanie Dziedzictwa Kulturowego Regionu‐
Wydanie Publikacji Podsumowującej Bogatą Działalność i Popularyzację
Regionu Kaszub przez KGW w Chwaszczynie na przełomie lat 1958‐2018”
– 1500 zł
Projekty, które nie uzyskały wsparcia gminy Żukowo:
Zrzeszenie Kaszubsko ‐ Pomorskie Oddział w Chwaszczynie
• Wydanie Monograﬁi Historycznej pt. Dzieje Chwaszczyna i Paraﬁi
Chwaszczyno ‐ ETAP I
• Pomorski Konkurs Kaszubska Muzyka i Słowo z Gminy Żukowo
Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie
• Perły muzyki Kaszubskiej oraz Utwory Twórców z Gminy Żukowo na
Płycie CD‐ w wykonaniu Zespołu KGW Chwaszczyno „Kaszubki”.

PRZYZNANO DOTACJE W ZAKRESIE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIA‐
NIE KULTURY FIZYCZNEJ”
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 stycznia rozstrzy‐
gnięto otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji organizacjom poza‐
rządowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w 2018
roku w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury ﬁzycznej”.
Przyznana dotacja wynosi 399 tys. zł. Wykonanie rozporządzenia powie‐
rza się Referatowi Promocji i Komunikacji Społecznej.
Dotacje przyznane podmiotom z Chwaszczyna i Tuchomia:
Pomorska Szkoła Walki FIGHTER
• Poz. 2. Sztuka karate Kyokushin ‐ drogą dzieci i młodzieży do kultury
ﬁzycznej – 5000 zł.
• Poz. 3. Integracja mieszkańców Chwaszczyna poprzez aktywny udział
w imprezie biegowej – 5000 zł.
KS Chwaszczyno
• Poz. 4. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe – 20000 zł.

KS Gokken
• Poz. 6. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
w Karate Olimpijskim – 20000 zł.
• Poz. 7. Pomorska Liga Karate‐ ŻUKOWO GOKKEN CUP – 4000 zł.
SKS Vigo Tuchom
• Poz. 8. Organizowanie zajęć dla dzieci w zakresie kultury ﬁzycznej "Wy‐
chowanie przez sport" 2018 – 3000 zł.
UKS Wilki Chwaszczyno
Poz. 22. Szkolenie i dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej – 8000 zł.
Nie przyznano dotacji następującym podmiotom z Chwaszczyna i Tu‐
chomia:
• Pomorska Szkoła Walki FIGHTER ‐ Kickoxing w kreowaniu aktywności
ﬁzycznej dzieci i młodzieży.
• KR Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu ‐ Dziecko w tańcu ‐ taniec
kreatywny z elementami tańca nowoczesnego.

DOTACJE NA SPORT W ROKU 2018 ROZDANE
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego roz‐
strzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotacje organizacjom po‐
zarządowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w 2018
roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
i przyznania dotacji.
W tym roku łączna suma przyznanych dotacji wyniosła 98 000 zł. Wyko‐
nanie Zarządzenia powierza się Referatowi Promocji i Komunikacji Spo‐
łecznej.
Dotacje przyznano następującym projektom z Chwaszczyna i z Tuchomia:

