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Szanowni Państwo
16 marca odbyła się IX Gala wręczenia Gminnej Nagrody „Sucovia”. Wydarzenie to na stałe gości  w Gmine 
Żukowo. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz nominowanym.
Zachęcam mieszkańców miasta Żukowo do zgłaszania pomysłów do Budżetu Obywatelskiego – już  po raz 
trzeci mają oni bezpośrednią okazję do współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Gmi-
ny. Przedsiębiorców z terenu gminy Żukowo zapraszam do włączenia się w projekt „Karta Mieszkańca”, o którym szerzej można przeczy-
tać w bieżącym numerze. 7 kwietnia zachęcam wszystkich mieszkańców do kibicowania podczas Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich w Żukowie. 

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 42,  

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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Żukowianie znów będą mogli zdecydować na co wydać pieniądze z gminnego budżetu. Cze-
kamy na propozycje inwestycji, które mieszkańcy chcieliby widzieć na swoich osiedlach.

 Propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 
2019 rok można składać od 19 marca do 30 
kwietnia, za pośrednictwem strony interne-
towej: www.zukowo.budzet-obywatelski.org. 
Poza wypełnieniem ankiety w wersji elektro-
nicznej, należy złożyć listy poparcia mieszkań-
ców w wersji papierowej, podpisane przez co 
najmniej 25 osób z miasta Żukowo.
 Podobnie jak w poprzednich edycjach na 
ten cel zabezpieczono 200 tys. zł. Propozycje 
zadań do zrealizowania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, mogą zgłaszać wszyscy 
mieszkańcy miasta Żukowo, którzy na dzień 

Przed nami 3. edycja Budżetu Obywatelskiego

19 marca 2018 r. ukończyli 16 lat. Zadania fi-
nansowane ze środków budżetu obywatel-
skiego powinny mieć charakter lokalny, czyli 
dotyczyć potrzeb mieszkańców osiedli na te-
renie miasta Żukowo tj.: Osiedle Dolne, Osied-
le Elżbietowo, Osiedle Norbertanek, Osiedle 
Nowe, Osiedle Wybickiego.
 Zapraszamy do zgłaszania propozycji, gdyż 
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do 
rzeczywistego i bezpośredniego współdecy-
dowania o tym, na co zostanie wydana część 
budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania 
i promowania własnych ciekawych pomysłów 

na rzecz mieszkańców, przyczyniających się 
do poprawienia funkcjonowania nie tylko 
własnej dzielnicy, ale i całego miasta.
Listy poparcia należy składać w Biurze Ob-
sługi Klienta w Urzędzie Gminy w Żukowie, 
ul. Gdańska 52 w dni robocze: w poniedziałki 
i we wtorki w godzinach: 7:30 – 17:00; w środy 
i czwartki w godzinach 7:30 – 15:30, w piątki 
w godzinach 7.30 –15.00.
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Uwaga Przedsiębiorcy !!!!

GOPS zmienia siedzibę

Projekt „Karta Mieszkańca”

Już niedługo wszystkich przedsiębiorców 
obowiązywać będą nowe przepisy dotyczą-
ce prowadzenia działalności gospodarczej.

 Większość przepisów wejdzie w życie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, prawdo-
podobnie w kwietniu 2018 r. Nowe ustawy 
nazywane są Konstytucją Biznesu. Jest to 
pakiet 5 ustaw, których celem jest zrefor-
mowanie i uproszczenie przepisów dotyczą-
cych prowadzenia działalności. Zmiany, któ-
re wprowadzi Konstytucja Biznesu dotyczą 
takich obszarów, jak m.in.:
•  relacje przedsiębiorcy z urzędami i zała-

twianie spraw urzędowych,
•  zakładanie firmy,
•  zawieszenie działalności,
•  zasady tworzenia prawa gospodarczego,
•  obowiązki związane z prowadzeniem dzia-

łalności.
Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:
•  prawo przedsiębiorców,
•  przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy doty-
czące działalności gospodarczej,

•  ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców,

•  ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punkcie In-
formacji dla Przedsiębiorcy,

•  ustawa o zasadach uczestnictwa przed-
siębiorców zagranicznych i innych osób 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żu-
kowie informuje, że od kwietnia 2018 r. 
zmienia siedzibę i będzie prowadzić swoją 
działalność w Żukowie przy ul. B. Prusa 49 
(dojazd od ulicy A. Krajowej). 

zagranicznych w obrocie gospodarczym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ra-
mach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.:
•  stopniowa likwidacja numeru REGON,
•  powołanie Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców,
•  publikacja objaśnień prawnych dla skom-

plikowanych przepisów,
•  uporządkowanie katalogu działalności re-

glamentowanych (wymagających konce-
sji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków 
dla przedsiębiorców,

•  możliwość załatwiania prostych spraw 
urzędowych przez telefon lub e-mail,

•  wprowadzenie tzw. działalności niereje-
strowej – dot. m.in. drobnej działalności 
zarobkowej osób fizycznych, np. doryw-
czego handlu lub okazjonalnych usług. 
Jeśli przychody z tej działalności nie prze-
kroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, działalność 
ta nie będzie uznawana za działalność 
gospodarczą i nie będzie trzeba jej reje-
strować w Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o  Działalności Gospodarczej. Dochody 
z  takiej działalności będą opodatkowane 
na zasadach ogólnych,

•  początkujący przedsiębiorcy będą zwol-
nieni ze składek na ubezpieczenia społecz-
ne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. 
Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się 

do obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności. Potem będzie mógł skorzy-
stać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie 
dotyczy to składek na ubezpieczenie zdro-
wotne,

•  możliwość zawieszenia działalności 
w przypadku zatrudniania pracownika na 
urlopie macierzyńskim czy wychowaw-
czym - będzie można zawiesić działanie 
firmy na dowolny czas określony (obecnie 
jedynie na 24 miesiące) lub na czas nie-
określony. Po upływie terminu zawiesze-
nia, wznowienie działalności gospodarczej 
nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębior-
ca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, 
nie zostanie on wykreślony z rejestru

 Więcej informacji na temat zmian i innych 
kwestii dot. prowadzenia działalności moż-
na sprawdzić na stronie www.biznes.gov.pl. 
Jest to źródło informacji o usługach, które 
państwo świadczy dla osób prowadzących 
i planujących rozpocząć własną działalność 
gospodarczą. Dowiesz się tutaj, jak założyć 
i prowadzić własną firmę. Strona prowadzo-
na jest pod nadzorem Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii.

