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Szanowni Państwo
3 Maja, Dzień Strażaka, 27. Przełaj Żukowski wraz z Biegiem Niepodległościowym, Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Kaszubach, Noc Muzeów a także I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy, Rowerowy Maj oraz przejazd specjalnym 
składem SKM do Kartuz celem reaktywowani nieczynnej linii kolejowej, to jedne z wielu ważniejszych wydarzeń, 
które odbywały się w naszej gminie w maju. Zachęcam do zajrzenia na dalsze strony majowego wydania „Mojej Gminy” 
i zapoznania się z bieżącymi inwestycjami oraz planowanymi wydarzeniami. Zapraszam także do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym związanym z obchodami 100-lecia Niepodległości oraz do włączenia się w akcję Karta Mieszkańca. Życzę udanej lektury. 

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. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: 58 681-82-64
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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22 maja br. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy odbyła się inauguracyjna Sesja 
Młodzieżowej Rady Gminy. Uroczystym 
ślubowaniem młodzi radni rozpoczęli ob-
rady, podczas których wybrano przewod-
niczącego, wiceprzewodniczących oraz 
sekretarza.

 Obrady Młodzieżowej Rady Gminy otwo-
rzył Witold Szmidtke Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie, który stwierdził kwo-
rum i prawomocność sesji w związku z obec-
nością 14 z 15 młodych radnych wybranych 
podczas wyborów 22 stycznia 2018 r.
 Obecni radni otrzymali z rąk burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego zaświadczenia 
o ich wyborze na radnego. – Życzę wszystkim, 
aby udział w Młodzieżowej Radzie Gminy prze-
łożył się na zaangażowanie tym, co dzieje się 
w naszej gminie – powiedział burmistrz, wrę-
czając dokument.
 Po wyborze protokolanta przystąpiono do 
uroczystego ślubowania: „Ślubuję uroczyście 
jako radny pracować dla dobra i pomyślno-
ści młodzieży Gminy Żukowo, działać zawsze 
zgodnie z prawem oraz z interesami młodzie-
ży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców”.
 Zgodnie z porządkiem obrad przystąpio-
no do wyboru Komisji Skrutacyjnej, a na-
stępnie do wyboru przewodniczącego MRG, 
dwóch wiceprzewodniczących oraz sekreta-
rza. Podczas tajnego głosowania, większoś-

23 maja br. podczas LIII sesji Rady Miej-
skiej w Żukowie jednym z poruszanych 
tematów było wprowadzenie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy. Łącznie podjętych zostało 17 
uchwał.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 29 grudnia 2016 roku, który 
przedstawia wspólny dla całego kraju sy-
stem selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych takich jak papier, szkło, metale 
i  tworzywa sztuczne oraz odpadów ulega-

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

LIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie

cią głosów Przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Miejskiej została Natalia Bochan, która 
po ogłoszeniu wyników podziękowała rad-
nym – Dziękuję tym, którzy mi zaufali i chcieli, 
abym została przewodniczącą. Będę słuchać 
radnych i razem będziemy mogli robić wiel-
kie rzeczy – po czym poprowadziła dalsze   
obrady.
 Wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof 
Fularczyk i Norbert Orawiec, a funkcję sekre-
tarza objęła Oliwia Flisikowska.
 Po wyborach przyszedł czas na wolne gło-
sy i wnioski. Głos zabrała Oliwia Flisikowska, 
która opowiedziała o przeprowadzonej przez 
siebie ankiecie. Zapytała w niej o trzy pomy-
sły dotyczące zmian w miejscowości i szkole, 
w której uczy się dany respondent. Należało 
podać trzy pomysły: kosmiczny - trudny do 
zrealizowania; realny - ale wymagający; pro-
sty - łatwy do wykonania. Wśród pomysłów 
była budowa basenu w gminie. Młodzi radni 
komentując ankietę, poruszyli m.in. temat 
ścieżek rowerowych, boisk, klubów sporto-
wych, przystanków autobusowych i kolejo-
wych oraz dbania o infrastrukturę publiczną.
Zapowiedziano również, że podczas kolejnej 
sesji poruszone zostaną tematy ankiet, pa-
troli służb na drogach oraz ekologii.
 Młodzieżowa Rada Gminy w Żukowie liczy 
15 radnych w wieku 12-18 lat. Do jej zadań 
należy m.in. opiniowanie projektów uchwały 
Rady Miejskiej odnoszących się do środowi-
ska młodych, postulowanie do władz gminy 

