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MOja GMina

Szanowni Państwo
Nowy rok dla wielu oznacza realizację nowych planów i postanowień. Życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu 
do nich. Dla samorządu nowy rok to wiele nowych zadań, stąd zachęcam Państwa do zapoznania się z budżetem 
Gminy Żukowo na rok 2018. To rekordowy plan finansowy, w którym wydatki budżetu gminy wynoszą łącznie po-
nad 226 mln złotych. To zdecydowanie najwyższy budżet nie tylko w powiecie, ale – porównując do struktury gminy –  jeden z wyższych w kraju. 
Styczeń w Żukowie obfitował w wiele wydarzeń. Tradycyjnie rozpoczął się meczem noworocznym już 1 dnia nowego roku. 6 stycznia ulicami 
miasta przeszedł Orszak Trzech Króli, a 14 stycznia odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam do zapoznania się z naj-
nowszym numerem „Mojej Gminy”.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)

MAGAZYN INFORMACYJNY 
GMINY ŻUKOWO

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

Materiały prasowe oraz zdjęcia 
można dostarczać do 10-go 
każdego miesiąca na e-mail: 

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

Beata Bujnowska-Kowalska
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

tel. +48 58 685 83 68
e-mail: redakcja@zukowo.pl

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

Sekretariat Burmistrza: pokój 5 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-18, 58 685-83-00 
fax: 58 685-83-30 
e-mail: sekretariat@zukowo.pl

Biuro Obsługi Klienta: pokój 3 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-09 
e-mail: bok@zukowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: pokój 14-15
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-43 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: 
Joanna Piełowska, e-mail: usc@zukowo.pl

Referat Spraw Obywatelskich 
i Administracyjno - Gospodarczych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Ewidencja Ludności, wybory powszechne  

tel.: 58 685-83-24, pokój 1,  
e-mail: elud@zukowo.pl

•  Dowody Osobiste, tel.: 58 685-83-26, pokój 2, 
e-mail: dowody@zukowo.pl

•  Działalność Gospodarcza,  
tel.: 58 685-83-10, pokój 4,  
e-mail: dzg@zukowo.pl

•  Zgromadzenia publiczne,  
tel.: 58 685-83-13, pokój 19  
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

•  Obrona Cywilna, tel.: 58 685-83-59,
Kierownik Referatu: Katarzyna Kurowska 
pokój 19, tel.: 58 685-83-13, 
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

Referat Oświaty i Zdrowia 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Stypendia, tel.: 58 685-83-73, pokój 17
•  Oświata, tel.: 58 685-83-22, pokój 18
•  Kultura, ochrona zdrowia,  

tel.: 58 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora,  
pokój 16, tel.: 58 685-83-55 
e-mail: spoleczny@zukowo.pl

Referat Inwestycji: pokój 9 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-66 
Koordynator Referatu:  
Wiesław Pałka, pokój 11, 
tel.: 58 685-83-56, e-mail: inwestycje@zukowo.pl

Referat Zamówień Publicznych: pokój 31 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-05 
Kierownik Referatu: Izabela Pleszyniak, 
pokój 30, tel.: 58 685-83-16, 
e-mail: zamowienia@zukowo.pl

Referat Programów Rozwojowych 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Projekty finansowane z funduszy krajowych 

i europejskich, strategia rozwoju Gminy, 
współpraca zagraniczna, tel.: 58 685-83-08, 
58 685-83-11, pokój 8, pokój 13,  
e-mail: programyeu@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-Bobula, 
pokój 12, tel.: 58 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
•  Zespół Promocji Gminy pokój 20,  

tel. 58 685-83-68
•  Kontakt dla mediów: 

Inspektor: Beata Bujnowska-Kowalska,  
tel. 58 685-83-68, 885 227 111,  
e-mail: redakcja@zukowo.pl

•  Zespół Komunikacji Społecznej pokój 13, 
tel. 58 685-83-08

•  Kontakt do stanowiska ds. rekreacji, sportu  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Główny specjalista: Radosław Cebela, pokój 13 
tel.: 58 685-83-08, e-mail: r.cebela@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Wojciech Kankowski 
pokój 5, tel.: 58 685-83-00
e-mail: burmistrz@zukowo.pl 

Referat Środowiska i Rolnictwa
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Ochrona środowiska,  

tel.: 58 685-83-48, pokój 38
•  Ochrona przyrody,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
•  Rolnictwo,  

tel.: 58 685-83-34, pokój 37
•  Gospodarka odpadami komunalnymi,  

tel.: 58 685-83-71, pokój 32
•  Czystość i porządek publiczny,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
Kierownik Referatu: Sabina Makurat,  
pokój 33, tel.: 58 685-83-63
e-mail: srodowisko@zukowo.pl

Referat Komunalny  
i Infrastruktury Drogowej
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Sprawy komunalne: wodociągi, kanalizacja 

sanitarna,   
tel.: 58 685-83-86, pokój 4

•  Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie 
miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy,  
tel.: 58 685-83-50, pokój 5

•  Drogi, tel.: 58 685-83-88, 58 685-83-57, pokój 3
Kierownik Referatu: Grzegorz Rek, pokój 4,  
tel.: 58 685-83-86, e-mail: komunalny@zukowo.pl 

Referat Urbanistyki i Nieruchomości 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Kancelaria Referatu,  tel.: 58 685-83-15, pokój 21, 

budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

tel.: 58 685-83-15, pokój 21,  
budownictwo@zukowo.pl

•  Gospodarka nieruchomościami,  
tel.: 58 685-83-31, pokój 25

•  Opłaty adiacenckie, tel.: 58 685-83-31, pokój 25
•  Ewidencja zabytków, tel. 58 685-83-31, pokój 25
•  Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne, tel.: 58 685-83-91, pokój 25
•  Geodezja i kartografia,  

tel.: 58 685-83-28, pokój 27
Kierownik Referatu: Patrycja Przytarska-Pułka, 
pokój 22, tel.: 58 685-83-90
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl

Referat Podatków i Opłat 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego - osoby fizyczne,  
tel.: 58 685-83-33, pokój 28

•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
- osoby prawne, tel.: 58 685-83-60, pokój 37

•  Wymiar podatku od środków transportowych – 
osoby fizyczne, osoby prawne, tel.: 58 685-83-47, 
pokój 26

•  Windykacja i egzekucja, tel.: 58 685-83-46, 
pokój 41

•  Księgowość podatkowa, tel.: 58 685-83-85, 
pokój 41

Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36,  
tel.: 58 685-83-04, e-mail: pio@zukowo.pl

Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Księgowość Budżetowa, Sprawozdawczość,  

tel.: 58 685-83-36, pokój 29
•  Płace, tel.: 58 685-83-44, pokój 21
Kierownik Referatu: Lucyna Cybula,  
pokój 21-22, tel.: 58 685-83-32
e-mail: skarbnik@zukowo.pl

Referat Organizacyjny 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Obsługa Rady Miejskiej, tel.: 58 685-83-35, pokój 17, 
e-mail: radamiejska@zukowo.pl
Obsługa sołectw i osiedli, tel: 58 685-83-27, pokój 17, 
e-mail: solectwa@zukowo.pl
Kadry, tel.: 58 685-83-25, pokój 16,  
e-mail: kadry@zukowo.pl
Archiwum zakładowe, tel.: 58 685-83-25, pokój 16
Kierownik Referatu: Brygida Markowska, 
pokój 16, tel.: 58 685-83-01, 
e-mail: sekretarz@zukowo.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień 
Mariola Łukaszewicz 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: 58 685-83-40
e-mail: gops@zukowo.pl
www.gops.zukowo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Aleksandra Rogalewska 
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 680 08 48, 58 736 62 01 
e-mail: okis@okis-zukowo.pl 
www.okis-zukowo.pl 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
Prezes: Michał Sirocki
tel.: 58 586-75-86
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl
www.skzukowo.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
ul. Polna 70, 83-330 Żukowo, 
czynny 5 dni w tygodniu:
-  wtorek - godz. 8:00 - 16:00
-  środa - godz. 8:00 - 16:00
-  czwartek - godz. 8:00 - 18:00
-  piątek - godz. 8:00 - 16:00
-  sobota - godz. 8:00 - 14:00
tel.: 721-040-200

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
Kod pocztowy: 83-330 Żukowo
REGON: 000549795

Burmistrz: Wojciech Kankowski
I Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
II Zastępca Burmistrza: Sylwia Laskowska-Bobula
Skarbnik: Lucyna Cybula
Sekretarz: Brygida Markowska

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl
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Podczas ostatniej w 2017 roku - XLVIII sesji Rady Miejskiej w Żukowie jednogłośnie 
zatwierdzony został budżet na rok 2018. Dochody wyniosą ponad 197 mln złotych 
(197.216.073,55 zł), wydatki prawie 218 mln złotych (217.677.993,55 zł) a rozchody ponad 
8,5 mln złotych, co daje łącznie ponad 226 mln złotych wydatków budżetu gminy. Podczas 
posiedzenia zatwierdzono również wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025.

 Budżet na rok 2018 to najwyższy plan fi-
nansowy w historii gminy Żukowo. Ponad 
dwukrotnie większy w porównaniu do roku 
2017 jest plan wydatków inwestycyjnych, 
który wynosi ponad 65 mln zł. Ponad 30 
mln zł zostanie przeznaczone na szeroko 
rozumiany transport oraz drogi. Jednym 
z największych przedsięwzięć będzie budo-

Budżet na rok 2018 zatwierdzony

wa węzłów integracyjnych Żukowo i Rębie-
chowo wraz z  trasami dojazdowymi – 25,8 
mln zł. Wśród przyszłorocznych inwestycji 
drogowych jest również opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz budowa i moder-
nizacja dróg i ścieżek rowerowych - 2 mln zł. 
Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie 
dróg wyniosą 3,2 mln zł.