 W ostatnim tygodniu marca mogą pojawić 
się utrudnienia, ale dokonamy wszelkich sta-
rań aby przeprowadzka nie miała wpływu na 
obsługę klienta. Zapewniamy też, że nowa sie-
dziba jest przejściowa. Dokładamy wszelkich 

 Zachęcamy przedsiębiorców do przy-
łączenia się do projektu „Karta Mieszkańca”. 
Karta miałby uprawniać mieszkańców gminy 
Żukowo do korzystania ze zniżek wśród bran-
ży turystycznej, lokali gastronomicznych, ho-
teli, obiektów kulturalnych i sportowych, czyli 
usług partnerów, którzy wyrazili chęć przystą-
pienia do programu. 
 Projekt ma na celu zachęcić mieszkańców 
gminy Żukowo do składania rozliczenia rocz-
nego zgodnie z miejscem zamieszkania. Wszy-
scy rozumiemy jak ważne jest dla rozwoju 
gminy powstawanie nowych inwestycji i pod-
wyższanie poziomu życia mieszkańców. 

starań, aby w Gminie Żukowo powstał nowy 
budynek, który będzie spełniał oczekiwania 
mieszkańców. W tym celu odbyły się już pierw-
sze rozmowy i działania odnośnie zagospoda-
rowania terenu.

 „Kartę Mieszkańca” otrzymać będzie mógł 
każdy mieszkaniec, który złoży zeznanie po-
datkowe wskazując miejsce zamieszkania na 
terenie gminy Żukowo i przedstawi potwier-
dzenie złożenia takiego zeznania w Urzędzie 
Gminy Żukowo. „Karta Mieszkańca” uprawnia-
łaby jej właściciela do zniżki w punktach, które 
przystąpiły do akcji.
 Szczegóły zniżek, rabatów oraz innych 
korzyści zamieszczane będą na stronie  
www.zukowo.pl i uaktualniane na bieżąco.
 Partnerem Karty Mieszkańca jest każdy 
podmiot świadczący usługi na terenie gmi-
ny Żukowo, który zgłosił chęć uczestniczenia 

w  programie Karty Mieszkańca. Lista pod-
miotów biorących udział w programie Karty 
Mieszkańca będzie dostępna jest na stronie 
www.zukowo.pl. Projekt ma też na celu wy-
promowanie przedsiębiorców z gminy Żuko-
wo i zachęcenie mieszkańców do korzystania 
z ich usług. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy 
zgłoszą się do programu, zostaną zaopatrzeni 
w naklejki informujące, że dany lokal przystą-
pił do akcji „Karta Mieszkańca”. Gmina Żukowo 
zapewni też odpowiednią promocję dla przed-
siębiorców, którzy zgłoszą się do programu 
(stała informacja w magazynie informacyjnym 
„Moja Gmina”, pakiety z materiałami promo-
cyjnymi). Wszelkie zapytania można kierować 
na maila: b.bujnowska@zukowo.pl 
lub telefonicznie: 58 685 83 68 
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Dostawa i montaż fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do sta-
cji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż zakupiono oraz zamontowano fabrycznie nowe agrega-
ty prądotwórcze wolnostojące dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie 
i Skrzeszewie.
Inwestycja obejmowała dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnostojących agregatów prądotwórczych w wy-
ciszonej obudowie atmosferycznej wraz z wykonaniem płyty fundamentowej oraz położeniem linii kablowych. 
Ponadto każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR w celu utrzymania prawidłowej 
pracy urządzeń na terenie danej stacji uzdatniania wody.
Nowy system zasilania awaryjnego zapewni ciągłą i nieprzerwaną pracę urządzeń w stacjach uzdatniania wody w 
trakcie przerw w dostawie energii elektrycznej. Przyczyni się to do poprawy ciągłości w dostawie wody, a tym samym 
utrzymaniu jej odpowiedniej jakości.
Dodatkowo na terenie stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania oraz 
zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną. Łączna wartość zadania wyniosła 390 000,00 zł brutto.

Oświetlenie ulicy Parkowej w Żukowie
21.03.2018r. Podpisana została umowa na wykonanie oświetlenia ulicy Parkowej w Żukowie.
Projekt został wytypowany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w edycji z roku 2017. Z uwagi na dwa przetargi, 
które zostały unieważnione, zaszła konieczność przesunięcia realizacji na bieżący rok. Wykonawcą została firma Automix 
Energetyka sp. z o.o. z Gdańska, natomiast wartość umowy to 177.120,00 zł brutto. Termin wykonania prac to 120 dni. W lipcu 
ul. Parkowa powinna zostać oświetlona ponad 30 lampami parkowymi na odcinku ok 600 mb. Wykonawca ma w swoim zakre-
sie zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia. 

Umowa na Rewitalizację Starego Centrum Żukowa podpisana
22 lutego 2018 r. podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę historycznego budynku spichlerza w Żu-

kowie. Wykonawcą prac budowlanych o wartości 8 981 550,00 zł brutto jest konsorcjum firm Kamaro 
Sp. z o. o. oraz Sobin Sp. z o.o. 
Projekt obejmuje modernizację oraz rozbudowę zabytkowego spichlerza do pełnienia funkcji społecznych, go-
spodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi uatrak-
cyjnienie historycznego centrum Żukowa, poprzez wyeksponowanie zabytków oraz stworzenie miejsca, w któ-

rym będą świadczone usługi społeczne, rekreacyjne, gospodarcze, kulturowe i edukacyjne. Informacje na temat 
etapów prac będą przesyłane na bieżąco. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

SŁONECZNA GMINA - ŻUKOWO – pierwszy etap za nami! Wniosek przeszedł 
pozytywną weryfikację wymogów formalnych.
Gmina Żukowo, dążąc do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, kierowana potrzebą poprawy jakości powie-
trza w gminie, przystąpiła w zeszłym roku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-

skiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii. 
Projekt o nazwie „Słoneczna Gmina – Żukowo” dotyczy instalacji kotłów opalanych biomasą na potrzeby centralnego 

ogrzewania, kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz powietrznych pomp ciepła na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej. Do tej pory zakwalifikowano ponad 200 Mieszkańców Gminy Żukowo. Całkowita 

wartość złożonego wniosku to 4 737 236,00 zł, natomiast zakładana wysokość dofinansowania do 85% kosztów 
kwalifikowanych instalacji. Złożony projekt jest obecnie oceniany przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego w odpowiednich podkomisjach odpowiadających etapom oceny 
określonym w regulaminie konkursu. Ocena projektów w ramach konkursu składa się z 3 etapów: etap 1: ocena 

formalna, etap 2: ocena wykonalność, etap 3: ocena strategiczna I stopnia
„Jest nam niezmiernie miło poinformować, o pozytywnym wyniku weryfikacji formalnej wniosku o dofinanso-

wanie, czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego etapu” – powiedział Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo.
Planowany termin zakończenia oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu II kwartał br. Bieżące informacje doty-

czące naboru można znaleźć na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
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Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

Mają największą wiedzę pożarniczą w gminie!
14 marca odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
W turnieju wzięło udział 48 osób!