Poz. 2
KLUB SPORTOWY GOKKEN
Zawody rangi mistrzowskiej karate olimpijskiego WKF ‐ 7 000,00
Poz. 3
Stowarzyszenie Kulturalno‐Sportowe VIGO TUCHOM
Wakacyjne rozgrywki piłki nożnej dzieci i młodzieży 2018 ‐ 3 000,00
Poz. 4
Klub Sportowy Chwaszczyno
Puchar Burmistrza Gminy Żukowo ‐ 2 500,00.
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PRZYSŁOWIA – MĄDROŚĆ NARODU
Danuta Jastrzębska
KGW Chwaszczyno Zespół "Kaszubki"
Czym jest przysłowie?
„Słownik terminów literackich” pod redakcją
Janusza Sławińskiego podaje taką deﬁnicję:
„Przysłowie (łac. proverbium) – to zdanie wy‐
stępujące w obrębie danej kultury w stałej po‐
staci, wyrażające w formie bezpośredniej lub
zmetaforyzowanej pewną myśl czy naukę
ogólną, odnoszącą się do określonej sytuacji
życiowej; ma postać stwierdzenia lub poucze‐
nia, zwykle zbudowanego na zasadzie paraleli‐
zmu (zestawienia, porównania) lub kontrastu
znaczeniowego (np. Czego mądry nie zgadnie,
czasem głupi przepowie), nierzadko rymowa‐
nego wewnętrznie (np. Pan zbyt surowy nie‐
długo zdrowy, Bez nagrody cnota oziębnie jak
groch na bębnie)”.
Nauka zajmująca się badaniem przysłów nazy‐
wa się paremiologią, a zbieranie ich to pare‐
miograﬁa.
Przysłowia były znane, cenione i towarzyszyły
ludziom od najdawniejszych czasów, w niemal
wszystkich kulturach i językach świata. Naj‐
starsze pochodzą ze starożytnej Grecji. Drugim
źródłem był starożytny Rzym. Trzecim – Biblia,
szczególnie jej Księga Przysłów.
Przysłowia – tak wdzięczne dla ucha, niezwy‐
kle sugestywne i łatwe do zapamiętania – wy‐
wodzą się z różnych dziedzin życia. Jedne
powstają anonimowo, biorą swój początek
z dawnych obyczajów, wierzeń, zabobonów,
obserwacji przyrodniczych, z praktyki różnych
zawodów, z anegdot, itp., a jeszcze inne rodzą
się pod piórem pisarzy, myślicieli. Mając formę
pouczeń, zakazów, nakazów lub przestróg, peł‐
nią zarazem funkcję impresywną (dążenie do
kształtowania postaw i zachowań odbiorcy),
ponieważ oddziałują na odbiorcę i mają na ce‐
lu kształtowanie jego postaw. Za ich pośrednic‐
twem przekazywane są odwieczne prawdy
moralne uznawane w społeczeństwie za pożą‐
dane. W swojej treści są zatem moralizatorskie
i pełnią rolę dydaktyczną. Ich cechą charakte‐
rystyczną jest też fakt, że mają podwójny sens
i mimo, że traktują o jakichś mniej lub bardziej
konkretnych sytuacjach i zachowaniach, to ich
wymowa jest głębsza, niż dosłowny przekaz
(przykład: przysłowie „Bez pracy nie ma koła‐
czy” mówi o tym, że nie pracując, nie mamy
chleba, ale wskazuje też ono, że aby coś osią‐
gnąć, najpierw trzeba w to włożyć pracę). Sens
przysłów jest zatem uniwersalny i tak głęboko
zakodowany w świadomości społecznej, że
rozpoznaje go większość osób. O ich wartości
świadczy fakt trwania – utrwalone w tradycji
ustnej są wciąż pielęgnowane, przekazywane
z pokolenia na pokolenie i wciąż uczą.
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Cechą przysłów jest ich międzynarodowa po‐
wszechność. Przysłowia z różnych krajów są
niejako wizytówką danego państwa, obrazem
mentalności danego narodu i przede wszyst‐
kim zbiorem jego mądrości.
Kiedy powstały pierwsze przysłowia polskie
w mowie żywej (określane terminami „przypo‐
wieść” albo „porzekadło”), nie wiadomo. Naj‐
starsze, zawierające przysłowia
rękopisy
i starodruki datuje się na początek XV w., np.
rękopis kazań z 1407 r. znaleziony w Krakowie,
w którym znajduje się przysłowie w języku pol‐
sko‐łacińskim: „Quando się łyka drą, tunc ea
drzy”, co znaczy „Kiedy się łyka drą, wtedy je
drzyj” (tzn. na wiosnę – przez wieki bowiem
chłopi polscy nosili obuwie z łyka lipowego).
Pierwszy zbiór przysłów polskich pt. „Prover‐
biorum Polonicorum” zebrał Salomon Rysiński
(po łacinie i po polsku, wydany w 1618 r.).
Z teoretyczno – historycznego punktu widze‐
nia, polskie przysłowia w formie, jaką znamy
obecnie, są rozpoznawalne od połowy XVII w.,
kiedy ich deﬁnicję opracował i wprowadził do
języka polskiego Andrzej Maksymilian Fredro –
dworzanin królewski, kasztelan lwowski, mora‐
lista, pedagog, mówca i historyk (dzieło „Przy‐
słowia mów potocznych” z 1658 r.).
Polskie przysłowia wywodzą się głównie z tra‐
dycji ludowej, powstawały przez obserwację
życia, zjawisk, pór roku, są świadectwem oby‐
czajów oraz wiedzy ludu. Znajdujemy w nich
przede wszystkim odbicie rolniczej kultury na‐
szego kraju oraz jej związek z przyrodą i natu‐
rą. Odnaleźć w nich można m. in. rady
dotyczące prac gospodarskich, plonów, pro‐
gnoz meteorologicznych (zalecenia te są czę‐
sto powiązane z imionami popularnych
świętych), ale nie tylko – polskie przysłowia
dotyczą też każdej ze sfer życia człowieka.
Wszystkie zawierają w sobie bardzo dużo mą‐
drości – mimo, że często są traktowane żarto‐
bliwie, mają niezwykle silny podtekst.
Tworzyły je – przez wieki – całe pokolenia, do‐
ceniając ich wartość kształcącą i wychowaw‐
czą. I chociaż we współczesnym świecie ich
wartość nieco się zatraciła, to wciąż stanowią
ciekawy element folkloru.
Ludowa mądrość stworzyła wiele pouczają‐
cych przysłów, które stały się jakby swoistym
katechizmem.
Przyjrzyjmy się im bliżej.
Przejdźmy z nimi przez cały polski rok, zaczy‐
nając od optymistycznej pory roku jaką jest
wiosna.
Marzec: „W marcu, jak w garncu”, „Ile w mar‐
cu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych”,
„W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże po‐