Realizowane będą też inwestycje związane 
z odwadnianiem terenów utwardzonych 
– m.in. na granicy Banina i Rębiechowa 
powstać ma zbiornik retencyjny – 1 mln 
130  tys. zł. Kosztowną inwestycją będzie 
rewitalizacja starego centrum Żukowa – 
10  mln 667  tys. zł. Planowana jest także 
kompleksowa modernizacja budynku urzę-
du gminy - 950 tys. zł i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w  Miszewie poprzez budowę 
hali sportowej - ponad 3 mln zł. Na oświatę 
w tegorocznym budżecie przeznaczonych 
jest łącznie ponad 67 mln zł.
Plan wydatków na przedsięwzięcia rea-
lizowane w ramach funduszu sołeckie-
go w  2018  r. opiewa na kwotę 2,3 mln zł, 
a  środki wyodrębnione na przyszły rok do 
dyspozycji pięciu żukowskich osiedli to 
279 tys. zł. Na realizację Budżetu Obywatel-
skiego  w mieście Żukowo przeznaczonych 
jest 338 tys. zł.
 – Planowaliśmy w 2017 roku emisję obliga-
cji w wysokości 9 mln złotych. Tej emisji nie 
ma i zadłużenie będzie wynosić 25,7 procenta 
w stosunku do dochodów budżetu. Jak wyglą-
dać będzie sytuacja w 2018 roku? Po pierwsze 
dochody budżetu wzrosną do niemal dwustu 
milionów złotych i w tej strukturze zadłużenie 
będzie stanowić niewiele ponad 33 procent 
budżetu – przekazał burmistrz Wojciech 
Kankowski.
Gmina Żukowo będzie miała budżet zdecy-
dowanie najwyższy, nie tylko jeżeli chodzi 
o  powiat, ale - porównując do struktury 
gminy - jeden z wyższych w kraju.
 – Uważam, że projekt budżetu przedsta-
wiony przez burmistrza jest bardzo ambitny, 
ale możliwy do zrealizowania. Jest to budżet 
rekordowy, patrząc na budżety z poprzednich 
lat. Świadczy to o dynamicznym rozwoju na-
szej gminy, a to pozwala na wydatkowanie 
większych środków na zakupy inwestycyjne 
i  to zapewne cieszy. Zdaję też sobie sprawę, 
że nie można było uwzględnić wszystkich 
wniosków, które zostały przedstawione przez 
radnych i mieszkańców, ale tak to bywa co 
roku. Chciałbym życzyć, aby ten budżet zo-
stał zrealizowany w stu procentach, bo taka 
szansa jest – powiedział wiceprzewodniczą-
cy rady Albin Bychowski.

 Dochody budżetu gminy na 2018 r. wy-
niosą 197 mln 216 tys. zł, a wydatki 217 mln 
677 tys. zł. W porównaniu z zeszłorocznym 
budżetem dochody wzrosną o 23 mln zł, 
a wydatki będą większe o 35,4 mln zł.  Źród-
łem pokrycia ustalonego deficytu budżetu 
w wysokości 20 mln 461 tys. zł będzie część 
obligacji. Ubiegły rok mimo wcześniej pla-
nowanego deficytu zamknie się nadwyżką 
budżetową.

fotografie UG Żukowo
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„Bon opiekuńczy” na 2018 rok

akcje „weekend za pół ceny” oraz „karta Mieszkańca”

Przyznano dotacje w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Z końcem grudnia ubiegłego roku we-
szła w życie Uchwała Rady Gminy Żuko-
wo w  sprawie ustanowienia na rok 2018 
świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon 
opiekuńczy”. 

 Będzie to kolejny rok, kiedy mieszkańcy 
gminy - rodzice małych dzieci - będą mogli 
otrzymywać wsparcie finansowe w związku 
z korzystaniem z usług żłobków lub klubów 
dziecięcych. W roku 2017 Gmina Żukowo 
przekazała rodzicom w sumie 149 600 zł jako 
świadczenie dla 164 dzieci w wieku do lat 3. 
Szczegółowe zasady przyznawania świad-
czenia oraz wzór wniosku reguluje Uchwa-
ła Nr XLVI/553/2017 Rady Miejskiej z dnia 
28.11.2017 r.
 Treść uchwały, wniosek, oświadczenia 
rodziców  są dostępne na stronie zukowo.pl 
oraz na bip.zukowo.pl

W weekend 21- 22 kwietnia 2018 r. w Gmi-
nie Żukowo odbędzie się trzecia edycja akcji 
„Weekend za pół ceny”.

	 „Rozsmakuj	się	w	Metropolii.	Weekend	za	
pół	ceny” to akcja promocyjna, która od kilku 
lat z powodzeniem organizowana jest w gmi-
nach na terenie Województwa Pomorskiego. 
Wydarzenie to jest elementem promocyjnym, 
mającym na celu zintegrowanie społeczności 
lokalnej, jak również prezentację towarów i 
usług znajdujących się w ofercie Partnerów, 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotacje orga-
nizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w 2018 roku w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego”. Wyniki konkursu na stronie www.zukowo.pl

poprzez ich sprzedaż za pół ceny. Przedsię-
wzięcie jest otwarte dla wszystkich, którzy 
oferują usługi gastronomiczne, hotelowe, kul-
turalne, sportowe, kosmetyczne i turystyczne 
oraz są gotowi obniżyć ceny oferowanych pro-
duktów i usług o 50%. Oferty nie muszą obej-
mować całego asortymentu, warunkiem jest 
jednak obniżenie cen standardowych wybra-
nych produktów lub usług.
 W Gminie Żukowo projekt „Rozsmakuj się 
w Metropolii. Weekend za pół ceny” planowa-
ny jest 21 i 22 kwietnia w godzinach otwarcia 
obiektów usługowych i handlowych Partne-
rów, którzy włączą się do akcji. Miejsca, które 
wezmą udział w akcji, zostaną oznaczone spe-
cjalnymi plakatami, tak aby turyści oraz miesz-
kańcy nie mieli wątpliwości, których lokali do-
tyczy zniżka.

Projekt	„Karta	Mieszkańca”
Chcielibyśmy również zainteresować Państwa 
przystąpieniem do projektu „Karta Miesz-
kańca”. Partnerem „Karty Mieszkańca” może 
zostać każdy podmiot świadczący usługi 

na terenie gminy Żukowo, który zgłosi chęć 
uczestniczenia w programie. Przedsięwzięcie 
jest otwarte dla wszystkich, którzy oferują 
usługi gastronomiczne, hotelowe, kulturalne, 
sportowe, kosmetyczne i turystyczne oraz są 
gotowi obniżyć ceny oferowanych produktów 
i usług. Zniżki nie muszą obejmować całego 
asortymentu. Lista takich podmiotów będzie 
po wejściu projektu udostępniona na stronie 
internetowej Gminy Żukowo.
 „Kartę Mieszkańca” otrzymać będzie mógł 
każdy mieszkaniec gminy (zameldowany lub 
zamieszkujący gminę), który złoży zeznanie 
podatkowe PIT, wskazując w nim miejsce za-
mieszkania na terenie gminy Żukowo i przed-
stawi potwierdzenie złożenia takiego zeznania 
w Urzędzie Gminy Żukowo. „Karta Mieszkań-
ca” uprawniałaby jej właściciela do zniżek 
wśród partnerów programu.
 Wszystkich przedsiębiorców zaintereso-
wanych akcjami zapraszamy do kontaktu: 
b.bujnowska@zukowo.pl lub r.cebela@zu-
kowo.pl bądź telefonicznie: 58  685 83 68 lub 
58 685 83 08.

Wnioski można pobrać w urzędzie gminy w Biurze Obsługi Klienta ul. Gdańska 52, par-
ter, pokój nr 3, lub w referacie Oświaty i Zdrowia ul. Gdańska 48, I piętro.
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Burmistrz Gminy Żukowo, wzorem lat poprzednich, ogłasza nabór wniosków na lokalne 
inicjatywy w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb.

Program zakłada współudział Gminy Żukowo i zainteresowanych mieszkańców działających indywidualnie lub w ko-
mitetach, przedsiębiorców lub innych podmiotów, co umożliwi utwardzenie dróg gminnych, które nie zostały zapla-
nowane do modernizacji w budżecie Gminy na 2018 r.
W 2017 r., z inicjatyw lokalnych przy współudziale Gminy Żukowo zakupiono i wbudowano ponad 10 000 szt płyt, 
o wartości ponad 336 tys zł, co stanowiło 22% wszystkich wbudowanych płyt przez Gminę Żukowo w tym roku. Bur-
mistrz Gminy Żukowo widząc duże zainteresowanie lokalnych inicjatyw w zakresie partycypacji przy utwardzaniu 
dróg gminnych płytami Yomb, postanowił usystematyzować zasady współfinansowania tych inwestycji. Termin 
zgłaszania inicjatyw, do sołtysów danego sołectwa mija 02.02.2018 r. Pliki do pobrania na: www.zukowo.pl

Ruszamy z Rewitalizacją Starego Centrum Żukowa!
16 stycznia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie pierwszego etapu „Rewitalizacji Starego 
Centrum Żukowa” wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Wykonawcą prac budowlanych o wartości 1.764.066,00 zł brutto jest firma budowlano - handlowa ASBUD Andrzej Dob-
ka z Kartuz. Jest to pierwszy etap realizacji projektu unijnego „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji za-
gospodarowana zostanie przestrzeń przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólno-parkową. Realizacja inwestycji ma 
na celu poprawę i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Żukowa oraz udostępnie-
nie mieszkańcom na potrzeby rekreacyjne terenów zielonych w jego centrum poprzez utworzenie ścieżek pieszych wraz 
z oświetleniem parkowym, a także elementów małej architektury m.in.: ławek parkowych, altany, koszy na śmieci. Dzięki 
podejmowanym działaniom nastąpi uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa, poprzez wyeksponowanie zabytków 
oraz stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców. Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do końca 
czerwca 2018 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Żukowie.”