oraz inicjowanie działań dotyczących mło-
dzieży, podejmowanie działań propagują-
cych cele Rady, szczególnie w zakresie upo-
wszechniania idei samorządowej. Głównym 
celem jest inspirowanie i koordynowanie ini-
cjatyw młodzieży, prowadzenie działalności 
informacyjno-doradczej. Jest to sposób na 
budowanie postawy obywatelskiej, naukę 
pracy samorządowej i poznanie struktury 
rady miejskiej oraz urzędu.

Beata Bujnowska-Kowalska 

Radni Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie:
Belgrau Anna (Borkowo), Belgrau Dominik 
(Borkowo), Biłanicz Antoni (Banino), Bochan 
Natalia (Banino), Flisikowska Oliwia (Chwasz-
czyno), Fularczyk Krzysztof (Pępowo), Hasse 
Wiktoria (Miszewo), Jaworski Mikołaj (Lniska)
Kaźmierczak Błażej (Żukowo), Kustusz Oli-
wier (Żukowo), Lewandowska Weronika 
(Widlino), Olszewska Amelia (Żukowo), Ora-
wiec Norbert (Żukowo), Więcek Dawid (Przy-
jaźń), Żarczyńska Alicja (Skrzeszewo)

jących biodegradacji, wprowadzona została 
nowa sekcja „metali i tworzyw sztucznych”. 
Zwiększona zostanie także częstotliwość 
odbioru ww. odpadów. Nowy regulamin 
wprowadza również konieczność posiada-
nia odpowiedniej ilości pojemników „BIO” 
w kolorze brązowym, co ma zmniejszyć ilość 
wykorzystywanych worków foliowych na od-
pady biodegradowalne (przy przekroczeniu 
30 litrów na osobę, zwłaszcza w okresie let-
nim). W przeciwnym razie nie wszystkie wor-
ki z bioodpadami będą odbierane przez firmy 
wywozowe. Pojemniki i worki niespełniające 
wymogów określonych w regulaminie muszą 
być dostosowane w nieprzekraczalnym ter-
minie do 30 czerwca 2022 r. Regulamin wcho-
dzi w życie po wygaśnięciu umów zawartych 
z firmami odbierającymi odpady komunalne 
tj. 1 kwietnia 2019 roku. Nowi przedsiębiorcy 
działający na podstawie umów zawartych z 
gminą, dostarczą mieszkańcom worki o po-
jemności 120 l do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych każdej frakcji oraz o 

pojemności 500 l do odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych.
 Podczas sesji podjęto również uchwałę 
w sprawie przygotowania projektu uchwa-
ły ustalającej zasady i warunki sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich ga-
baryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane na terenie gminy Żukowo. 
Niniejszą uchwałę poprzedziły konsultacje 
społeczne przeprowadzone w okresie od 15 
lutego do 15 marca 2018 r., które wykazały 
potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczą-
cych uporządkowania przestrzeni w zakresie 
reklam występujących na terenie Gminy Żu-
kowo.
 Ustalenie zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, tablic re-
klamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakoś-
ciowych oraz rodzajów materiałów budow-
lanych, z jakich mogą być wykonane nastąpi 

fot. Wojciech Kruk

fot. Wojciech Kruk
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odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych 
opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu 
czynności formalnych określonych w wyżej 
wymienionej ustawie, obejmujących m.in. 
konsultacje społeczne – wyłożenie projektu 
uchwały do publicznego wglądu i przyjmo-
wanie uwag do projektu.
 Wprowadzenie regulacji dotyczących 
obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
wpłynie korzystnie na poprawę ładu prze-
strzennego na terenie Gminy Żukowo.
 Po długich dyskusjach i pewnych wątpli-
wościach radni podjęli także uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Po-
wiatu Kartuskiego w drodze darowizny, 1/5 
udziału w zabudowanej nieruchomości po-
łożonej w Żukowie. Celem zbycia 1/5 udziału 
w prawie własności ww. nieruchomości jest 
uregulowanie stanu prawnego nieruchomo-
ści dotychczas zajmowanej w  części przez 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących, dla której to placówki organem pro-