nad płoty”, „Gdy na św. Józefa (19) bociek
przybędzie, to już śniegu nie będzie”, „Kiedy
marzec przeżył starzec, będzie zdrów, kiedy
baba w marcu słaba, pacierz mów”;
Kwiecień: „Kwiecień – plecień, bo przeplata
trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny, pół zi‐
mowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci
błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą”, „Kwie‐
cień, co deszczem rosi, wiele owoców przyno‐
si”, „Na Marka (25) człek bez koszuli,
a w Ogrodników (12‐14.V) do pieca się tuli”;
Maj: „Gdy kukułka zakuka na suchy las, to bę‐
dzie głodny czas, a gdy w zielonym gaju, spo‐
dziewaj się urodzaju”, „Św. Zoﬁja (15) kłosy
rozwija”, „Rój pszczół jest w maju wart furę
siana, ale za nic stoi od św. Jana (24.VI)”, „Kto
się akurat w maju urodzi, temu zwykle dobrze
się powodzi”;
Czerwiec: „W czerwcu się pokaże, co nam Bóg
da w darze”, „Czerwiec stały – grudzień będzie
doskonały”, „Wanda (23) z Janem (24) wianki
puszczają na wodzie i wspólnie radzą o żniw‐
nej pogodzie”, „Jeśli Piotr święty z świętym
Pawłem (29) płaczą, to ludzie przez tydzień
słońca nie zobaczą”;
Lipiec: „Lipiec – ostatek starej mąki wypiec”,
„Siedmiu Braci (10) kartoﬂe znaczy: jak pogo‐
da, to żyją, jak deszcz pada, to gniją”, „Lipco‐
wa pogoda, to dla chłopów żniwna swoboda”,
„Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie
jeszcze”, „Lipcowe upały mrozów styczniowi
przydały”, „Na Magdalenę (22) pogoda, to dla
pszczółek wygoda, gdy zaś słota, to lichota”,
„Od św. Anki (26) zimne wieczory i ranki”;
Sierpień: „Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie,
tedy długa zima będzie”, „Z sierpem w ręku wi‐
tać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień”,
„Przez przyczynę św. Wawrzyńca (10) męczen‐
nika, chroń Boże pszczółki od szkodnika”,
„Święty Bartłomiej (24) zwiastuje, czy w przy‐
szłym latku dożyjesz dostatku”;
Wrzesień: „Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie
jesień”, „Gdy wrzesień z pogodą zaczyna,
zwykle przez miesiąc pogoda trzyma”, „Kto
pracował w lecie, temu powie wrzesień: ciesz
się gospodarzu, tłusta będzie jesień”, „Wrze‐
sień chodzi po rosie, zbieraj grzyby we wrzo‐
sie”,
„Wiele ostu we wrzesień, wróży
pogodną jesień”;
Październik: „Gdy październik mokro trzyma,
zwykle potem ostra zima”, „Miesiąc październy
– marca obraz wierny”, „Brygida (08) gdy
z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa”,
„Ile razy przed nowiem w październiku śnieg
spadnie, tyle razy wśród zimy odwilż przypad‐
nie”, „Urszula (21) jaka, cała zima będzie taka”,
„Po św. Urszuli (21) trudno wyjść w samej ko‐
szuli”, „Na św. Szymona i Judy (28) koń się boi
grudy”, „Na św. Szymona i Judy (28) spodzie‐
waj się śniegu albo grudy”;
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Listopad: „W listopadzie goło w sadzie”, „Cza‐
sem czasy bywają, że już Wszyscy Święci w bieli
przybywają”, „We Wszystkich Świętych, jeśli
ziemia skrzepła, cała zima będzie ciepła, a jak
deszcz, to trzeba będzie w piec wleźć”, „Wszy‐
scy Święci gdy jasnością uraczą, a Zaduszki nie
popłaczą, Marcin (11) nam też nie zsiwieje,
wówczas, bracie, miej nadzieję, że w Oﬁarowa‐
nie (21) masz piękne zaranie, na Niepokalaną
(08.XII) rzeki nam nie staną, a do Wilii na to –
dotrwa babie lato”, „Że śnieg na św. Marcina
(11) pospolicie spada, na białym koniu jedzie,
przypowieść powiada”, „Na Marcina (11) – gęś
do komina”, „Gdy w listopadzie liść na drze‐
wach trzyma, będzie sucha i krótka, ale ostra
zima”, „Jak się Katarzyna (25) głosi, tak się No‐
wy Rok nosi”, „Katarzyny (25) dzień jaki, cały
grudzień będzie taki”.
Grudzień: „Grudzień ziemię grudzi i izdebki stu‐
dzi”, „Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami”,
„ Jeśli w grudniu z nieba ciecze, wiosną długo
mróz dopiecze”, „Po suchym grudniu sucha
wiosna bywa i pogoda w żniwa”, „Święta Bar‐
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bara (04) po lodzie, Boże Narodzenie po wo‐
dzie”, „Od Łucji (13) dni dwanaście policz sobie
do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a prze‐
powiesz miesiąc każdy”, „Gdy w Narodzenie
pogodnie, będzie tak cztery tygodnie”, „Gdy
choinka tonie w wodzie, jajo toczy się po lo‐
dzie”, „Mroźny grudzień i wiele śniegu, żyzny
roczek będzie w biegu”;
Styczeń: „Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, bę‐
dzie jeszcze długa zima”, „Styczeń mrozi, lipiec
skwarem grozi”, „Kiedy styczeń najostrzejszy,
tedy roczek najpłodniejszy”, „Bój się w styczniu
wiosny, bo marzec zazdrosny”, „Jeśli w styczniu
deszczyk pada, w kwietniu śnieg mu odpowia‐
da”, „Styczeń ma być siarczysty, by owoc był so‐
czysty”;
Luty: „Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zrepe‐
ruje”, „Luty – miej dobry kożuch i buty”, „Gdy
mróz w lutym tęgo trzyma, nie pobędzie długo
zima”, „Po św. Dorocie (06) wyschną chusty na
płocie”, „Jak Walenty (14) nie poleje, to na wio‐
snę masz nadzieję”.