Burmistrz napisał do WSA w sprawie OMT

4 stycznia Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wystosował pismo do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie w sprawie budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, w ramach której planowana jest budowa obwod-
nicy Żukowa, prosząc o pozytywne rozpatrzenie sprawy przy ponownym rozpoznaniu. 
W piśmie zaznaczył, że budowa tej inwestycji jest istotna dla rozwoju regionu Pomorza i Kaszub, a odbywający się ruch koło-
wy, zwłaszcza na drogach krajowych nr 7 i 20 przebiegających przez Gminę Żukowo oraz na drogach wojewódzkich łączących 
się z drogami krajowymi w Żukowie i Chwaszczynie, powoduje nieustanne zakorkowanie tych miejscowości, co ma negatyw-
ny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną i mieszkaniową tych trenów oraz na środowisko i zdrowie mieszkańców. 

Podsumowanie inwestycji drogowych roku 2017

W 2017 roku na drogach gminy Żukowo zrealizowano wiele ważnych inwestycji, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni 
ale i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz przeprowadzono remonty na-
wierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej. Na ponad 4 kilometrach zostało wyremontowanych 14 odcinków dróg za kwotę około 
4 mln złotych. Prace remontowe prowadzone były głównie latem, a ostatnie zakończyły się w grudniu. Przy okazji wykonywania prac 
drogowych niektóre z ulic zyskały dodatkowo oświetlenie, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz kanalizację wodociągową.
Rok 2017 był rokiem poprawy jakości dróg w naszej gminie. Kosztem ok. 4 mln zł aż 14 ulic zyskało nową nawierzchnię – asfal-
tową lub betonową. Wykaz wyremontowanych ulic: www.zukowo.pl/Podsumowanie_inwestycji_drogowych_roku_2017,27,4612

W 2017 roku część dróg utwardzona została również płytami yomb. Ułożone zostały one w następujących miejscowościach: Banino, 
Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Leźno, Lniska, Czaple, Rębiechowo, Łapino, Małkowo, Miszewo, Miszewko, Nowy Tuchom, Niestępowo, 
Nowy Świat, Otomino, Pępowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Widlino, Żukowo. Łącznie położono około 48 tys. płyt yomb, co stanowi około 
9,6 tys. metrów bieżących, za kwotę ponad 3,3 mln zł.

Plany na 2018 r.
W 2018 r. planowana jest budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z trasami dojazdowymi. Zmodernizowane zo-
staną poszczególne drogi w większości sołectw – planowane są remonty kilkudziesięciu ulic, m.in.: kontynuacja ul. Rolniczej w Baninie, 
modernizacja ul. Głębokiej w Borkowie, ul. Sosnowej w Łapinie, ul. Słonecznej w Niestępowie, a także budowa ul. Lisiej w Chwaszczynie, 
ul. Wierzbowej w Glinczu czy też ul. Jabłoniowej w Żukowie.
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Sołectwo czaple wybrało Sołtysa i radę Sołecką

22 stycznia odbyły się wybory do MGr!

Spotkanie opłatkowe Żukowskiego zkP

9 stycznia br. odbyło się Zebranie Wiej-
skie Sołectwa Czaple w sprawie wyborów 
na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. Sołtysem 
wsi została Cichowicz Katarzyna.

 Zebranie odbyło się w remizie OSP w Leź-
nie. Łącznie w Zebraniu Wiejskim uczestni-
czyło 71 osób uprawnionych do głosowania 
na 409. Sołectwo Czaple liczy obecnie 567 
mieszkańców.
 Po wyborze protokolanta, Przewodni-
czącego Zebrania Wiejskiego oraz Komisji 
Skrutacyjnej i Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej, przystąpiono do zgłaszania 

22 stycznia 2018 roku po raz pierwszy 
w Gminie odbyły się wybory do Młodzie-
żowej Rady Gminy.

 Głosowanie odbyło się w siedzibach szkół 
na terenie Gminy Żukowo w godzinach od 
10 do 13. Osobami uprawnionymi do gło-
sowania z Okręgu, którym jest szkoła, byli 
uczniowie danej szkoły. Uczniowie szkoły, 
która była okręgiem wyborczym nie mie-
li możliwości głosowania poza szkołą do 
której uczęszczają. W okręgu, w którym 
zarejestrowano tylko jednego kandydata 
lub dwóch kandydatów w okręgu Gmina 

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Żu-
kowie obchodziło swój doroczny opła-
tek. Społeczność kaszubska spotkała się 
w  styczniowy sobotni wieczór w restau-
racji Gryf. 

 Krótko po godzinie 16:00 pogawędki prze-
rwał dźwięk kościelnego dzwonka. Do sali 
weszła kolęda z parafii WNMP w Żukowie. 
Ksiądz prałat Stanisław Gackowski, orga-
nista Piotr Kitowski z ministrancką obsta-
wą bardzo mile zaskoczyli zebranych. Ks. 
prałat poprowadził wigilijną modlitwę. Ed-
mund Lewańczyk w pięknej kaszubszczyź-
nie przedstawił historię narodzenia Jezusa 
Chrystusa wg św. Łukasza, całość z pamięci. 

kandydatów na Sołtysa. Zaproponowane 
zostały cztery kandydatury: Cichowicz Ka-
tarzyna, Wojowska Anna, Szczęsna Justyna, 
Jagodziński Tomasz. Po zamknięciu listy 
kandydatów przystąpiono do głosowania 
na sporządzonych kartach. W wyborach 
Sołtysa brało udział 68 osób uprawnionych 
do głosowania.
Karty wrzucano do opieczętowanej i za-
mkniętej urny. Po przeliczeniu głosów, Ko-
misja Skrutacyjna ogłosiła, że sołtysem So-
łectwa Czaple wybrana została Cichowicz 
Katarzyna ilością 27 głosów.
 Wybrana została także Rada Sołecka. 
Zgłoszonych zostało siedem kandyda-
tur: Jagodziński Tomasz, Wojowska Anna, 
Szczęsna Justyna, Wojowski Jerzy, Cejrow-
ski Jarosław, Stasiak Maciej, Kołtona Mar-
cin. W głosowaniu udział wzięło 71 osób. Po 
przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna 
ogłosiła osoby wybrane jako Członkowie 
Rady Sołeckiej Sołectwa Czaple: Jagodziń-

ski Tomasz (58 głosów), Cejrowski Jarosław 
(46 głosów), Kołton Marcin (45 głosów), Sta-
siak Maciej (33 głosy).
 W głosowaniu jawnym przyjęto jedno-
głośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Sołtysa do gospodarowania środkami pie-
niężnymi przeznaczonymi dla Sołectwa 
w  budżecie gminy. Podczas zebrania poru-
szane były także kwestie budowy chodni-
ka, powstającej w jezdni dziury czy sprawa 
zajęcia pasa drogowego oraz kanalizacji bu-
rzowej.
 Zebranie Wiejskie otworzył Burmistrz Gmi-
ny Żukowo Wojciech Kankowski. Dodatkowo 
w zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Witold Szmidtke, Radnt Rady 
Miejskiej Tomasz Pellowski oraz Sekretarz 
Gminy Żukowo Brygida Markowska.
 Dwudzieste drugie sołectwo w gminie Żu-
kowo - Sołectwo Czaple, wydzielone zosta-
ło z sołectwa Leźno Uchwałą Rady Miejskiej 
w Żukowie pod koniec października 2017 r.

Żukowo, wyborów nie przeprowadzano. 
W okręgu, w którym nie przeprowadzono 
wyborów, mandat członka Rady otrzymał 
kandydat zarejestrowany przez Gminną 
Młodzieżową Komisję Wyborczą.
 Młodzieżowa Rada Gminy składa się z 
15 radnych w wieku 12-18 lat. Do zadań 
MRG należeć będzie opiniowanie projek-
tów uchwały Rady Miejskiej regulujących 
sprawy istotne dla środowiska młodych, 
postulowanie do władz gminy w sprawach 
dotyczących młodzieży, inicjowanie działań 
dotyczących młodzieży jak również podej-
mowanie działań propagujących cele Rady, 

szczególnie w zakresie upowszechniania 
idei samorządowej. Dodatkowo celem Mło-
dzieżowej Rady Gminy będzie inspirowanie 
i koordynowanie inicjatyw młodzieży, pro-
wadzenie działalności informacyjno-dorad-
czej oraz nawiązywanie współpracy z kra-
jowymi oraz zagranicznymi organizacjami, 
których cele pokrywają się z celami Rady 
Miejskiej. Młodzież działająca w struktu-
rach Młodzieżowej Rady Gminy będzie brała 
czynny udział w cyklicznych spotkaniach in-
formacyjnych z Burmistrzem Gminy Żukowo 
oraz radnymi Rady Miejskiej.

Więcej informacji o inicjatywie powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo na stro-
nie www.zukowo.pl

Rodzinna kapela państwa Galińskich zainto-
nowała polskie i kaszubskie kolędy. Zebrani 
podzielili się opłatkiem. Prezes miejscowe-
go ZKP Józef Belgrau powitał zebranych. 
Przypomniał, że żukowski oddział, liczący 
118 członków, na lokalnej niwie jest bardzo 
aktywny, organizuje kaszubskie konkur-
sy szkolne, prowadzi warsztaty haftu ka-
szubskiego, przygotowuje i uczestniczy we 
mszach kaszubskich żukowskich parafii, jest 
współorganizatorem Festynu Kaszubskiego 
na Matki Boskiej Zielnej, uczestniczy z po-
cztem sztandarowym i delegacją w uroczy-
stościach narodowo-patriotycznych. Spot-
kanie opłatkowe zaszczycili swą obecnością 
delegacje oddziałów banińskiego i kolbudz-

kiego. Burmistrz Wojciech Kankowski, za-
służony działacz oddziału i struktur cen-
tralnych ZKP, podkreślił wagę kaszubskiego 
dziedzictwa i tradycji, czego nam w innych 
regionach kraju zazdroszczą. Miły nastrój 
przy słodkim poczęstunku potęgował swy-
mi mistrzowskimi gadkami, grą i śpiewem 
niezmordowany Edmund Lewańczyk.

fot. BBujnowska-Kowalska

fot. nadesłane
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Gala Szlachetnej Paczki w kartuzach

kaszubska ofensywa młodych

Galę Szlachetnej Paczki w Kartuzach roz-
począł koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Łapalice prezentując takie przeboje, 
jak: „White Christmas”, „Jingle Bells”, czy 
„Feliz Navidad”.