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań Gminy 
Żukowo w 2018 roku – edycja II w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwo-
jowi sportu.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do 
realizacji w roku 2018 na następujące zadania:
•  Realizacja programów szkolenia i współza-

wodnictwa sportowego,
•  Wspieranie działań promujących Gminę Żu-

kowo poprzez upowszechnianie sportu.
Wysokość planowanych środków z budżetu 
gminy na realizację tych zadań w roku 2018 – 
edycja II wynosi 100.000 PLN
Cele zadania objętego konkursu:
•  poprawa warunków uprawiania sportu 

przez zawodników klubów sportowych;
•  osiągnięcie wyższych wyników sportowych 

przez zawodników klubów sportowych;
•  poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 

mieszkańców poprzez upowszechnianie re-
kreacji i aktywnego prozdrowotnego stylu 
życia;

•  promocję sportu i aktywnego stylu życia;
•  zwiększenie dostępności społeczności lo-

kalnej do różnorodnych form aktywności 
sportowej.

Kluby sportowe uczestniczące w otwartym 
konkursie ofert i ubiegające się o dotację na 
realizację zadań powinny spełniać ogólne 
warunki:
•  wsparcie finansowe może otrzymać klub 

sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1643 z późn. zm.), niezaliczany 
do sektora finansów publicznych i nie działa-
jących w celu osiągnięcia zysku;

wadzącym jest Powiat Kartuski, w szczegól-
ności z uwagi na fakt, iż na części budynku 
Powiat Kartuski realizuje inwestycję pole-
gającą na nadbudowie piętra istniejącego 
budynku szkoły przy ul. Gdyńskiej 5 w Żuko-
wie w ramach projektu „Dostosowanie ofert 
kształcenia do potrzeb branż kluczowych 
gospodarki poprzez modernizację i  wypo-
sażenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Kartuskiego”. W celu określenia zasad współ-
korzystania z przedmiotowej nieruchomości 
zasadnym jest zawarcie pomiędzy Gminą 
Żukowo a Powiatem Kartuskim umowy, 
w  której szczegółowo określone zostaną 
zasady współkorzystania z przedmiotowej 
nieruchomości, rozliczania kosztów eksploa-
tacyjnych budynku szkoły, współkorzystania 
z nieruchomości gruntowej oraz innych kwe-
stii wymagających uregulowania.
 Przyjęte zostały również uchwały 
w  sprawie nadania ulic w Pępowie, Sulmi-
nie i  Leźnie, a także w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części wsi Leźno, części wsi 
Tuchom oraz części wsi Barniewice w rejonie 
granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej. Radni jedno-
głośnie przyjęli również uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Żukowo niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych w Rębiechowie i Pę-
powie oraz zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej w Rutkach.
 Na sesji obecna była również Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Alicja Pyszka, która podsumowała pracę 
instytucji w roku 2017. Podkreśliła, że był 
to bardzo pracowity rok w związku z wpro-
wadzeniem programu 500+. Od 3 kwietnia 
br. GOPS posiada nową siedzibę, która jest 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
oraz posiada warunki umożliwiające obsłu-
gę większej ilości interesantów. Nowy adres 
GOPS-u to ul. Prusa 49, Żukowo.