 Spośród tych, którzy ukończyli test, Naj-
lepsi dostali się do kolejnego etapu. W I gru-
pie wiekowej 10-13 lat rywalizowało 11 osób. 
Najlepszą okazała się Karolina Damer. Drugie 
miejsce zajęła Karolina Dapc. Obie dziewczy-
ny są ze SP w Borkowie, a przygotowywała je 
nauczycielka Anna Formela. Trzecie miejsce 
zajęła Klaudia Keslinka.
 W II grupie wiekowej 14-16 lat rywalizowało 
17 osób. I miejsce zajęła Julia Dargacz z Żuko-
wa. Drugie – Zofia Gołąbek z SP nr 2 w Żuko-

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Somonino, Gminą Kartuzy, Gmi-
ną Żukowo, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański oraz Wypożyczalnią 
Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marsz realizuje projekt „Pomorskie Szla-
ki Kajakowe – Szlakiem Raduni”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Głównym celem projektu jest poprawa 
atrakcyjności turystycznej miejsc o szczegól-
nych walorach przyrodniczych związanych 
z turystyką kajakową w obrębie szlaku kaja-
kowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Radu-
ni. Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 
PLN. Kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 
PLN. Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. 
– 31.12.2020 r. Umowa o dofinansowanie Pro-
jektu nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-00 zawar-
ta dnia 19 grudnia 2017 r.
 Przedmiotem projektu jest zagospodaro-
wanie szlaków turystyki kajakowej na Kółku 
Raduńskim i rzece Raduni, które obejmie trzy 
grupy zadań:
a.  zagospodarowanie szlaków w infrastruktu-

rę wodną poprzez stworzenie 25 szt. obiek-
tów publicznej infrastruktury turystycznej,

b.  kompleksowe oznakowanie szlaków w zna-
ki wodne oraz lądowe,

c.  kompleksową promocję tworzonego pro-
duktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaków w infra-
strukturę wodną projekt obejmuje (wg gmin):
Gmina Stężyca:
1.  Przystań kajakową w miejscowości Gołubie,
2.  Przystań kajakową w miejscowości Stężyca,
3.  Przystań kajakowa w miejscowości Zgorzałe,
4.  Przystań kajakową w miejscowości Borucino.
Gmina Chmielno:
5.  Przystanek kajakowy nad Jeziorem Białym,
6.  Przystanek kajakowy przy przystani żeglar-

skiej Dulka,
7.  Przystań kajakową nad Jeziorem Raduń-

skim w Przewozie,
8.  Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypo-

czynkowym Krefta,
9.  Przystań kajakową nad jeziorem Kłodno 

w Zaworach,
10.  Przenoskę przy jazie Chmielonko oraz 

przystanek kajakowy,
11.  Przystanek kajakowy w Przewozie.
Gmina Kartuzy:
12.  Budowę 7 pływających pomostów na te-

renie kompleksu Centrum Sportów Wod-
nych i Promocji Regionu na Złotej Górze 
wraz z wyciągarką linową służącą do ob-
sługi slipu w Brodnicy Górnej,

13.  Budowa pomostów dla obsługi ruchu ka-
jakowego wraz z oznakowaniem drogo-
wym w rejonie mostu drogowego i jazu 
piętrzącego w miejscowości Brodnica 
Dolna,

14.  Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na 
drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowo-
ści Ręboszewo.

Gmina Somonino:
15.  Budowa przystani kajakowej nad rzeka 

Radunią w miejscowości Somonino wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i to-
warzyszącą,

16.  Budowa przystani kajakowej nad rzeką 
Radunią w miejscowości Goręczyno wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i to-
warzysząca,

17.  Budowa pomostów na jeziorze Ostrzyckim,
18.  Budowa przystani kajakowej nad rzeką 

Radunią w miejscowości Ostrzyce.
Gmina Żukowo:
19.  Przenoska w Lniskach,
20.  Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie,
21.  Przystań i pole biwakowe w Rutkach,
Gmina Pruszcz Gdański:
22.  Budowa przystani kajakowej w Straszynie,
Gmina Miejska Pruszcz Gdański:
23.  Budowa dwóch przystani kajakowych na 

rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przy-
stań przy Faktorii,

24.  Budowa dwóch przystani kajakowych na 
rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przy-
stań przy CKiS.

Partner prywatny - Wypożyczalnia Sprzę-
tu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł 
Marszk:
25. Przystań końcowa spływu w Kiełpinie.

wie. Do turnieju przygotował ją druh Witold 
Dargacz z OSP Żukowo. Trzecie miejsce zajęła 
Agnieszka Prochowska.
 Najliczniejsza była III grupa wiekowa, w któ-
rej rywalizowało 20 osób. Najlepszym zawod-
nikiem okazał się Kacper Łusiak z Żukowa, 
uczeń L.O. w Gdyni, przygotował go dh Witold 
Dargacz. Drugie miejsce zajął Jakub Bisewski 
z  Banina uczeń ZSZiO w Żukowie, przygoto-
wany przez dh Sł. Galuhna. Stawkę zamknął 
Pawel Wroński.
 Uczestnicy, którzy zajęli I i II miejsca w każ-
dej grupie wiekowej, reprezentować będą 
Gminę Żukowo 6 kwietnia na eliminacjach 
powiatowych w Kartuzach. Najlepsi otrzymali 
okolicznościowe statuetki, które zostały wrę-

czone przez Burmistrza Gminy Żukowo Woj-
ciecha Kankowskiego, dyplomy oraz książki 
ufundowane przez OKiS w Żukowie.
 Pytania przygotowali i eliminacje przepro-
wadzili funkcjonariusze z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach 
kpt. Adrian Kopczyński i asp. Marek Kwidziński. 

Zygfryd Pituła
Prezes Zarzadu Gminnego ZOSP RP w Żukowie

fot. BBujnowska-Kowalska

fot. nadesłane
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Żukowianie na Dniu Jedności Kaszubów 2018 
w Kosakowie

Promocja regionu na Targach w Norymberdze

W niedzielę 18 marca w nadmorskim Kosa-
kowie uroczyście obchodzono tegoroczny 
Dzień Jedności Kaszubów. 