 Lider rejonu Kartuzy Piotr Chistowski, prze-
kazał na ręce dyrygenta orkiestry Wojciecha 
Hewelta, podziękowania za współpracę. 
Następnie zaprezentowano film pokazujący 
cztery lata działań rejonu Kartuzy. 
Lider rejonu Kartuzy nagrodził i podziękował 
wolontariuszom, którzy w XVII edycji projek-
tu Szlachetna Paczka działali w rejonie Kar-
tuzy. Wolontariusze przygotowali i zaprezen-
towali piosenkę o rejonie Kartuzy. Na scenie 
pojawił się pan Ludwik, którego w poprzed-
niej edycji również odwiedzili wolontariusze 
Szlachetnej Paczki. Podziękował wolonta-
riuszom i opowiedział o projekcie, po czym 
zagrał na akordeonie polskie kolędy.
 Podczas gali w Kartuskim Centrum Kultury 
wystąpiła także młoda, utalentowana miesz-
kanka gminy Somonino, Marta Goluch przy 
akompaniamencie Jarosława Reglińskiego.

Coroczne spotkanie opłatkowe Oddzia-
łu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w  Baninie jest okazją do podsumowania 
działań. 

 Około 150 obecnych na sali ma szansę, 
by zapoznać się z ogromem przedsięwzięć. 
Obejmują one różne pola, stąd też liczni 
członkowie działają w różnych - niezależnych 
od siebie - przestrzeniach. Szczególną cechą 
jest aktywność ludzi młodych. Jest to bez-
sprzecznie oddział o najniższej średniej wieku 
w całej organizacji i być może także najwięk-
szy, bo liczba członków osiągnęła 260 osób.
 Najważniejsze wydarzenia 2017 roku przed-
stawiono w formie prezentacji, są to: Festiwal 
Filmów Kaszubskich, odsłonięcie obelisku 
dr Floriana Ceynowy w Sianowie, Między-

 Gala była okazją do podsumowania minio-
nych czterech edycji, a nie tylko ostatniej, 
stąd Piotr Chistowski podziękował osobom 
i instytucjom, które wspierały rejon w tym 
czasie. 
 Lider rejonu Piotr Chistowski poinformo-
wał, że na jakiś czas musi zakończyć swoją 
przygodę z projektem Szlachetna Paczka, 
jednak ma godnego następcę. Zaskoczony 
został przez samych wolontariuszy, w  imie-
niu których podziękowania złożyła Ewa 
Gawin, a  w  prezencie otrzymał puchar dla 

„Najlepszego Lidera na Świecie” oraz pa-
miątkowy kolaż zdjęć z czterech lat działania 
rejonu. Był to także idealna okazja na tort 
oraz chwile wzruszeń. Na zakończenie zapro-
szono zebranych na tort i ciasto, które przy-
gotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kożyczkowie. 
 Gmina Żukowo również miała swój udział 
w Szlachetnej Paczce. Samorząd wraz z pra-
cownikami Urzędu Gminy przygotował pacz-
kę rodzinie z Gminy Żukowo. Wiemy, że pacz-
ka sprawiła ogromną radość obdarowanym. 

kongresowy Zjazd Młodych z poświęceniem 
tablicy pamięci Karola Kreffta w Chmielnie, 
Festiwal Pieśni im. Jana Trepczyka w Misze-
wie, Konkurs Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych „Od se cos dac” w Baninie, nazwa-
nie ronda prof. Gerarda Labudy w Baninie, 
wydanie płyty kompaktowej „Dwie Stegnë”, 
realizacja filmu dokumentalnego „Król Ka-
szubów”, prowadzenie szkół haftu w Baninie 
i Miszewie oraz szereg innych działań.
– To, co tu się dzieje, to przechodzi wszelkie 
pojęcie. Większości ludziom trudno to nawet 
sobie wyobrazić – konstatował znany kompo-
zytor i poeta Jerzy Stachurski.
 Zapewne największe wrażenie wywarły 
występy dziecięcych zespołów „Mùlczi” oraz 
„Spiéwné kwiôtczi”. Oba mają już swoją re-
nomę, oba tryskają młodością i jednocześ-
nie dorobkiem. „Mùlczi” w minionym roku 
zdobyły dwa wyróżnienia na prestiżowych 
konkursach pomorskich, „Spiéwné kwiôtczi” 
zamknęły realizację nagrań utworów na swo-
ją trzecią płytę kompaktową, która ma się 
ukazać w bieżącym roku. Nie sposób byłoby 
prowadzić te wszystkie działania, gdyby nie 
ofiarność w działaniu wielu oddanych człon-
ków, ale także wsparcie finansowe ze strony 
Gminy Żukowo i Ośrodka Kultury i Sportu, 
którym serdecznie dziękowano podczas uro-
czystości.
– Chcę zapewnić, że zawsze będę wspomagał 
takie działania. Wspaniale integrują one spo-

łeczność i pomagają zakorzenić się wielu no-
wym mieszkańcom coraz większego Banina 
– podkreślał burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski.
 Wśród tych nowych zadań wymieniono 
także realizację filmu o 66 Kaszubskim Puł-
ku Piechoty w związku z setną rocznicą od-
zyskania niepodległości, wydanie książki 
o  Baninie, a  przede wszystkim kontynuację 
wszystkich ważnych projektów realizowa-
nych od lat.
 Burmistrz Gminy wraz z byłym burmistrzem 
Albinem Bychowskim wręczyli nowe legi-
tymacje. Odebrali je Roman Bielewicz oraz 
czworo młodych członków klubu „Cassubia” 
działającego przy oddziale: Patrycja Kwidziń-
ska i Dorota Miszewska, Gracjan Fopke i Piotr 
Pastalenc. Właśnie młodzi są przyszłością 
całej organizacji. Dlatego podejmowanych 
jest tak wiele inicjatyw pobudzających ich 
do znakomitej aktywności. Świetną puen-
tą minionego roku była realizacja projektu 
„Młodzi rozwijają swój język w poezji, pieśni 
i  filmie”. W ramach tego projektu, współ-
finansowanego przez Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie, wydano między inny-
mi tomik poezji kaszubskiej z debiutanckimi 
wierszami Roberta Grotha i Szymona Jance-
na z partu w Baninie, a także zrealizowano 
pięć teledysków do piosenek z płyty „Dwie 
stegnë”. Jeden z nich zaprezentowano na 
telebimie, natomiast dwa inne utwory wyko-
nała solistka Weronika Pryczkowska. Całość 
ubogacili kaszubscy gwiżdże ze Szkoły Pod-
stawowej w Miszewie.
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Orszak trzech króli przeszedł ulicami Żukowa

fotografie BBujnowska-Kowalska

Już po raz szósty ulicami Żukowa przeszedł 
barwny Orszak Trzech Króli. Tłumy miesz-
kańców, księża, władze samorządowe po-
dążali za królami, którzy w tym roku jechali 
wojskowym samochodem.

 Orszak wyruszył spod hali widowiskowo
-sportowej na ul. Armii Krajowej, skąd uli-
cami Armii Krajowej, Gdyńską oraz Siostry 
Faustyny dotarł do kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego, gdzie monarchowie złożyli pokłon 
Jezusowi. Tradycyjnie gwiazdę nieśli człon-
kowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
a za nimi podążyły kolorowe królewskie 
orszaki ze smokami, diabłami i aniołem na 
czele. W Orszaku Króla Kacpra, reprezen-
tującego Europę, przebrani na czerwono 
szli uczniowie SP im. Obrońców Wybrzeża 
w Żukowie i Zespół Szkół SP i Gimnazjum 
w  Chwaszczynie. Zielone barwy przybrali 
uczniowie SP im. pppor. Klemensa Wickiego 
w Pępowie i z Zespołu Publicznego Gimna-
zjum i SP w Przyjaźni, którzy reprezentując 
Azję, szli w Orszaku Króla Melchiora. Nie-
bieskimi barwami, symbolizującymi Afrykę, 
wyróżniał się Orszak Króla Baltazara, który 
tworzyli uczniowie SP w Borkowie i Glinczu.
Podczas jasełek w drodze zaprezentowane 
zostały scenki teatralne odgrywane przez 
młodzież i dzieci z gminy Żukowo. Wystąpi-
ła także gościnnie kapela góralska. Postacie 
ze scenek namawiały tłum do zawrócenia 
z  drogi. Podczas pochodu przygrywała Or-
kiestra Dęta Gminy Żukowo. 

 Hasłem tegorocznego Orszaku było we-
zwanie: „BÓG JEST DLA WSZYSTKICH – 
WSZYSCY DO STAJENKI!”
 Wśród gości byli ks. bp Wiesław Szlachet-
ka, wicestarosta Bogdan Łapa, burmistrz 
Wojciech Kankowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Witold Szmidtke.