Natalia Piotrzkowska

Konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
•  ubiegający się o wsparcie finansowe klub 

sportowy winien spełnić następujące wa-
runki:

W przypadku gier zespołowych:
•   klub działa na terenie Gminy Żukowo;
•   klub posiada licencję przyznaną przez właś-

ciwy polski związek sportowy i uczestniczy 
w rozgrywkach organizowany przez właści-
wy związek sportowy;

•  zawodnicy klubu posiadają licencję zawod-
nika;

•  trenerzy klubu posiadają licencje trenera.
W przypadku dyscyplin indywidualnych:
•  klub działa na terenie Gminy Żukowo;
•  zawodnicy klubu posiadają licencję zawod-

nika;
•  wyniki zawodników rokują perspektywę 

osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu 
sportowego;

•  trenerzy klubu posiadają licencję trenera.
Ofertę wraz z załącznikami można skła-
dać w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, 
ul. Mściwoja 6 w dni robocze: od poniedziałku 
– piątku w godzinach: 8:00 -16:00 lub w Urzę-
dzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 w Biurze 
Obsługi Klienta 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 lub wysłać pocztą na 
adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. 
Mściwoja 6, 83-330 Żukowo lub Urząd Gminy 
w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. W 
obu przypadkach prosimy o dopisanie na ko-
percie: „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie 
Żukowo w 2018 r. edycja II”.
Termin składania ofert upływa z dniem 
15.06.2018 r.

Natalia Piotrzkowska
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Sala gimnastyczna w Miszewie ma już dach 
Rozbudowa szkoły podstawowej w Miszewie o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, nabrała tempa. 
Obecnie zadaszony został budynek przeznaczony na salę gimnastyczną. Pozostałe pomieszczenia: zaplecze i część sa-
nitarna, sale dydaktyczne oraz budynek gospodarczy mają już zarysy ścian. Wykonawcą prac budowlanych o wartości 
3.959.011,33 zł brutto jest Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” z Nowej Wsi Kościerskiej. Roboty budowlane 
planuje się zrealizować w terminie do 15 października 2018 r.
Beata Bujnowska-Kowalska

Podpisano umowę na modernizację energetyczną kolejnych budynków 
szkół podstawowych!

Firma RenCraft Sp. z o.o. będzie wykonawcą „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących 
własność Gminy Żukowo”.
16 maja br. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace remontowe w Szkole Podstawowej w Chwasz-
czynie i w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie. Wynikiem prowadzonej modernizacji będzie podniesienie efektywności 
energetycznej budynków oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. – Jesteśmy zadowoleni z wyników przetargu – po-
wiedziała Sylwia Laskowska - Bobula Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo. - Współpracowaliśmy już z firmą RenCraft przy 
okazji modernizacji szkoły w Leźnie. Liczymy na podobny efekt – dodaje Laskowska – Bobula.

Prace remontowe, zgodnie z zawartą umową, rozpoczną się 23 maja i potrwają do 30 września br. Wartość planowanych 
robót w szkole w Chwaszczynie to 2.399.000,00 zł, natomiast w szkole w Skrzeszewie to 1.320.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energe-

tyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Justyna Fiedorowicz

Gminne inwestycje wodne
W ciągu ostatnich 4 lat Gmina Żukowo zrealizowała szereg inwestycji związanych z zabezpieczeniem mieszkańców gminy w wodę. 
Łączna wartość wydatków na ten cel to niemal 5 mln złotych.

Od 2015 r. Gmina systematycznie realizuje zadania związane z poprawą gospodarki wodnej. W samym 2015 r. powstały trzy studnie głębi-
nowe dla ujęcia wody w następujących miejscowościach: Chwaszczyno, Niestępowo i Łapino oraz zbiornik retencyjny wody pitnej przy 

ul. Dambka w Żukowie o pojemności 250 m3. W 2016 r. wybudowano zbiornik retencyjny wody pitnej (pojemność 200 m3) wraz z prze-
pompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą w stacji uzdatniania wody w Leźnie. Kolejne lata to budowa zbiorników 