W 780 rocznicę pierwszej wzmianki o Kaszu-
bach zawartej w bulli papieża Grzegorza IX 
mieszkańcy Regionu spotkali się na kaszub-

Gmina Żukowo promowała Pomorze i 
Kaszuby podczas Targów Turystycznych 
w  Norymberdze. Uczestniczyła w tym wy-
darzeniu na zaproszenie Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

 W tym roku Gmina Żukowo zaprosiła do 
przygotowania stoiska promocyjnego Koło 
Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu oraz chór 
„Strzelenka”. Oprócz przewodników, map, 
ulotek o gminie i Kaszubach, na stoisku zna-
lazło się także rękodzieło i haft, a chór zapre-
zentował tradycyjne kaszubskie pieśni oraz 
piękne regionalne stroje. Region Pomorza 
reprezentowali także przedstawiciele gminy 
Trąbki Wielkie oraz Urzędu Marszałkowskie-
go z Gdańska. Wszyscy wspólnie zachęcali do 
odwiedzenia północnej części Polski. Dla Gmi-
ny Żukowo była to także okazja do spotkania 
z partnerską gminą Wendelstein.
 Targi turystyczne Freizeit Messe w Norym-
berdze, które odbyły się w dniach 28 lutego 
do 3 marca, były okazją do zaprezentowania 
Pomorza i regionu Kaszub. Targi odbywają się 
rokrocznie od 1968 r. i prezentuje się na nich 
około 750 wystawców z 12 krajów, na 60.000 
mkw. powierzchni. Tegoroczna, 50 edycja tar-
gów Czasu Wolnego, przyciągnęła około 100 

skiej Mszy św. w nowym kościele w Kosakowie. 
Eucharystię sprawował ks. dr Marian Miotk, 
proboszcz Gnieżdżewa. W pięknym kazaniu 
zachęcał Kaszubów do bycia razem, do budo-
wania wspólnoty. W miejscowej szkole w obec-
ności 40 pocztów sztandarowych, licznych 
gości i uczestników Dnia Jedności Kaszubów 
otwarto obchody. Imprezie jak co roku towa-

rzyszyła próba bicia rekordu jednoczesnej gry 
na akordeonach. W tym roku zagrało 276 akor-
deonistów. Także przedstawiciele Gminy Żu-
kowo aktywnie uczestniczyli w tegorocznych 
obchodach. Oddział Żukowski ZKP reprezen-
tował zarząd, liczne grono członków i poczet 
sztandarowy. Widoczna była także mocna re-
prezentacja Gminy pośród akordeonistów. 

tys. odwiedzających. Gmina Żukowo po raz 
drugi wzięła udział w tym wydarzeniu, prezen-
tując tradycje regionu oraz jego piękno. fo
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Dzieci ze SP 2 w Żukowie z wizytą w Urzędzie Gminy
21 i 22 lutego uczniowie klas Oa i Ob ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w  Żukowie odwiedzili 
Urząd Gminy.

 W trakcie wizyty dzieci spotkały się z pracow-
nikami poszczególnych referatów, gdzie mogły 
zapoznać się m.in. z procedurą segregacji od-

padów oraz dowiedzieć się jak wygląda proces 
zaślubin. Panie zajmujące się wydawaniem do-
wodów osobistych opowiedziały małym inte-
resantom, co znajduje się na dokumencie oraz 
od kiedy mogą się już sami o niego ubiegać. 
Podczas wizyty u Burmistrza, dzieci dowiedzia-
ły się jak wygląda jego dzień w pracy. Ostatnią 

atrakcją była wystawa grafik Jacka Piątka oraz 
fotografii Kosycarzy, na której uczniowie mogli 
zobaczyć Żukowo sprzed lat.  Na koniec dzieci 
otrzymały drobne upominki z logo Gminy Żuko-
wo.

Od 2017 roku na terenie całego kraju funk-
cjonuje internetowa aplikacja Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowią-
ca narzędzie służące wymianie informacji 
pomiędzy społeczeństwem a Policją.

 Każdy użytkownik Internetu w sposób ano-
nimowy może zaznaczyć na interaktywnej 
mapie zagrożenie, które w jego ocenie wyma-
ga podjęcia działań przez Policję. Aplikacja jest 
bardzo cenna dla realizowanych przez Policję 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego województwa.
 Poczucie bezpieczeństwa należy do pod-
stawowych potrzeb każdego człowieka i ma 
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej 
społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie 
narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytel-
ne zidentyfikowanie i przedstawienie, w  tym 
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju za-
grożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych 
za zapewnienie bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego. Identyfikacja ta nie może prze-
biegać bez uwzględnienia oczekiwań społecz-
nych. Takim narzędziem powinny być mapy 
zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń na-
leży traktować jako istotny element procesu 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, 
realizowanym w partnerstwie międzyinstytu-
cjonalnym i społecznym. Powinny one służyć 
również optymalnej alokacji zasobów sprzę-
towo-kadrowych służb, w  szczególności do 
podejmowania decyzji co do tworzenia komi-
sariatów i posterunków Policji.
 Aplikacja jest dostępna na stronie interne-
towej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku www.pomorska.policja.gov.pl
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„SUCOVIE” ROZDANE!
16 marca odbyła się IX Gala wręczenia 
Gminnej Nagrody „Sucovia”. W restauracji 
„Jagoda” w Żukowie spotkali się przedsta-
wiciele władz samorządowych, organizacji 
działających na terenie Gminy oraz miesz-
kańcy. Pośród zgłoszonych wniosków wyło-
niono trzynaścioro nominowanych w ośmiu 
kategoriach.

Gminna Nagroda Sucovia wręczana jest 
w Gminie Żukowo od 2010 roku. Dwie pierw-
sze edycje nagradzały wyłącznie twórców 
kultury. Od pięciu lat zmienił się jej charakter 
i wręczana jest za promocję Gminy Żukowo 
oraz wkład w jej rozwój. Przyznawana jest 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, 
za działalność społeczną, w dziedzinie go-
spodarki i edukacji. Szczególną nagrodą jest 
kategoria mecenasa czyli osoby lub insty-
tucji wspierającej w znaczący sposób roz-
wój Gminy Żukowo w różnych dziedzinach. 
Złożone wnioski rozpatruje powołana przez 
Burmistrza Gminy Żukowo Kapituła składa-
jąca się z przedstawicieli różnych dziedzin. 
W tym roku Kapitułę tworzyli: Aleksandra Ro-
galewska, Alicja Pyszka, Andrzej Karczewski, 
Tyberiusz Treder, Albin Bychowski, Jan Żół-
towski, Józef Belgrau.
KULTURA
Nominacje w kategorii kultura otrzymali: Kółko 
Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwasz-
czynie, Edmund Szymikowski, Robert Redlicki. 
Nagrodę w kategorii kultura otrzymał: Ed-
mund Szymikowski.
SPORT
W tej kategorii nie przyznano nominacji, nato-
miast nagrodę otrzymała grupa żukowskich 
biegaczy, która przez cały rok plasowała się 
nieustannie na podium szczebla wojewódz-
kiego, ogólnopolskiego. Nagrodę w  kategorii 
sport otrzymał GKS Żukowo sekcja Lekkiej 
atletyki, nagrodę odebrał kierownik sekcji, 
Krzysztof Król.
INICJATYWY SPOŁECZNE 
Nominacje w kategorii inicjatywy społecz-
ne otrzymali: Projekt Szlachetna Paczka, Ks. 
Krzysztof Sagan, Lidia Cendrowska. Nagrodę 
w kategorii inicjatywa społeczna otrzymał: 
Projekt Szlachetna Paczka, nagrodę odebrał 
Lider Reginu Pior Chistowski.
EDUKACJA 
W tej kategorii nie przyznano nominacji, nato-
miast nagrodę otrzymał nauczyciel, który od 
ponad czterech lat pracuje w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żuko-
wie. Nagrodę w kategorii edukacja otrzymała: 
Hanna Gruba.
GOSPODARKA 
Nominacje w kategorii gospodarka otrzyma-
li: Restauracja Mulk, Ecofarma Kaszubska, 
Zakład Produkcyjny „Alexander”. Nagrodę 
w kategorii gospodarka otrzymał: Zakład Pro-
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dukcyjny Alexander. Nagrodę odebrał przed-
stawiciel firmy, pan Dariusz Ciechomski.
NAGRODA HONOROWA - MECENAS
W tej kategorii nagrodę otrzymała Restauracja 
MULK. Statuetkę odebrali Pani Natalia Labud-
da i Pan Michał Woszczyna.
NAGRODA BURMISTRZA
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie 
w sprawie przyznawania Nagrody Gminnej 
Sucovia, Burmistrz spośród zgłoszonych kan-
dydatur może przyznać nagrodę specjalną. 
Nagroda Burmistrza trafiła do rąk pedagoga 
z wieloletnim doświadczeniem. Przyznana zo-
stała Pani Małgorzacie Lewińskiej.