Nr 13/01 • Styczeń 2018  |  9  

wydarzenia  |  zdjĘcia

wOśP - niemal 120 tys. zł w Gminie Żukowo
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Rekordowy Finał WOŚP w Żukowie 
– zebraliśmy blisko 64 tys. zł!
 Występy na scenie, programowanie, dmu-
chańce, warsztaty, malowanie buzi, robo-
tyka, fotobudka, kramik, kącik łasucha, li-
cytacje - pod takimi hasłami upłynęło nam 
niedzielne finałowe popołudnie WOŚP! Już 
po raz trzeci Finał WOŚP rozpoczęliśmy od 
biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierw-
szej pomocy”. Zawodnicy mogli pokonać 
dwa dystanse. W  biegu na dystansie 2 km 
wzięło udział 119 biegaczy, a na  4 km – 120. 
Wręczenie pucharów dla najlepszych za-
wodników odbyło się na Hali Widowiskowo-
Sportowej po oficjalnym otwarciu 26.Finału 
WOŚP przez Burmistrza Gminy Żukowo Woj-
ciecha Kankowskiego.
 Na scenie zaprezentowali się lokalni oraz 
zagraniczni artyści. Jako pierwszy wystą-
pił zespół Niezabôtczi z SP nr 1 w Żukowie 
przedstawiając taniec i śpiew kaszubski.
 Nie zabrakło również wokalistów, których 
opiekunem jest Emilia Durkiewicz: Nikoli 
Miąskowskiej, Oliwii Makurat, Aleksandry 
Grzeszczak, Sofii Kozerskiej i Natalii Durkie-
wicz. W tym roku zaprezentowali się także 
soliści z SP Banino, których opiekunem jest 
Małgorzata Pińska: Agnieszka Tusk, Igor Ką-
kel oraz Patrycja Markowska. Swoje umie-
jętności zaprezentowały również formacje 
taneczne: „Rapsodia” w sambie i układzie 
do piosenki z musicalu „La La Land”, „Pe-
rełki” z Leźna w układach „Afryka”, Lampa 
Alladyna” oraz taniec rosyjski „Karabyjni-
ki”. Wielkie emocje wzbudziły także układy 
solowe Julii Tarasiuk (taniec współczesny), 
Emily Chludzińskiej (taniec z szarfą) i Nata-
lii Chustak (akrobatyka). Dodatkowo Emily 
i Natalia wystąpiły w duecie. Swoje umiejęt-
ności gry na na trąbce i akordeonie zapre-
zentowali bracia Andrzej i Michał Galińscy.
 Niedzielny Finał był dniem bicia rekordów. 
Nie tylko udało nam się zebrać blisko 64 tys. 
zł, ale również padł rekord w licytacjach! 
Kwotę 2 tys. zł zyskaliśmy ze „sprzedaży” 
rękawic bokserskich Artura „Bizona” Bizew-
skiego. Dodatkowo atmosferę podkręcała 
walka sparingowa „Bizona” z Marcinem 
„Rexem” Rekowskim! Jednak to nie jedy-
na licytacja tego popołudnia! Voucher na 
weekendowy wynajem luksusowego BMW 
od Firmy AutoMiras zlicytowaliśmy za 600 
zł. Kosz wędlin od Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Żukowie, „poszedł” 
za 550 zł. Zaś kwotę 500 zł udało się uzyskać 
z licytacji bonu na urodziny do Przedszkola 
i Żłobka Bocianowo!
 Program przeplatany był losowaniem ga-
dżetów. Każdy kto dokonał zakupu w Kra-
miku miał szansę zdobycia „nagrody spe-
cjalnej”. Emocje były ogromne!
 Gwiazdą programu był koncert Juana Fe-
lipe Alvarado! Po jego występie wszyscy 

zebrani udali się na zewnątrz by podziwiać 
Światełko do Nieba! Dziękujemy, że byliście 
z nami!

Posumowanie XXVI Finału wośp #315 
sztabu przy Zespole Publicznego Gimna-
zjum i SP w Baninie
 To już 11 Finał, w którym „Grała” WOŚP 
w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Baninie. 
 W tym roku 70 wolontariuszy z oryginal-
nym identyfikatorem Fundacji WOŚP oraz 
70 wolontariuszy wspierających Sztab z we-
wnętrznymi identyfikatorami Sztabu nr 315 
wraz z Szefem Sztabu Małgorzatą Lewińską 
kwestowało między innymi w Centrum Han-

dlowym „Matarnia” w Gdańsku, przy Koś-
ciele w Baninie oraz na terenie Banina. Tym 
razem do działań Sztabu dołączyło się kilka 
Firm między innymi Skarbony Stacjonarne 
naszego Sztabu znajdowały się w Studiach 
S7 w Baninie, Żukowie, Gdyni i Pruszczu 
Gdańskim. Dwie Skarbony Stacjonarne były 
również na Promie Pasażerskim Stena Spirit 
oraz jedna Skarbona na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Baninie. Tegoroczna zbiórka 
to absolutny rekord - zebraliśmy 53161,42 
złotych. Należą się ogromne podziękowania 
wszystkim, którzy wspierali wolontariuszy 
naszego Sztabu między innymi KFC, IKEA, 
właścicielom sklepów w CH „Matarnia”, pra-
cownikom stacji benzynowej, którzy czę-
stowali herbatką, ciepłym mlekiem, gorącą 
czekoladą pozwalali na ogrzanie się oraz 
w  jakikolwiek inny sposób wspomagali ak-
cję Jurka Owsiaka i nas gotowych do pomo-
cy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działa-
niom będzie można pomóc najmłodszym. 
Bo w myśl tegorocznego hasła zbieraliśmy: 
„Dla wyrównania szans w leczeniu nowo-
rodków” 

Największe podziękowania należą się 
wolontariuszom, którzy mają dobre ser-
duszka są bezinteresowni i mają zawsze 
czas, aby pomóc drugiemu!
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wręczenie aktów nadania awansu 
zawodowego nauczycielom

Projekty międzynarodowe klas iV w SP Banino

ferie zimowe w Gminie Żukowo

Tuż przed końcem 2017 roku Burmistrz 
Gminy Żukowo wręczył nauczycielom akty 
nadania stopnia awansu zawodowego.

Na stopień nauczyciela mianowanego awan-
sowało sześciu pedagogów pracujących 
w  szkołach   Gminy Żukowo. Nauczyciele, 
którzy uzyskali awans na stopień nauczycie-
la mianowanego to:
•  Izabela Sawczuk - Szkoła Podstawowa im. 

ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie 

Klasy IV Szkoły Podstawowej w Baninie od początku roku szkolnego intensywnie uczest-
niczą online w projektach międzynarodowych. Praca odbywa się głównie za pośredni-
ctwem platformy eTwinning oraz programu Erasmus+, ale korzystają też z tradycyjnych 
form pocztowych przy wysyłaniu świątecznych kartek. Obecnie prowadzone są aż cztery 
projekty.

Zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych 2018 r. w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Żukowo są finansowane przez Gminę. Na ten cel przekazanych zosta-
ło łącznie ponad 11,5 tys. złotych. Wysokość funduszy przeznaczonych na szkołę 
uzależniona jest od liczby oddziałów w danej placówce (bez oddziału przedszkol-
nego). Każda szkoła otrzymała kwotę 27 złotych brutto za godzinę zajęć na od-
dział na każdy tydzień ferii. Szczegółów należy szukać w szkołach i na ich stronach 
internetowych. Wykaz planowanych zajęć w palcówkach gminy Żukowo znajduje 
się na stronie http://www.zukowo.pl/Ferie_zimowe_w_Gminie_Zukowo,10,4635

•  Ewa Juc - Szkoła Podstawowa im. Jana He-
weliusza w Żukowie 

•  Iwona Szymerkowska - Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Heweliusza w Żukowie 

•  ks. Adam Paweł Hrubiszewski - Szko-
ła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Chwaszczynie 

•  Natalia Kilarska - Szkoła Podstawowa im. 
Jana Heweliusza w Żukowie 

•  Anna Warmowska - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Heweliusza w Żukowie 

http://spbanino.pl/
http://glincz.mojaszkola.net/ 
http://spmiszewo.edupage.org/ 
http://zsprzyjazn.pl/
http://www.spzukowo.pl/ 
http://www.gimnazjum2.zukowo.pl/pgs/plan.html

 eTwinning oferuje on platformę współ-
pracy dla szkół krajów europejskich, które 
w ten sposób komunikują się, współpracują, 
realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krót-
ko, czują się i są częścią najbardziej ekscytu-
jącej społeczności edukacyjnej w Europie.
 Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
w  dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu. Dzięki programowi sponsorowane 
są wyjazdy edukacyjne dla nauczycieli i ucz-
niów w granicach krajów Unii Europejskiej.
 Klasa IV d wraz z wychowawcą, nauczy-
cielką języka angielskiego Małgorzatą Busz-
man prowadzi projekt eTwinning „Nice to 
meet you”. Pracują ze szkołami w Hiszpanii 
(2 szkoły), Francji i Rumunii. W ciągu roku 
szkolnego uczestniczą w różnych wspólnych 
zadaniach. Pierwszym krokiem było otrzy-
manie i wysłanie pocztówek do partnerów. 
Listopad i grudzień to krótkie przedstawie-
nie się, projekt logo i  kartka świąteczna. 
Wszystkie zadania wykonują na lekcjach.
 Klasa IV d wraz z wychowawcą, nauczy-
cielką języka angielskiego, współpracuje ze 

szkołą amerykańską w Beaverton (niedale-
ko Portland, stan Oregon). Kontakt nawią-
zali dzięki jednemu z uczniów - Mateusowi 
Hasse, który wraz z rodziną mieszkał w USA 
dwa lata.
 Klasy IV a oraz IV e wraz z nauczycielką 
angielskiego zapoznali swoich nowych pen-
friends (przyjaciół listownych) i wymienia-
ją się listami oraz kartami pocztowymi ze 
szkołą w Hiszpanii w mieście Mollerussa. 
Uczniowie przygotowali krótkie informacje 
o sobie, a także własnoręcznie wykonali 
kartki świąteczne. Czekają teraz na odpo-
wiedź naszych przyjaciół z Hiszpanii.
 Szkoła ma również w planach udział w pro-
gramie Erasmus +, który nie tylko umożliwia 
współpracę online, ale także wyjazdy edu-
kacyjne. Projekt nazywa się „New Challen-
ges for Small Towns” (Nowe wyzwania dla 
małych miejscowości), jego koordynatorem 
jest szkoła hiszpańska, a partnerami Pol-
ska, Włochy i Portugalia.
 Celem projektu jest podzielenie się ini-
cjatywami i przedsiębiorczością uczniów 

w zakresie rozwoju naszej miejscowości, po-
znanie działań lokalnych przedsiębiorców, 
dowiedzenie się o rynku lokalnych produk-
tów, wsparcie działania na rzecz integracji 
społeczności lokalnej. Wniosek do udziału 
w programie szkoła już pisze, a wyniki pra-
cy i uczestnictwa w  wyjeździe poznamy 
w maju 2018.
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najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami 
Marszałka województwa Pomorskiego

Borkowskie Jasełka 2017

Jasełka w SP nr 2 w Żukowie

W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 18 
grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wrę-
czenia Stypendiów Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego.