retencyjnych na wodę pitną w Skrzeszewie (pojemość 300 m3) oraz w Baninie (pojemość 400m3). Nowe zbiorniki w Chwaszczynie 
o pojemności 500 m3 zostały oddane do użytku w połowie maja br. Podjęto również działania mające na celu poprawę jakości 
uzdatniania wody, zwiększenia i zapewnienia bezawaryjnej ciągłości dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie. Na 
stacji funkcjonują zbiorniki, które służą do magazynowania wody pitnej, co pozwoli wyrównać deficyty wody i zapewni ciągłość 
dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego rozbioru wody. W kwietniu 2018 r. podpisano 

umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Wszelkie prace z tym związane mają zakoń-
czyć się do października 2018 r. We wskazanym terminie mogą występować okresowe problemy z ciągłością dostawy wody. W 

2017 r. zakupione oraz zamontowane zostały nowe agregaty prądotwórcze wolnostojące dla zasilania awaryjnego stacji uzdatnia-
nia wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie (390 tys. zł). Każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR 

w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń. Na terenie stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji 
elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania oraz zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną.  

Beata Bujnowska-Kowalska

Wizualizacja

Utwardzanie dróg gminnych płytami YOMB
Trwają prace związane z utwardzaniem dróg gminnych. Do 21 maja br. ułożonych zostało łącznie 14 785 płyt. 
Remonty dróg zakończone zostały już między innymi w Glinczu, Leźnie, Otominie, Sulminie, Pępowie, Borkowie, Skrze-
szewie, Przyjaźni i Baninie. Wartość inwestycji to kwota ponad 669 tys. zł brutto. Środki finansowe na ten cel przezna-
czone zostały z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego oraz w ramach programu lokalnych inicjatyw, który zakłada 
współudział Gminy Żukowo (zakup i dostarczenie płyt, sporządzenie dokumentacji, przeprowadzenie przetargu, nadzór 
inwestorski) i zainteresowanych mieszkańców działających indywidualnie lub w komitetach, przedsiębiorców lub innych 
podmiotów (darowizna pieniężna, darowizna usługi układania płyt bądź darowizna samych płyt drogowych z odpowiednimi 
atestami). Prace związane z poprawą jakości kolejnych dróg kontynuowane będą do końca września 2018 r. 
Natalia Piotrzkowska
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Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie 
23 maja br. rozstrzygnięty został przetarg na budowę parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie. Umo-
wa z wykonawcą inwestycji – firmą ELWOZ sp. z o.o. podpisana została 29 maja br.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obroń-
ców Wybrzeża i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, a także pasażerów korzy-
stających z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie przyległym do szkoły, w bezpośrednim sąsiedz-
twie przystanku powstanie nowy ogólnodostępny parking wykonany z kostki betonowej. Zakres inwestycji 

obejmuje budowę ok. 
70 miejsc postojowych 
dla samochodów osobo-
wych wraz z wyznaczonymi 
miejscami dla osób niepeł-
nosprawnych. Pojawią się również 
elementy małej architektury takie jak stojaki na rowery, kosze 
na śmieci oraz ławki. Teren parkingu zostanie ogrodzony oraz 
oświetlony przez ok. 14  lamp, obsiane zostaną również tereny 
zielone.
W ramach inwestycji powstanie również chodnik wzdłuż bu-
dynku szkoły oraz droga stanowiąca dojazd do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zadanie to oprócz po-
prawy sytuacji w zakresie zwiększenia miejsc postojowych 
w centrum Żukowa spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych i poprawę przejezdności pojazdów korzystających 
z terenu, na którym zlokalizowane zostały budynki oświatowe. 
Inwestycja prowadzona jest przy współudziale finansowym 
Powiatu Kartuskiego.

Wiesław Pałka

– Jesteśmy dumni z efektów kontroli, która 
potwierdziła zasadność oraz prawidłowość 
realizacji przedsięwzięcia. Było to zadanie 
niezwykle złożone i trudne, zwłaszcza że by-
liśmy jedną z pierwszych gmin realizujących 
na tamten czas pionierski projekt. Takie dzia-
łania są niezbędne z racji prawidłowości prze-
biegu inwestycji szczególnie w okresie trwa-
łości przedsięwzięcia – powiedziała Sylwia 
Laskowska – Bobula Zastępca Burmistrza 
Gminy Żukowo.