Po wręczeniu statuetek zebrani zostali zapro-
szeni na koncert Siergieja Kriuczkowa & Ri-
verboat Ramblers. Galę poprowadziła Bożena 
Olechnowicz.
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Święto SP nr 1 w Żukowie 
Z przeszłością ku przyszłości

Konkurs recytatorski

Z okazji Święta Szkoły, 16 marca w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża 
w  Żukowie odbyły się dwa apele. Przyświe-
cało im hasło „ Z przeszłością ku przyszłości”. 

 O poranku, na urodzinowej uroczystości, 
spotkali się uczniowie klas IV – VI, nauczyciele 
i wychowawcy. Gospodarzem była pani dy-
rektorka Renata Stubińska – Nalewajek, która 
przypomniała ważne dla szkoły daty. To właś-
nie 16 marca 1976 r. nadano szkole imię oraz 
otrzymała wówczas sztandar. 20 lat później 
placówka pozyskała trzeci symbol - godło. Nad 
oprawą artystyczną czuwała pani Beata Klein 
oraz Edyta Czachorowska. Program oparty był 
na występach laureatów konkursów o patro-
nie szkoły w dziedzinach piosenki i recytacji. 
Dołączyły do nich również dzieci występujące 
w szkolnym zespole regionalnym prowadzo-
nym przez panią Hannę Gruba oraz grupa 
językowa z występem taneczno – wokalnym 

23 lutego 2018 roku sala teatralna Szkoły 
Podstawowej w Baninie  zamieniła się w świą-
tynię poezji za sprawą uczestników szkolnego 
etapu  Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Polskiej.

 W tym roku poziom konkursu był naprawdę 
wysoki. Uczniowie zaprezentowali świetne in-
terpretacje wierszy polskich poetów. Wszyst-
kim uczestnikom konkursu dziękujemy za 
udział, laureatom gratulujemy sukcesu!
Maria Dziemidowicz, Natalia Arendt oraz Szy-
mon Jezierski i Izabela Warmowska reprezen-
towali szkołę w gminnym etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Polskiej, który odbył się 8 marca w Żukowie.

8 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Baninie odbył 
się konkurs matematyczny dla klas czwartych pt. „Jeden 
z dwunastu”. 

 Konkurs był wzorowany na telewizyjnym teleturnieju „Je-
den z dziesięciu”. Udział wzięło po 2 uczestników z sześciu 
klas czwartych. Było dużo emocji i zabawy. Konkurs wygrał 
Sebastian Knitter z IVa, drugie miejsce zajął Artur Kotas z IVb, 
a trzecie Kacper Ołdakowski z IVb. Gratulujemy!

w języku angielskim. Na tej uroczystości obec-
na była przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Sabina Rogalska – Antosik. 
 Następny apel przygotowały klasy drugie 
wraz z wychowawczyniami Marzeną Górską, 
Grażyną Glienke i Bogumiłą Bundt. Gościem 
honorowym był Tomasz Szymkowiak I Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Żukowo. Panie dyrektor-
ki Renata Stubińska – Nalewajek i Agnieszka 
Labuda wraz z uczniami i wychowawczyniami 
klas młodszych oraz gośćmi z uwagą i zainte-
resowaniem obserwowały występy. Część ar-
tystyczna składała się z trzech części. W pierw-
szej odsłonie, historyczno – patriotycznej, 
uczniowie z klasy II a przedstawili w montażu 
słowno – muzycznym historię obrony Wybrze-
ża w 1939 r. Chłopcy przebrani za żołnierzy 
świetnie wcielili się w swoje role, dziewczynki 
zaś stworzyły piękne tło. W drugim akcie dru-
goklasiści z klasy „b” wyjaśnili znaczenie barw 
kaszubskich oraz symbolikę - godła i sztanda-

ru szkoły oraz zaprezentowali kaszubskie nuty. 
Klasa II c przewiozła wszystkich starą lokomo-
tywą w szkolną podróż, prezentując wesołą 
inscenizację. Złożyli także swojej szkole życze-
nia urodzinowe. Na zakończenie wystąpił pan 
burmistrz Tomasz Szymkowiak. Podziękował 
za zaproszenie, pogratulował występów. Pod-
kreślił, że dzisiejsza data zbiegła się ze Świę-
tem Jedności Kaszubów, co pięknie pokazały 
dzieci w programie, łącząc historię naszego 
kraju z losami Kaszubów i tejże szkoły. 
W świątecznej atmosferze, na obu apelach, na-
grodzono również wielu laureatów szkolnych 
konkursów. 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie

klasy I-III
I miejsce: Maria Dziemidowicz
II miejsce: Natalia Arendt
III miejsce: Hanna Dąbrowska, 
Arkadiusz Labuda, Szymon Michalak
Wyróżnienie: Laura Maliszewska
klasy IV-VI
I miejsce: Szymon Jezierski
II miejsce: Izabela Warmowska
III miejsce: Martyna Formella, 
Barbara Gulcz, Patrycja Markowska
Wyróżnienia: Joanna Sochacka, 
Amelia Gierszewska Jagoda Bolin

Wyniki

Konkurs 
matematyczny

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej 2018

Spacer Klubu Miłośników Gdańska

Pierwszoklasiści grają w szachy

Karol Antoń uczeń klasy III A gimnazjum 
(SP  im. ks. prałata Józefa Bigusa w Bani-
nie) zdobył I miejsce w etapie okręgowym 
konkursu organizowanego przez Okręg 
Gdański Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 Jako nagrodę otrzymała puchar oraz słu-
chawki bezprzewodowe. Wysokie lokaty 
uzyskali również uczniowie podstawówki: 
V miejsce Jakub Stencel – klasa 6A, X miej-
sce Jakub Jakubowski – klasa 6E oraz XIV 
miejsce Jerzy Antoń – klasa 4A. Uczniowie 
ze szkoły w Baninie zakwalifikowali się do 
etapu okręgowego spośród 170 uczniów ze 

W dniu 15 marca odbył się kolejny spacer 
Klubu Miłośników Gdańska ze Szkoły Pod-
stawowej w Baninie. 