W grupie najzdolniejszych uczniów Pomorza 
znalazło się również 13 osób kształcących 
się w szkołach Gminy Żukowo:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im Jana Hewe-
liusza w Żukowie, obecnie Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
– Weronika Błaszkowska - kl III gimnazjum 
– Alicja Rotter - absolwentka 
– Oliwia Damps - absolwentka 

Pierwsze jasełka zorganizował św. Franci-
szek we włoskim Greccio 24 grudnia 1223 
roku. Po ośmiu wiekach w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Borkowie ucz-
niowie i nauczyciele przygotowali piękne 
wigilijne przedstawienie.

 Bogata scenografia przedstawiała stajenkę 
z Dzieciątkiem w żłóbku, przy boku Maryja 
i Józef, nad tym rozgwieżdżone niebo. Swo-
je dary i dobre uczynki przyniosły najbar-
dziej znane postacie z dziecięcego świata 
baśni. Był pracowity Kopciuszek, Czerwony 
Kapturek z koszykiem darów, Jaś i Małgosia 
z  piernikami, Sierotka Marysia z poduszką, 

Pod koniec grudnia zostały zaprezentowa-
nie w Szkole Podstawowej nr 2 Jasełka pt. 
„Bóg przychodzi do całego świata”. W Ja-
sełkach wzięło udział 72 uczniów, ze szko-
ły podstawowej (kl. 0, I i VII)  i gimnazjum 
(kl. II i III ) oraz 2 nauczycieli.

 Jasełka były próbą wspólnego „przejścia” 
przez losy człowieka - od momentu Stworze-
nia, poprzez pierwszy grzech i cierpienie z nie-
go wynikające, aż do przyjścia upragnionego 
Zbawiciela - Narodzenia Jezusa. Przedsta-
wienie Bożonarodzeniowe, jakim są Jasełka, 
miało charakter misyjny: do Nowonarodzne-
go Jezusa, obok Aniołów i Pasterzy przyszli 
pokłonić się również przedstawiciele różnych 
Państw europejskich, jak Francuz, Włoch, 
Austriak, Holender, Anglik, Grek ze swoim 
Królem KACPREM oraz przedstawiciele Azji 
ze swoim Królem MELCHIOREM, jak również 
afrykańczycy z Królem BALTAZAREM. Królo-

– Daria Szweda - absolwentka 
– Nikola Gruchała - absolwentka 
– Marta Hirsz - kl II gimnazjum 
– Marzena Krapkowska - kl III gimnazjum 
– Izabela Klein - absolwentka 
– Kacper Juc - kl III gimnazjum 

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej im ks. Prałata Józefa Bigu-
sa w Baninie, obecnie Szkoła Podstawowa 
im ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie
– Michella Miłecka - kl II gimnazjum 
– Oliwia Piętka – kl II gimnazjum 
–  Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Leź-
nie im. Jana Pawła II, obecnie Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Leźnie

–  Mikołaj Jaworski – kl. VII Szkoły Podstawowej 
– Krzysztof Wiśniewski - absolwent 

wie wraz ze swoją asystą, nie tylko ofiarowali 
Panu Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę, ale 
również tańce: „Shiyahamba” i „Waka Waka” 
w oryginalnych strojach afrykańskich. Anio-
łowie natomiast zachęcali wszystkich do zło-
żenia Panu najpiękniejszego daru, jakim jest 

nasze serce: „Dar serca – to najlepszy prezent 
dla małego Jezusa! Otwórzcie swoje serca i 
przynieście Jezusowi to, co się w nich kryje!” 
Zachęceni tym wezwaniem, postanowili po-
kłonić się Jezusowi również przedstawiciele 
naszych współczesnych środowisk:
• nauczyciele, którzy zawierzyli maleńkiemu 
Dzieciątku troskę o wychowanie i edukację 
swoich uczniów,
• uczennica – przewodnicząca SU, która zło-
żyła w darze swoje problemy, trudności w po-
rozumiewaniu się z najbliższymi oraz piękno 
dojrzewającego człowieka,
• na koniec każdy z nas mógł podejść do Je-
zusa, składając Jemu w darze wspólny, inte-
gracyjny taniec - „Belgijkę”. 
Jasełka, po raz kolejny przypomniały nam, że 
Bóg przychodzi do każdego z nas, do całego 
świata i pragnie przyjąć od nas wszystko to, 
co kryje się w naszych sercach!
 W przedstawienie zaangażowana była licz-
na grupa uczniów, nauczycieli, rodziców. Nad 
całością czuwała Pani Basia Dawidowska. 
Dziękujemy Wszystkim.

Calineczka z bukietem różowych kwiatów, 
Pinokio pracowity i mówiący tylko prawdę, 
Rybak ze złotą rybką. Wszyscy oni oddali 
cześć Nowonarodzonemu.
 Jasełka ubogacone śpiewem chóru i so-
listów uzupełnił piękną mową ks. prefekt 
Marek Krampa. Jeszcze raz przedstawił dzie-
ciom postacie z bajek. Przypomniał jednak, 
że Ewangelia o Bożym Narodzeniu nie jest 
baśnią. Pochwalił małych aktorów za bardzo 
ciekawą prezentację, a szczególnie tego naj-
mniejszego aktora, leżącego w żłóbku. Także 
dyrektor szkoły Józef Belgrau wspomniał 
o  genezie bożonarodzeniowych przedsta-
wień i życzył wszystkim radosnych Świąt.

 Borkowskie Jasełka przygotowała Katarzy-
na Gruchała, która wykazała się wyjątkowym 
zaangażowaniem i bogatą pomysłowością, 
wspierały ją Emilia Piask – katechetka, Boże-
na Zaborowska – plastyczka i Zyta Formela, 
muzyczka. Tę piękną uroczystość zaszczyciła 
swą obecnością pani wiceburmistrz Sylwia 
Laskowska-Bobula i liczne grono rodziców.
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noc Biologów

Szkolne bale w karnawale

konkursy językowe w szkole w Baninie

NOC BIOLOGÓW to akcja organizowana 
od 2012 roku przez wszystkie uczelnie, 
instytucje i organizacje przyrodnicze 
w Polsce.

 12 stycznia br. 48 uczniów oraz 5 nauczy-
cieli z Gimnazjum w Baninie uczestniczy-
ło w  Nocy Biologów na Wydziale Biologii 
i Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Uczniowie uczestniczyli w za-
rezerwowanych dla nich warsztatach (Jak 
testujemy pamięć przestrzenną w zwierzęcym 
modelu choroby Alzheimera?, Jaka jest za-
wartość cukru w  cukrze?, Laboratorium sza-
lonego naukowca, Mikrorozmnażanie roślin 
owadożernych, Skamieniałości i inne ślady 
roślin, Tajemnica zaginionego naukowca, 
Po co ta kość?, Twardy orzech do zgryzienia, 

16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 
w  Żukowie zrobiło się bardzo gwarno 
i  kolorowo. Wszędzie czuło się pozytyw-
ne emocje związane z zbliżającą się zaba-
wą karnawałową. 

Przed południem uczniowie klas młodszych, 
zarówno w budynku głównym jak i w filii, 
przybyli na coroczny bal przebierańców. Ucz-
niowie klas IV – VI bawili się w godzinach wie-
czornych. Dzieci pod okiem rodziców bardzo 
pilnie przygotowali się do imprezy. Każdy 
uczestnik wystąpił w oryginalnym stroju, czy 
to wykonanym w domu, kupionym, czy też 
wypożyczonym. Nie brakowało zwierzątek, 
postaci z bajek, ulubionych filmowych bo-
haterów oraz przedziwnych stworków. Wszy-

17 stycznia w Gimnazjum w Baninie odbył 
się konkurs Wojewódzki Drużynowy An-
gielsko - Niemiecki Mix Językowy, a 8 grud-
nia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Baninie wzięli udział w Wojewódzkim 
Konkursie Językowo - Plastycznym „FISZ-
KI DE DESIGN”.
 
Gośćmi gimnazjalistów byli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 38 w Gdańsku. Dwu-
osobowe drużyny zmierzyły się z testem 
sprawdzającym ich wiedzę i umiejętności 
bilingwalne. Wyniki:
1 Miejsce: Oliwia Piętka i Weronika Wojna-
rowska - SP Banino
2 Miejsce: Monika Westphal i Dawid Sztejna 
SP nr 38 w Gdańsku

Światełko w mroku, Nocne spotkanie z kul-
turą –bakterii...). W wolnej chwili mogli brać 
udział w pokazach i zadaniach. Mogli rów-
nież uczestniczyć w wykładach (Ciemna stro-
na mikroskopii elektronowej, Fagi-pogromcy 
bakterii, Anatomia strachu) oraz pokazach 
(Co w komórce piszczy?, genetyczne tatuaże, 
Nietoperz – król nocy, Naturalne antybioty-
ki, Niewidzialne pismo, DNA-biologiczny kod 
kreskowy, Elektryczna aktywność mózgu...) 
i wystawach (Zabójcy bez winy, Bursztynowy 
las, Uprawa tropikalnych orchidei...). 
 Na Wydziale Biotechnologii gimnazjaliści 
mieli okazję pobawić się kolorową cieczą nie-
niutonowską, zjeść molekularne żelki, zoba-
czyć ciekawe hodowle bakterii, dowiedzieć 
się, jak działają enzymy w drożdżach, wą-
tróbce i kiwi oraz zlokalizować mordercę po 
śladach i kodzie genetycznym. Najbardziej 
cieszyli się z samodzielnie posadzonych ro-

siczek, które zabrali do hodowli w domu oraz 
„luster”, które uczniowie klas III wykonali na 
warsztatach. Za rok wszyscy wybierają się na 
kolejną NOC BIOLOGÓW. Dziękujemy opie-
kunom – paniom W. Górskiej-Sierońskiej, 
V.  Piątkowski, M. Dobke-Buszman, J. Ry-
chert. Udział w Nocy Biologów zorganizowa-
ła A. Borowicz. (AB)

scy świetnie się bawili. Wraz z wychowaw-
czyniami, które także w tym dniu bajecznie 
zmieniły swój wygląd, tańczyli, pląsali oraz 
uczestniczyli w różnych konkursach. Klasom 
młodszym w górnej szkole towarzyszył ze-
spól „Gabi”, który przygotował na tę okazję 
wiele ciekawych animacji, a uczniowie w filii 
oraz ci najstarsi bawili się razem z DJ – ami. 
Karnawałowe szaleństwo w rytm świetnej 
muzyki, jak zawsze przyniosło uczestnikom 
zabawy wiele radości i dostarczyło dobrej 
energii na cały rok.