 Gmina Żukowo przeszła pozytywną kon-
trolę realizacji przedsięwzięcia pn.: „Instalacja 
odnawialnych źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych w gminie Żukowo” współfinan-
sowanego z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Kontrola prowadzona była w Urzędzie 
Gminy w Żukowie oraz na terenie gminy 
w  miejscach montażu rozproszonych instala-
cji odnawialnych energii do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, na potrzeby gospodarstw 
domowych.
 Przypominamy, że w 2016 roku gmina prze-
prowadziła montaż 32 instalacji, w tym kolek-
torów słonecznych, paneli fotowoltaicznych 
i pompy ciepła.

Sukces projektu PROSUMENT – potwierdzony 
kontrolą jednostki zarządzającej

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w latach 2015-2016 w su-
mie zawarł 9 umów na dofinansowanie przed-
sięwzięć realizowanych w ramach programu 
PROSUMENT, z czego projekt Gminy Żukowo 
znalazł się w pierwszej trójce i był pierwszym 

realizowanym w Województwie Pomorskim 
z  udziałem funduszy kierowanych do jedno-
stek samorządu terytorialnego z udziałem 
mieszkańców.

Justyna Fiedorowicz
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Czujesz potrzebę tworzenia, lubisz malo-
wać, sporządzać makiety, kolaż, wyklejać 
z plasteliny, lepić z masy solnej, rzeźbić, 
rysować świecą, węglem, a może masz inny 
oryginalny pomysł?  Weź udział w konkursie 
plastycznym, którego tematem przewod-
nim jest „100 lat Niepodległości”.

 Każdy pomysł jest dobry, jednak jest jeden 
warunek – prace nie mogą być wykonane przy 
użyciu kredek. Należy za pomocą różnych 
technik plastycznych stworzyć dzieło, nawią-
zujące do symboli związanych z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Praca 
powinna także zawierać elementy nawiązujące 
do symboli związanych z historią i kulturą lo-
kalnej społeczności – gminy Żukowo.
 Zamiarem konkursu jest nie tylko rozwi-
nięcie wśród uczestników inwencji twórczej, 
poszerzenie wiedzy z zakresu różnych tech-
nik plastycznych, nakłonienie do twórczych 
poszukiwań, ale także uczczenie obchodów 
100-lecia Niepodległości oraz pogłębienie wie-
dzy i kształtowanie zainteresowań historią Oj-
czyzny i regionu.  

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żuko-
wo wprowadzony został Regulamin Karty 
Mieszkańca Gminy Żukowo. To program, 
który ma ułatwić mieszkańcom gminy do-
stęp do różnego rodzaju usług poprzez sy-
stem zniżek, ulg i preferencji wśród branży 
turystycznej, lokali gastronomicznych, ho-
teli, obiektów kulturalnych i sportowych.

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza konkurs plastyczny pn. 
„100 lat Niepodległości”

Karta Mieszkańca Gminy Żukowo

 W konkursie udział mogą wziąć przedszkola-
ki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, oraz wszyscy mieszkańcy gminy Żukowo. 
 Prace należy dostarczyć do 18 październi-
ka 2018 roku do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. 
Gdańska 52, Referat Promocji i Komunikacji 
Społecznej, pok. 42, I piętro. Rozstrzygnięcie 
konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 11 li-

stopada 2018 r. w czasie Gminnych Obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski.
 Należy zapoznać się z regulaminem konkur-
su, który zamieszczony został na stronie www.
zukowo.pl. 
 Więcej informacji o konkursie można uzy-
skać pod numerem telefonu: 58 685 83 68.