 Tym razem zapaleńcy gier miejskich od-
wiedzili dzielnicę Wrzeszcz. Poznali ciekawą 
historię Dworu Srebrniki, odwiedzili Cmen-
tarz Srebrzysko i poznali opowieści o lu-
dziach zasłużonych dla kultury, medycyny, 
historii współczesnej. Odpowiedzieli na py-
tania zadane w quzie (gdyż każdy nasz spa-
cer to jednocześnie udział w grze miejskiej) 
i  w  dobrych humorach wrócili do Banina. 
Było mroźno, lecz ciekawie.

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 
grają w szachy.

 Od początku drugiego semestru cyklicz-
nie, raz w tygodniu, pierwszoklasiści bawiąc 
się drewnianym wojskiem, uczą się i dosko-
nalą swoje umysły. Ta królewska gra uczy 
logicznego myślenia, kształtuje wytrwałość, 
cierpliwość i koncentrację, sprzyja rozwo-

szkół województwa pomorskiego. W etapie 
okręgowym (10.03.2018) udział wzięło 40 
uczestników – wszyscy otrzymali nagrody 
i upominki wędkarskie (wędki, kołowrotki, 
podbieraki, siedziska). Gratulujemy uczniom, 
gdyż wyniki, które uzyskali są wyśmienite! 
Konkurs polegał na wybraniu prawidłowej 
odpowiedzi na 25 pytań (losowanych z 390) 
oraz rozpoznaniu 3 gatunków ryb, podaniu 
ich statusu ochrony (losowanych z 33 gatun-
ków) oraz 2 gatunków roślin (losowanych 
z  22 gatunków). Liczył się również czas od-
dania wypełnionego testu – Karol okazał się 
bezkonkurencyjny. 

jowi myślenia strategicznego, planowania, 
a także rywalizacji zgodnej z zasadami fair 
play. Reguły ustalone w szachach dają równe 
szanse każdemu, co jest bardzo istotne dla 
młodych, początkujących szachistów, rozpo-
czynających naukę gry. Jest to bardzo ważny 
argument, dzięki któremu uczeń nie zniechę-
ca się łatwo, a wręcz przeciwnie, mobilizując 
się osiąga lepsze wyniki dążąc do sukcesu, do 
wygranej.
 Gra w szachy może zapobiegać zachowa-
niom agresywnym, a szczególnie wśród ucz-
niów nadpobudliwych mającym problemy 
z koncentracją. Szachy są również stosowa-
ne jako terapia mogąca przyczynić się do za-
pobiegania antyspołecznym zachowaniom 
ucznia, niwelując złe cechy osobowości. 
Ponadto rozgrywki szachowe uczą radzenia 
sobie z porażkami, ale również z wygranymi. 
Uczniowie klasy 1b, których widzimy na zdję-
ciach, bardzo polubili te zajęcia, a to wszyst-
ko za sprawą swojej wychowawczyni – pani 
Moniki Dembek. Z przyjemnością obserwuje 
się całą klasę siedmiolatków skupionych nad 
szachownicą.
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Poznaliśmy najlepszych recytatorów naszej gminy

 Z HISTORII GMINY – Tuchom

8 marca na Małej Scenie odbyły się elimi-
nacje gminne XXXV Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 

 W tegorocznej Komisji zasiadły: Barba-
ra Halasz, Regina Roda i Danuta Trawicka. 
Przed Jury było nie lada wyzwanie, w szranki 
stanęło bowiem 36 recytatorów. Poniżej pre-
zentujemy wyniki.

W TURNIEJU RECYTATORSKIM:
Kategoria klasy 1-3 Szkoły Podstawowe:
I m-ce: Lidia Kutniewska
II m-ce: Zsuzsanna Fabian
III m-ce: Hubert Formela
Wyróżnienie: Emilie Klupczyński, Maja Bosz
Kategoria klasy 4-6 Szkoły Podstawowe:
I m-ce: Aleksandra Kutniewska, Szymon Je-
zierski
II m-ce: Oliwia Jank
Wyróżnienie: Maciej Lewandowski, Izabela 
Warmowska
Kategoria klasy 7 Szkoły Podstawowej 
oraz 2 i 3 Gimnazjum:
I m-ce: Natalia Bochan
II m-ce: Magdalena Wójcik
III m-ce Magdalena Rybus, Dominik Stencel
Wyróżnienie: Julia Dagiel

Tuchom, prastara wieś kaszubska mię-
dzy Żukowem a Gdynią, po raz pierwszy 
wzmiankowana była w 1283 r., gdy to ksią-
żę gdański Mściwój II przekazał ją wraz 
z jeziorem cystersom oliwskim. 

Wg prof. Tredera nazwa wsi pochodzi od 
starosłowiańskiego imienia Tuchomysł. 
Ziemia Tuchomska zamieszkiwana była już 
wiele wieków wcześniej. Za czasów kultury 
wschodniopomorskiej, w VII w. przed Chry-
stusem, nad Jeziorem Tuchomskim znajdo-
wała główna osada okolicznych ziem, zaś po 
drugiej stronie jeziora znajduje się do dzisiaj 
cmentarz mieszkańców tej dawnej osady. 
W 1341 r. cystersi nadali na prawie chełmiń-
skim 40 włók (ok. 700 ha) ziemi w Tuchomiu 
niejakiemu Markowi von Wyzlin, sołtysowi, 
miał we wsi osadzić Niemców. W zamian 
dostał 10 włók wolnych od podatku i łąkę 
na Zaspie. Chłopów zobowiązano do służby 
wojennej. W 1381 r. opat oliwski Zygfryd po-
łączył Tuchom i Tuchomek w jedną posiad-
łość. Sołtysem był Mikołaj Pyzer. Od XIV w. 
we wsi znajdował się dwór klasztorny. W XV 
w. wzniesiono pałac z refektarzem i izbą opa-
ta, dom dla rybaków, stodołę i stajnię. Stąd 
zarządzano wszystkimi okolicznymi dobra-
mi cystersów. Od średniowiecza we wsi była 
karczma. W XVI w. w Tuchomiu było tylko 4 

W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ:
I m-ce: Małgorzata Mocarska

 22 marca o godz. 10:30 w sali widowisko-
wej w Kartuskim Centrum Kultury naszą gmi-
nę, na eliminacjach powiatowych reprezen-
towały: Lidia Kutniewska, Zsuzsanna Fabian, 
Aleksandra Kutniewska, Szymon Jezierski, 
Natalia Bochan, Magdalena Wójcik i Małgo-
rzata Mocarska. Wyniki na okis-zukowo.pl 
Wszystkim recytatorom ogromnie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!!!