fotografie nadesłane: SP nr 1 w Żukowie

3 Miejsce: Hanna Kosznik i Kamil Pipka - 
SP Banino
 Konkurs „Fiszki Design” ma motywować 
uczniów do doskonalenia metod nauki i po-
wtórki słownictwa w języku niemieckim. Po 
ocenie 82 prac nagrody przyznano następu-
jącym osobom:
1. Miejsce: Oliwia Flisikowska, SP im. A. Mi-
ckiewicza w Chwaszczynie
2. Miejsce: Małgorzata Bogucka, SP nr 1 
w Nowym Dworze Gdańskim
3. Miejsce: Ania Pachaly, ZSO SP nr 9 w Rumi
 Ze względu na ogromną ilość pięknych prac, 
wyróżnieni zostali uczniowie: Amelia Sera-
fin, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 
w Chwaszczynie; Weronika Wołosiuk, ZSO 
SP nr 9 w Rumi; Justyna Redosz, ZSO SP nr 

9 w  Rumi; Angelika Kreft, Szkoła Podstawo-
wa im. A. Mickiewicza w Chwaszczynie; Olaf 
Andrys, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewi-
cza w Chwaszczynie; Paulina Narloch, Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie; 
Marianna Łukaszczyk, Szkoła Podstawowa 
w Sulęczynie. Gratulujemy wygranych!
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KULTUra

Xii Gminny Przegląd Jasełek w niestępowie

kolędowy styczeń zespołu „kaSzuBki”
Zespół „KASZUBKI” rok 2018 rozpoczął 
bardzo aktywnie. Do pracy przystąpił 
z wielką ochotą i przyjemnością, gdyż re-
pertuar kolędowy jest niezwykle rados-
ny, a okres w którym można go wykony-
wać jest, niestety, krótki. 

 6 stycznia zespół kolędował podczas 
Spotkania Opłatkowego Seniorów Parafii 
Chwaszczyno. Ta prezentacja jest dla ze-
społu zawsze szczególna i ciepło ją wspo-
minana. 7 stycznia „KASZUBKI” gościły 
w Lęborku. Zespół zaproszony został na „II 
Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich”. Ka-
szubskie kolędy i przepiękne wnętrze Sank-
tuarium Św. Jakuba Apostoła – gospodarza 
wydarzenia – sprawiły, że wytworzył się nie-
zwykły klimat i nastrój. Zespół, będąc goś-
ciem specjalnym przeglądu, nie brał udziału 
w  części konkursowej i zaprezentował się 

W konkursie udział wzięło dwanaście 
grup uczniów i przedszkolaków nie tylko 
z gminy Żukowo.

Jury: Janusz Stoppa, Maria Falk, Maria Bycz-
kowska, Elżbieta Janiszewska, Joanną Mie-
lewczyk - Pytka. 
Wyniki:
Klasy I-VII 
I miejsce: SP im. Jana Pawła II w Borkowie 
II miejsce: klasa III c (integracyjna) z SP im. 
Obrońców Wybrzeża w Żukowie 

publiczności w obszernym koncercie kolęd 
z nagranej w 2015 r. płyty „Kolędy z Kaszub 
– Chwaszczińskô Kòlãda”.
 Kolejnym styczniowym wydarzeniem 
z  udziałem „Kaszubek” było, odbywają-
ce się 13 stycznia, Spotkanie Opłatkowe 
Gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego. Rozpoczęło się ono od uro-
czystej Mszy Świętej, celebrowanej przez 
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdań-
skiej Ks. Zbigniewa Zielińskiego, z oprawą 
muzyczną w wykonaniu zespołu. Zespół 
kolędował również i w dalszej części spot-
kania. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli 
prof. Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz prof. Józef 
Borzyszkowski – Honorowy Prezes Instytu-
tu Kaszubskiego. W spotkaniu uczestniczyli 
również delegaci oddziałów kartuskiego 
i  oliwskiego. Wydarzenie miało miejsce 
w  parafii Bożego Ciała na gdańskiej More-
nie. W niedzielny wieczór, 14 stycznia od-
było się kolędowanie w kościele parafii pw. 
św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdań-
sku – Osowej. Tu zespół wykonał oprawę 
Kaszubskiej Mszy Św. A 28 stycznia zespół, 
jako część reprezentacji KGW Chwaszczyno, 
zaprezentuje się w Rybniku na Górnym Ślą-
sku.
 Zespół „KASZUBKI” w 2018 r. obchodzić 
będzie jubileusz 15-lecia swej działalno-

ści. To prawie 2 tys. godzin spotkań robo-
czych, repertuar zbudowany z ponad 150 
utworów, to ponad 200 prezentacji. To 
osiągnięcia w  przeglądach ogólnopolskich 
i regionalnych, wydawnictwa fonograficz-
ne, prezentacje przed kamerami TVP. To 
występy w różnych regionach Polski, m. in. 
w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Mazow-
szu, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej, 
na Warmii, Mazurach, Polesiu Lubelskim, 
czy na Kujawach. To wydarzenia, które za-
pisały się w historii zespołu jako szczególne 
– prezentacja zespołu w Pałacu Prezyden-
ckim podczas spotkania z  Pierwszą Damą 
Agatą Kornhauser-Dudą oraz trzykrotna 
kaszubska oprawa muzyczna Mszy Św. w li-
cheńskiej bazylice. To zaszczyt reprezen-
towania Gminy Żukowo - czy to w obrębie 
woj. pomorskiego, czy to w innych regio-
nach Polski. To również chwile wytchnienia 
– wspólne wyprawy turystyczne i biesiado-
wanie. To wspólne przeżywanie ważnych 
chwil w  życiu prywatnym każdego z człon-
ków zespołu. 
 Wszystko to sprawia, że zespół jest sobie 
bliski jak rodzina. Rodzina otwarta na przy-
jęcie nowych członków. „Kaszubki” zapra-
szają do swojego grona osoby, dla których 
śpiew i muzyka są pasją, które kochają ka-
szubski folklor. Kontakt z zespołem: Danuta 
Jastrzębska tel. 511 522 537.

Parafialna Szkoła Podstawowa im. św. Fran-
ciszka z Asyżu z Żukowa.
III miejsce: SP im. Więźniów Obozu Stutthof 
w Niestępowie SP im. Jana Pawła II w Leźnie. 
Wyróżnienie otrzymała grupa z klasy 0c i świet-
licy z SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
Przedszkolaki 
I miejsce: SP im. J. Trepczyka w Miszewie, gru-
pa Wiewiórek ze Żłobka i Przedszkola Bocia-
nowo w Żukowie 
II miejsce: grupa Rybki ze Żłobka i Przedszko-
la Bocianowo w Żukowie Żabki ze Żłobka 
i Przedszkola Bocianowo w Żukowie 
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Piłkarski rok rozpoczęto w Żukowie

rozgrywki Żukowskiej ligi futsalu

turniej Piłki nożnej halowej kobiet GkS Żukowo ladies B-Day cup

1 stycznia po raz 26. 
Oldboje GKS-u Żukowo 

i piłkarze Reszta Świata 
rozpoczęli, meczem nowo-

rocznym w Żukowie, piłkarski 2018 rok. Na 
murawę wbiegli już tradycyjnie o godzinie 
12:00, a pierwsza bramka padła w 4. minu-
cie meczu – zdobył ją Radosław Teca. 

Więcej informacji na:
www.sportnakaszubach.pl

30 grudnia 2017 roku w hali widowiskowo 
– sportowej w Żukowie, rozegrany został 
turniej piłki nożnej halowej kobiet GKS Żu-
kowo Ladies B-Day Cup. W turnieju udział 
wzięło osiem drużyn. 

 Oprócz dwóch drużyn gospodarzy, czy-
li GKS Żukowo na parkiecie kibice obejrzeli 
w  akcji zawodniczki Canicuły Bytów, KTS-K 
Lew Lębork (dwie drużyny), Zina Women 
Team, AWKS Nightshadows Wejherowo oraz 
AKP Jastrząb Malbork. Turniej punktualnie 
o 15.00 otworzył Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Żukowie Pan Witold Szmitke. Dekoracji 
zwycięskich drużyn oraz wyróżnionych za-
wodniczek dokonał Burmistrz Gminy Żukowo 
Pan Wojciech Kankowski wraz z Przewodni-
czącym RM Witoldem Szmitke, Mirosławem 
Rzeszotarskim przedstawicielem firmy Zina, 
która ufundowała drobne upominki dla naj-
lepszej strzelczyni – Pauliny Magulskiej GKS 

Po świąteczno – noworocznej prze-
rwie, do gry powróciły drużyny 
uczestniczące w rozgrywkach Żu-
kowskiej Ligi Futsalu. Ostatnie roz-
grywki odbyły się 21 stycznia 2018.