I poznajmy (albo może przypomnijmy sobie)
kilkanaście – jakże głębokich w swej treści –
z przysłów zebranych przez Oskara Kolberga:
„Cudza strzecha – nie pociecha”, „Cudza
krzywda chleba nie da”, „Kto się prawuje i pie‐
niactwo mnoży – adwokatów pasie, a siebie
uboży”, „Kto niezgodę sieje – ten niepokój
zbiera”, „Małe dzieci nie dają spać, duże dzieci
nie dają żyć”, „Lepiej dzieciom dać, niż od dzieci
brać”, „”Co po komorze – gdy bieda we dwo‐
rze”, „Na grzeczności nikt nie traci”, „Nie mierz
miarą, gdy wierzysz wiarą”, „Nie wścibiaj nosa,
gdzieś nie dał grosza”, „Nie życz złego nikomu,
byś tego nie zastał w domu”, „Ludzka rzecz
upaść, a diabelska trwać w upadku”, „Lepiej
nie grzeszyć, niż do pokuty spieszyć”, „Bóg się
takim brzydzi, co się ojca wstydzi”, „Dla nowe‐
go przyjaciela – nie opuszczaj starego”, „Dobry
i owsiany placek, gdy nie ma kołacza”, „Pierw‐
sze posłuszeństwo – jak nabożeństwo”.
Czyż nie warto poznać i czerpać z tej wielowie‐
kowej skarbnicy życiowych wskazówek i porad
na różne okoliczności naszego życia?

ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2018 ROKU.
POWIADOM GMINĘ
Jolanta Wiercińska
Sołtys sołectwa Chwaszczyno
Informujemy, że w 2018 roku zbiórka odpa‐
dów wielkogabarytowych będzie odbywać się
w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie
będzie to wystawka odpadów w miejsca zwy‐
czajowo przyjęte, ale będzie to „zbiórka przy‐
domowa”.
Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru od‐
pady wielkogabarytowe musi w terminie do 31
marca zgłosić potrzebę wywozu odpadów.
Zgłoszeń można dokonywać:
• telefonicznie pod nr tel. (58) 685‐83‐71,
• e‐mailem: ugzukowo@zukowo.pl lub srodo‐
wisko@zukowo.pl,
• listownie na adres tut. Urzędu,
• osobiście w pok. 32 tut. urzędu w godzinach
urzędowania.
Podczas zbiórki będą odbierane takie odpady
jak: wielkogabarytowe np. szafy, sofy, krzesła,
stoły, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, dywa‐
ny, wykładziny, ramy okienne bez szyb, drzwi,
materace, opony od samochodów osobowych i
inne odpady wielkogabarytowe niemieszczące
się w pojemnikach na odpady, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny np. lodówki, zamra‐
żarki, zmywarki, pralki, suszarki elektryczne,
wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, odku‐
rzacze, żelazka, tostery, frytkownice, odbiorniki
radiowe, TV, wiertarki, piły, maszyny do szycia,
czajniki elektryczne, lokówki, prostownice itp.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec,
posiadający do odbioru odpady wielkogabary‐
towe musi w terminie do 31 marca zgłosić po‐
trzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy
podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj od‐
padów, które mają być zabrane (dla ułatwienia
kontaktu można podać nr telefonu lub e‐mail).
Po ustaleniu terminu odbioru ﬁrma świadcząca
usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbio‐
ru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają
obowiązek zgromadzenia odpadów wielkoga‐
barytowych na terenie swojej posesji z dogod‐
nym dojazdem najlepiej na samym początku
podwórka zaraz za bramą wjazdową, a dla za‐
budowy wielorodzinnej przy pergolach śmiet‐
nikowych.
Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE wszel‐