gospodarzy na 12 łanach (210 ha) gruntu. 
W 1780 r. żyło tu 85 katolików i 10 ewangeli-
ków. W 1782 r., po kasacie klasztoru oliwskie-
go, rząd pruski wydał Tuchom i  Tuchomek 
w  wieczystą dzierżawę. W 1880 r. w Tucho-
miu było 6 domów, 15 gospodarstw domo-
wych, 90 mieszkańców, w tym 9 ewangeli-
ków. Specjalizowano się w hodowli bydła, 
owiec i świń. W 1929 r. posiadaczem folwarku 
w Tuchomiu został Czarnecki z Gdańska, ka-

tolik, choć do kościoła chodził „raz w roku”. 
Właścicielem Tuchomka był kapitan Win-
ckelman, niemiecki ewangelik. Po wybuchu 
wojny Tuchom przejął Niemiec Suk. Po 1945 
r. większość ziemi rozparcelowano pomiędzy 
robotników folwarcznych. W  1959 r. we wsi 
otwarto szkołę, kierownikiem został Edward 
Suchorz. Obecnie w Tuchomiu mieszka 1248 
osób, w tym 633 kobiet i 615 mężczyzn.

Józef Belgrau
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Arkun. Turystyczna włóczęga

Biegacze z całej Polski powitali wiosnę

Kabaret Łowcy.B ubawili do łez!
9 marca, na deskach sceny Restauracji Jagoda w Żukowie zaprezentował się Kabaret Łowcy.B! 
Komicy z Cieszyna wciągnęli do wspólnej zabawy całą widowinię. Sala trzęsła się od śmiechu.

Arkun to wędrowanie po rzadko uczęszcza-
nych szlakach Pomorza, w towarzystwie 
rodziny, przyjaciół czy znajomych ze szko-
ły. To włóczęga z wykwalifikowaną kadrą 
instruktorską PTTK, z którą można zatracić 
się w przyrodzie, ale nie zagubić!

 Arkun jest powrotem do zapomnianej for-
my odpoczynku pod namiotem, która daje 
niepowtarzalną możliwość obcowania z natu-
rą. Ta niezapomniana przygoda będzie lekcją 
samodzielności i koleżeństwa w trudzie roz-
bijania obozowiska, zmagania się z przyrodą 
i ewentualną niepogodą.
 Arkun będzie wydarzeniem turystycznym, 
podczas którego nikt się nie ściga, nie zdoby-
wa miejsc na podium ani nie udowadnia wyż-
szości swojej kondycji fizycznej. Stawiamy na 
rekreacyjną wędrówkę po trasach odpowied-

W Chwaszczynie 10 marca 2018 o godz. 
11.00 wystartowała III Chwaszczyńska ’10. 
Dziesięć minut później odbył się bieg na 5 
km. Łącznie w Chwaszczynie wystartowało 
612 uczestników!

 Na metę pierwszy wbiegł Łukasz Kujawski 
z Żukowa. Wśród Pań zwyciężyła Małgorzata 
Pazda Pozorska z Kobylnicy.

nio przygotowanych pod kątem długości i cza-
su. Dojazd na miejsce rozpoczęcia Turystycz-
nej Włóczęgi odbywa się we własnym zakresie. 
Rajd startuje z Żukowa, skąd uczestnicy wraz 
z  przewodnikami kierują się wybranymi tra-
sami do bazy noclegowej. Czas trwania dzien-
nych etapów wycieczek to około 6-8 godzin.
 Po całodziennej wędrówce organizatorzy 
zapewniają miejsce noclegowe pod namio-
tem, na terenach zielonych przy obiektach 
gminnych, kempingu lub polu namiotowym. 
Gwarantowany jest transport bagaży między 
miejscami noclegowymi oraz dostęp do sa-
nitariatów i pryszniców. W bazie, z pomocą 
instruktorów uczestnicy rozstawiają namioty, 
rozpalają ognisko, otrzymują ciepły posiłek. 
Pozostałe wyżywienie uczestnicy organizują 
we własnym zakresie.
 Rajd odbędzie się bez względu na pogo-
dę. Szczegóły (przebieg tras, godziny roz-
poczęcia, dojazd, itp.) znajdą się na stronie  
www.rajdarkun.pl  i  www.zukowo.pl

Trasa biegu była trudna ze względu na warunki 
pogodowe, natomiast satysfakcja z ukończe-
nia biegu była ogromna. Oprócz biegów ofi-
cjalnych odbyły się także biegi towarzyszące 
dla dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że 
cel osiągnięty, gdyż za oknem świeci słońce.
Wśród uczestników imprezy wylosowane zo-
stały trzy telewizory oraz inne liczne nagrody.
Więcej na www.kaszubybiegaja.pl 
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Drużyna piłkarzy ręcznych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Żukowie im. Obrońców 
Wybrzeża pod wodzą Sebastiana Formeli 
zdobyła brązowy medal w Finale Woje-
wódzkim Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcz-
nej chłopców, które odbyły się 20 marca na 
hali sportowej w Żukowie.

Aby dotrzeć tak wysoko zespół z Żukowa mu-
siał wygrać eliminacje gminne, powiatowe 
i półfinał wojewódzki. 
Szczypiorniści z Żukowa w finale niestety tra-
fili do grupy z silnym rywalem z Kwidzyna i po 
przegranej wyrównanej walce podopieczni 
Sebastiana Formeli walczyć mogli o brąz, 
z czego wywiązali się celująco. Po wygranym 

10 marca 2018 r. zawodnicy GKS Żukowo 
wzięli udział w Mistrzostwach Okręgu 
Pomorskiego w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych w Tczewie, zdobywając 
2 srebrne medale.

 Halowy mistrz Polski juniorów młodszych 
- Marcin Kowlaski - zdobył pierwsze srebro, 
minimalnie przegrywając na dystansie 2 km. 
Jako druga na podium stanęła juniorka Ju-
lia Dias przegrywając z 9 zawodniczką Mi-
strzostw Europy z poprzedniego sezonu na 
1500 m. W tym samym biegu juniorek tuż za 
podium uplasowała się Agata Kotłowska, a 8 
miejsce zajęła Dagmara Groth. Dobrą 5 lokatę 
wybiegała Julia Mikołajewska wśród młodzi-
ków, w kategorii dzieci starszych 7 miejsce 
zajął Mikołaj Półczyński. Weronika Mikołajew-
ska zajęła 11 miejsce wśród juniorek młod-
szych na 2 km.

Finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci 
w Mini Piłce Ręcznej Chłopców

Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych oraz Mistrzostwa Polski w Żaganiu

meczu w grupie ze Słupskiem, żukowianie 
walczyli o trzecią lokatę z drużyną z Koście-
rzyny. Pewne zwycięstwo w derbach „Ka-
szub” zapewniło młodym sportowcom brą-
zowe medale. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa OMS Kwidzyn, a drugie Szkoła 
Podstawowa nr 92 w Gdańsku. 