Wyniki można śledzić na:
  Żukowska-Liga-Futsalu
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Żukowo, bramkarki – Grubba Klaudii KTS-K 
Lew Lębork I oraz najmłodszej zawodniczki 
turnieju - Katarzyny Nosko AKP Jastrząb Mal-
bork. Turniej zorganizowany był przy wspar-
ciu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz 
firmy Champion Sport Kartuzy, która to ufun-
dowała medale, puchary oraz statuetki.
Grupa A
GKS Żukowo - KTS-K Lew Lębork I 2:0
Canicuła Bytów - Zina Women Team 2:0
GKS Żukowo - Canicuła Bytów 2:1
KTS-K Lew Lębork I – Zina Women Team 2:0
GKS Żukowo - Zina Woman Team 1:0
KTS-K Lew Lębork I - Canicuła Bytów 1:2
Grupa B
GKS II Żukowo - KTS-K Lew Lębork II 0:2
AWKS Nightshadows Wejherowo - AKP Ja-
strząb Malbork 1:3
GKS II Żukowo - AWKS Nightshadows Wejhe-
rowo 0:0
KTS-K Lew Lębork II - AKP Jastrząb Malbork 
0:2
GKS II Żukowo - AKP Jastrząb Malbork 0:1
KTS-K Lew Lębork II - AWKS Nightshadows 
Wejherowo 1:1
Ćwierćfinały (5-8)
Lew Lębork I – GKS II Żukowo 2:0
Nightshadows Wejherowo – Zina Woman 
Team 1:0
Ćwierćfinały (1-4)
GKS Żukowo – Lew Lębork II 1:3

Jastrząb Malbork – Canicuła Bytów 0:0 k.4:3
W pojedynkach o poszczególne miejsca w tur-
nieju padły następujące wyniki:
Mecz o VII miejsce
GKS II Żukowo – Zina Woman Team 0:0, k. 3:4
Mecz o V miejsce
KTS-K Lew Lębork I – AWKS Nightshadows 
Wejherowo 0:0, k. 1:2
Mecz o III miejsce
GKS Żukowo – Canicuła Bytów 3:0
Finał
KTS-K Lew Lębork II – AKP Jastrząb Malbork 
0:0, k. 3:1
Trenerzy poszczególnych zespołów wyróżnili 
następujące zawodniczki: 
Najlepsza bramkarka: 
Klaudia Grubba – KTS-K I Lew Lębork
Najlepsza strzelczyni: 
Paulina Magulska – GKS Żukowo (5 bramek)
Najmłodsza zawodniczka: 
Katarzyna Nosko (Jastrząb Malbork)
Najlepsze zawodniczki w drużynach:
GKS II Żukowo: Karolina Damps
Zina Woman Team: Nikola Kortas
Lew Lębork: Milena Jesiołowska
Nightshadows Wejherowo: Marta Kobiela
Canicuła Bytów: Sara Strychalska
GKS Żukowo: Irmina Kaproń – Olik
Jastrząb Malbork: Karolina Pawlikowska
Lew Lębork: Paulina Mielewczyk
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L.P. ZAKRES WYKONAWCA NUMER 
TELEFONU

1

Sołectwo: Glincz, Babi dół, Skrzeszewo, Przyjaźń, Rutki, 
Borkowo, Otomino; w sołectwie Żukowo: ul. Pod Elżbietowo 
od drogi powiatowej w kierunku jeziora Głębokiego; 
w sołectwie Leźno: Lniska

Usługi Transportowe i Prace Ziemne
Ryszard Piastowski 

Babi Dół 16/4, 83-330 Żukowo
692 160 525

2 Sołectwo:  Rębiechowo, Banino, Miszewo, Pępowo, Leźno, 
Sulmin, Niestępowo, Widlino, Łapino

Usługi Rolnicze, Transport
Jan Wanke

Banino, ul. Lotnicza 80, 80-297 Banino
511 936 699

3 Sołectwo: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom
Firma Transportowo – Usługowa „Pod Skarpą” 

Piotr Pośpieszny
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 206, 81-571 Gdynia

573 956 541

4 Miasto i sołectwo Żukowo oraz sołectwo Małkowo Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.
Żukowo, ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo

58 586 75 86
58 681 12 19

XViii turniej Piłki Siatkowej

Żukowska liga Siatkówki 
2017/2018

W dniach 24/25 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, odbędzie się XVIII edycja Kaszubskiego Turnieju 
Piłki Siatkowej dla amatorów o Puchar Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sierakowicach. 

Na zgłoszenia do Turnieju czekamy do 31 stycznia 2018r. Ilość drużyn ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

Co roku w turnieju uczestniczy kilkanaście drużyn. Mistrzem poprzedniej edycji został zespół D&H BYTÓW. Sponsorem głównym Tur-
nieju jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sierakowicach, która, jak co roku, finansuje zakup upominków dla wszyst-
kich drużyn, a dla finalistów okazałe puchary i medale, Organizator gwarantuje wspaniałą zabawę połączoną ze sportową rywaliza-
cją, a dla kibiców liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowych informacji udziela Mirosław Senwicki pod nr tel. 058 681-62-34 lub 604-331-717, mail: mireksen@gmail.com
Proszę o nadesłanie mailem informacji o udziale. 

Trwa sezon 2017/2018 Żukowskiej Ligi Siatkówki. 
Mecze odbywają się na hali w Przyjaźni. Udział w rozgrywkach 
bierze osiem drużyn. Zachęcamy do kibicowania. 
Więcej informacji na:	www.okis-zukowo.pl

Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg gminnych jest: Podinspektor Andrzej Kukliński; nr Tel.: 58  685 83 88, 885  800  400; e-mail: 
a.kuklinski@zukowo.pl
Więcej informacji na www.zukowo.pl

akcJa ziMa 2017/2018
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KaLendariUM

L.P. TERMIN SOŁECTWO/OSIEDLE GODZINA MIEJSCE
1 1.02.2018r. Sołectwo Rutki 18:00 Świetlica Wiejska
2 2.02.2018r. Osiedle Elżbietowo 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
3 5.02.2018r. Osiedle Dolne 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
4 6.02.2018r. Sołectwo Skrzeszewo 18:00 Remiza OSP Skrzeszewo
5 7.02.2018r. Osiedle Nowe 18:00 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
6 8.02.2018r. Sołectwo Widlino 18:00 Świetlica Wiejska
7 9.02.2018r. Sołectwo Babi Dół 18:00 Świetlica Wiejska
8 12.02.2018r. Sołectwo Niestępowo 18:00 Remiza OSP Niestępowo
9 13.02.2018r. Sołectwo Borkowo 18:00 Szkoła Podstawowa w Borkowie

10 15.02.2018r. Osiedle Wybickiego 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
11 19.02.2018r. Sołectwo Miszewo 18:00 Remiza OSP Miszewo
12 20.02.2018r. Sołectwo Tuchom 18:00 Dworek Oleńka
13 21.02.2018r. Sołectwo Nowy Świat 18:00 Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
14 22.02.2018r. Osiedle Norbertanek 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
15 15.03.2018r. Sołectwo Łapino Kartuskie 18:00 Świetlica Wiejska
16 26.02.2018r. Sołectwo Banino 18:00 Remiza OSP Banino
17 27.02.2018r. Sołectwo Otomino 18:00 Świetlica Wiejska
18 28.02.2018r. Sołectwo Glincz 18:00 Szkoła Podstawowa w Glinczu
19 1.03.2018r. Sołectwo Leźno 18:00 Remiza OSP Leźno
20 2.03.2018r. Sołectwo Sulmin 18:00 Remiza OSP Sulmin
21 5.03.2018r. Sołectwo Pępowo 18:00 Szkoła Podstawowa w Pępowie
22 6.03.2018r. Sołectwo Chwaszczyno 18:00 Strefa Kultury przy Remizie OSP w Chwaszczynie
23 7.03.2018r. Sołectwo Przyjaźń 18:00 Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
24 8.03.2018r. Sołectwo Żukowo 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
25 12.03.2018r. Sołectwo Małkowo 18:00 Centrum Kultury i Sportu w Małkowie
26 13.03.2018r. Sołectwo Czaple 18:00 Remiza OSP Leźno
27 14.03.2018r. Sołectwo Rębiechowo 18:00 Remiza OSP Banino

wydarzenia lutY 2018

harmonogram zebrań sprawozdawczych na terenie Gminy Żukowo w 2018 roku

DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

2 lutego Premiera spektaklu "Grube Ryby"  
w wykonaniu aktorów "Teatru Ziemi Żukowskiej" Żukowo OKiS w Żukowie

3 lutego Kino Radunia/Reaktywacja Mała Scena w Żukowie OKiS w Żukowie
4/11/18/25 

lutego Żukowska Liga Futsalu Hala Widowskowo-Sportowa w Żukowie OKiS w Żukowie

10 lutego Bal Seniora Hala Widowskowo-Sportowa w Żukowie GOPS w Żukowie

13/20 lutego Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach Szkoła Podstawowa w Pępowie OKiS w Żukowie

17 lutego Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach Szkoła Podstawowa w Pępowie OKiS w Żukowie

14 lutego Wystawa: Ikony Żukowa w Rysunku i Fotografii Sala Konferencyjna Urzędu Gminy 
w Żukowie Urząd Gminy w Żukowie

18 lutego Turniej Baśki Bazuna CUP Master Pomorze III
w Przyjaźni Hala Widowskowo-Sportowa w Żukowie Stowarzyszenie 

Federacja Kaszëbë Baszka – Lës

17/24 lutego Żukowska Liga Siatkówki Seniorów Hala Sportowa w Przyjaźni OKiS w Żukowie

luty Wyjazd do opery / filharmonii / teatru Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie OKiS w Żukowie

luty Wykład dla osób 50+  Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie OKiS w Żukowie

POSzukuJą GrOBów ŻOłnierzY nieMieckich
Na terenie gminy Żukowo i okolic prowadzone są poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej 
z okresu II wojny światowej. Prace wykonywane są na zlecenie Fundacji Pamięć z Warszawy, działającej w imieniu Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.
Osoby, które posiadają informacje na temat miejsc pochówku lub informacje o przypadkowych odkryciach szczątków z okresu wojny 
proszone są o kontakt bezpośrednio z p. Maciejem Stromskim, przedstawicielem Fundacji Pamięć pod nr tel. 511 941 314 lub mailowo: 
biuro@detekt.com.pl
Docelowo szczątki zostaną ekshumowane i złożone na cmentarzu wojennym.