kiego rodzaju odpady pochodzące z warszta‐
tów
samochodowych,
z
prowadzonej
działalności gospodarczej, odpady budowlane,
remontowe, styropiany, papa, płyty azbestowe,
szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, ta‐
picerka samochodowa, opony ciągnikowe i
sam. dostawczych itp. Tego rodzaju odpady
muszą być poddane utylizacji we własnym za‐
kresie przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą.
Nie będzie również odbierana odzież, duże kar‐
tony, wiadra po farbach, klejach itp. Te odpady
można dostarczyć do PSZOK.
(info na podstawie FB PSZOK ŻUKOWO)
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PRZYGOTOWANIA KS CHWASZCZYNO DO RUNDY WIOSENNEJ
Janusz Płocki
Prezes KS Chwaszczyno
Okres zimowy to okres bardzo intensywnej
pracy. Właśnie zakończyły się rozgrywki
Żukowskiej Ligi Futsalu, w których nasz klub
wystawił 2 zespoły w Superlidze i 2 lidze.
Rozgrywki odbywały się na hali sportowej w
Żukowie od listopada do połowy lutego.
Zespół grający w Superlidze ostatecznie zajął
5. miejsce, zaś zespół grający w 2 lidze zajął 1
miejsce i awansował do 1 ligi.
Zespół juniorów z rocznika 2003 i 2004 również
tej zimy uczestniczył w rozgrywkach Żukowskiej
Ligi Futsalu Junior. Po bardzo dobrych meczach
nasi chłopcy zajęli ostatecznie 4. miejsce.
Mimo tak dobrych wyników zarówno
zawodnicy jak i trener czuli spory niedosyt, bo
wiadomo, że 4. miejsce tak nie cieszy
sportowca.
Od stycznia nasi chłopcy z roczników 2004‐
2012
wznowili
treningi
po przerwie

świątecznej. Pod okiem kadry trenerskiej
przygotowują się do rundy wiosennej oraz do
licznych turniejów, które mamy zaplanowane
na rok 2018.
Od stycznia po przerwie świątecznej treningi
wznowił również zespół B klasy uczestniczący
w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej. Zawodnicy przygotowują się do
wiosennej rundy pod okiem trenera Mariusza
Radonia, korzystając z hali sportowej w
Chwaszczynie i boiska ze sztuczną nawierzchnią
w Bojanie. Naszych zawodników można
spotkać trenujących elementy biegowe na
drogach naszej miejscowości. Zespół rozegrał
również kilka meczy sparingowych. W trakcie
przygotowań do naszego zespołu traﬁło kilku
zawodników na testy ‐ być może część z nich
zasili nasz zespół w walce o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej.
Na
2018
zarząd
Klubu
Sportowego
CHWASZCZYNO opracował kalendarz imprez,
jakie planuje zorganizować. Dzięki środkom z

Urzędu Gminy Żukowo w maju zorganizujemy II
Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo na
boisku
w
Chwaszczynie.
03.06.2018
organizujemy II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci i rodziców (środki z funduszu
sołeckiego). We wrześniu ‐ o ile uda się
pozyskać środki z powiatu ‐ zorganizujemy
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej.
W listopadzie odbędzie się Halowy Turniej o
Puchar Przewodniczącego i Rady Miejskiej w
Żukowie, a w dniach 8‐9 grudnia zorganizujemy
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej (środki Rady
Sołeckiej).
Plany są bardzo ambitne, bo do tego jeszcze
dochodzą mecze ligowe seniorów i dzieci, ale
wierzymy, że to będą bardzo wyjątkowe
imprezy. Wszystkich rodziców i kibiców
zachęcamy do uczestnictwa w rozgrywkach i
wspierania reprezentantów Chwaszczyna w
sportowych zmaganiach. Pierwszy mecz „u
siebie” KS Chwaszczyno rozegra w weekend
21/22 kwietnia.

ZAPROSZENIE NA X ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów w Chwaszczynie organizuje kolejne
spotkanie szkolne, na które zaproszeni są absolwenci lat 1958 – 2000.

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Chwaszczynie!
W roku 2018 mija 60 lat od utworzenia naszego Szkolnego Klubu Sportowego.
Jesteśmy więc zobligowani do przypomnienia i upamiętnienia sukcesów i pięknej tradycji
sportowej szkoły, organizując w sobotę, 16 czerwca 2018 r. ‐ okolicznościowe koleżeńskie
spotkanie jako:

X ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOŁY z lat 1958‐2000
Zgłoszenia i wpisowe (130 zł od osoby) u Elżbiety Kolka – Sklep ABC i u Alojzego Trelli – ul. Sienkiewicza 13 a, (również
przekazem pocztowym) w terminie: 1 lutego – 30 kwietnia 2018 r.
Zaproszenie i program zjazdu zainteresowani otrzymają w maju 2018 r.
Komitet Organizacyjny
Zjazdu Absolwentów Szkoły

22

marzec 2018

CHWASZCZYNO.PL

23