Puchary, medale i dyplomy wręczył Bur-
mistrz Wojciech Kankowski i przewodniczący 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego Dariusz Męczykowski. 
Cały turniej można było oglądać on-line na 
platformie www.zobacz.tv. 

Arkadiusz Krauze

 W sobotę 17 marca zawodnicy GKS Żukowo 
wystartowali w przełajowych Mistrzostwach 
Polski w Żaganiu. Mistrzostwa Polski w Bie-
gach Przełajowych były dla teamu pod każ-
dym względem rekordowe - 3 złota indywidu-
alne, drużynowy brąz w seniorach i 3 miejsce 
w kategorii U20.
 W kategoriach juniorskich GKS Żukowo wy-
grało 3 z 4 biegów w których startowali i tym 
samym podopieczni Krzysztofa Króla wygrali 
ponad 1/3 startów (3/8), dzięki temu GKS Żu-
kowo zajął 3 miejsce drużynowo w U20. 
 Pierwsze złoto zdobyła Julia Dias, po fanta-
stycznym finiszu na ostatnich 100 m wysunę-
ła się na 1 miejsce wygrywając bieg na 4 km 
U20.
 W biegu o kilometr dłuższym Marcin Ko-
walski, od początku kontrolując bieg, na pro-
wadzenie wyszedł na ostatnich 600 m i z dużą 
przewagą zwyciężył w biegu na 5 km U18.
 Trzecie złoto dołożył Tomasz Kurowski, dla 
którego był to już 4 złoty medal MP w karie-
rze. Jako pierwszy minął linię mety na 6 km 

U20 i kolejny raz potwierdził swoją dominację 
w biegach długich.
 8 miejsce na 2 km U20 zdobyła Agata Kot-
łowska, 19 była Dagmara Groth, a 26 Weronika 
Mikołajewska. Dla wszystkich dziewczyn było 
to najwyższe miejsce uzyskane w przełaju.
 Świetnie spisali się też nasi seniorzy. 
W składzie Marek Kowalski, Łukasz Kujawski, 
Wojciech Serkowski zdobyli brązowy medal 
jako GKS Żukowo. W biegu na 10 km Marek był 
5 a Łukasz 7, na dystansie 4 km Wojtek zajął 17 
miejsce.
 Łącznie GKS Żukowo wróciło z 3 złotymi 
i  3 brązowymi krążkami oraz pucharem za 
kat. U20. 
Warto dodać, że zamiast wiosny do Żagania 
zawitała sroga zima. -7°C, śnieg i porywisty 
wiatr nie przeszkodziły jednak wrócić z  mi-
strzostw z tarczą, w końcu ostatnie miesiące 
zawodnicy trenowali i w gorszych warunkach! 
Największe podziękowania należą się trene-
rowi kartuskiej i żukowskiej sekcji GKS-u – 
Krzysztofowi Królowi!
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11 marca piłkarki nożne GKS Żukowo wzię-
ły udział w halowym turnieju piłki nożnej 
o puchar marszałka województwa zachod-
niopomorskiego w Sianowie, zorganizo-
wanym z okazji Dnia Kobiet.

 W turnieju udział wzięło 8 zespołów. UKS 
Victoria SP 2 I Sianów, KS Mustang Korzyst-
no, GKS Żukowo, KS Fala Międzyzdroje, UKS 
Victoria SP 2 II Sianów, KS Olimp Gościno, Lew 
Lębork oraz AP Kotwica Kołobrzeg.
 Zawodniczki GKS Żukowo w pierwszym po-
jedynku uległy 1:2 Fali Międzyzdroje, a bramkę 
dla GKS strzeliła Klaudia Socha. W  kolejnym 
spotkaniu po bramkach Irminy Kaproń-Ollik 
oraz Pauli Magulskiej pokonały 2:0 Olimp Goś-
cino. Trzecie starcie to gładkie zwycięstwo 6:0 
z najmłodszymi zawodniczkami turnieju czyli 
AP Kotwica Kołobrzeg, a  bramki dla zespołu 
zdobyły Paula Magulska, Irmina Kaproń-Ollik, 
Klaudia Socha, Julia Deik. Kolejny mecz to 
trudne starcie z Lwem Lębork, z którego za-
wodniczki GKS Żukowo wychodzą zwycięsko. 

13 marca odbyła się II tura Mistrzostw 
Gminy Żukowo w Warcabach. Wśród senio-
rów najlepszym zawodnikiem okazał się 
Adam Wróbel, zaś pośród juniorów - Kac-
per Turzyński.

Seniorzy:
1 Wróbel Adam - 24, 
2 Gollnau Roman - 20.5
3 Formela Norbert - 17.5
4 Stańkowska Karolina - 17
5 Kujawski Marcin - 15
6 Kosater Patryk - 13.5
7 Puzdrowska Marta - 13
8 Riegel Anita - 12.5
9 Regliński Łukasz - 5.5
Juniorzy:
1 Turzyński Kacper - 14.5
2 Formela Aleksander - 13.5
3 Turzyński Lucjan - 13.5
4 Szweda Szymon - 8  
5 Rychert Jakub - 6.5
6 Syldatk Jagoda - 4.5
7 Syldatk Oskar - 4.5
Kolejne zmagania za rok!

II miejsce piłkarek GKS Żukowo w VII 
Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet

Najlepsi 
warcabiści 
naszej gminy!

Po bramkach Juli Deik i Klaudi Socha zespół 
pokonał rywalki 2:1. W  następnym meczu 
zawodniczki GKS zdobyły trzy bramki (Paula 
Magulska -2 i Klaudia Socha -1) tracąc jedną 
i tym samym pokonały Victorię Sianów II 3:1. 
W przedostatnim meczu przeciwniczkami GKS 
Żukowo były zawodniczki Mustang Korzyst-
no, którym zespół strzelił 7 bramek odnosząc 
zwycięstwo 7:0. Bramki dla zespołu GKS Żuko-
wo zdobywały Paula Magulska - 5 oraz Irmina 

Kaproń-Ollik - 2. W ostatnim meczu piłkarkom 
z Żukowa przyszło zmierzyć się z pierwszym 
zespołem gospodyń czyli Victorią Sianów. Bar-
dzo szybko uzyskały prowadzenie po bramce 
Irminy Kaproń-Ollik i taki stan utrzymywał się 
przez prawie cały mecz. Niestety, na około 
minutę przed końcem z udaną kontrą wyszły 
zawodniczki Victorii i zdobyły upragnioną 
bramkę. Mecz zakończył się remisem 1:1 a GKS 
Żukowo w klasyfikacji ogólnej zajął II miejsce.

GRAND PRIX BANINAGRAND PRIX BANINA

USŁUGI TRENERSKIE TENIS STOŁOWY ERNEST GARDYNIK
polandTT.pl

fo
t. 

na
de

sł
an

e



KALENDARIUM

Wydarzenia KWIECIEŃ 2018