Beata Bujnowska-Kowalska

Konkurs

 „Karta Mieszkańca” wydawana będzie od 
15 lipca br. przez Referat Promocji i Komuni-
kacji Społecznej, Zespół ds. Promocji. Zgodnie 
z regulaminem mogą otrzymać ją ci, którzy 
mieszkają w gminie Żukowo i tu płacą podat-
ki. Aby ją otrzymać należy okazać formularz 
PIT za poprzedzający rok z potwierdzeniem 
rozliczenia podatku w gminie Żukowo lub po-

twierdzenie elektroniczne (UPO) oraz złożyć 
wniosek o wydanie Karty. Szczegóły znajdują 
się w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej www.zukowo.pl oraz na BIP.
 Przedsiębiorców z terenu gminy Żukowo 
zapraszamy do przyłączenia się do progra-
mu jako partnerzy i oferowania swoich usług 
na preferencyjnych warunkach posiadaczom 
Karty Mieszkańca. Lista instytucji i firm, które 
włączą się do programu będzie zamieszczo-
na od 2 lipca br. na stronie www.zukowo.pl. 
Jednak zgłoszenia do programu będą przyj-
mowane przez cały czas jego trwania (czyli 
zgodnie z regulaminem do odwołania funk-
cjonowania Karty Mieszkańca). Warunkiem 
przystąpienia do programu jest złożenie wy-
pełnionej deklaracji. Każdy partner otrzyma 
naklejkę do umieszczenia w widocznym punk-
cie lokalu, informującą że przystąpił do pro-
gramu. Wysokość zniżek, ulg i preferencji, czas 
ich obowiązywania, sposób naliczania określa 
przedsiębiorca, który przystąpi do programu. 
Szczegóły zniżek, rabatów oraz innych ko-
rzyści będą uaktualniane na bieżąco. Więcej 
informacji znajduje się w regulaminie zamiesz-
czonym na stronie www.zukowo.pl oraz na BIP 
(Zrządzenie Burmistrza nr 89/2018).
 Wszelkie zapytania można kierować mailo-
wo: b.bujnowska@zukowo.pl lub telefonicz-
nie: 58 685 83 68.

Beata Bujnowska-Kowalska
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Projekt „Psi pakiet” z BO 2018 
zrealizowany

Możesz mieć wpływ na wybór 
projektu Budżetu Obywatelskiego!

List intencyjny w sprawie linii kolejowej 
z Kokoszek przez Żukowo do Kartuz podpisany

30 sztuk dystrybutorów woreczków na 
psie odchody zamontowanych zostało 
w Żukowie. To efekt realizacji jednego z 
trzech zwycięskich projektów w ramach 
drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2018. 
 
 Celem realizacji zadania jest czystość na 
trawnikach, chodnikach, ulicach, jak rów-
nież nauka sprzątania po swoich pupilach. 
Woreczki zawierają specjalny dodatek, który 
po upływie 24 miesięcy ulega biodegradacji. 

Do 5 czerwca przyjmowne są zgłoszenia 
kandydatów do zespołu opiniującego pro-
pozycje zadań zgłoszonych przez miesz-
kańców miasta Żukowo w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Jest to pierwszy etap 
konsultacji w sprawie przeznaczenia czę-
ści wydatków z budżetu Gminy Żukowo na 
2019 rok.
 
 Do zadań  Zespołu Opiniującego należy 
zapoznanie się ze wszystkimi projektami 

13 maja br. samorządowcy, mieszkańcy, 
dziennikarze i miłośnicy kolei przejechali 
szynobusem po historycznej linii kolejowej 
przez Starą Piłę, Żukowo Zachodnie do Kar-
tuz, gdzie podpisany został list intencyjny 
w sprawie ocalenia połączenia kolejowego 
Kaszub z Trójmiastem.
 
 Planowana na 2020 rok modernizacja linii 
kolejowej 201 na trzy lata odetnie Kaszuby 
od Trójmiasta. Przywrócenie ruchu kolejo-
wego na odcinku Gdańsk Kokoszki - Stara 
Piła - Żukowo Zachodnie - Glincz - Kartuzy/
Somonino może rozwiązać problem.
 W przejeździe specjalnym udział wziął 
również Wojciech Kankowski Burmistrz 
Gminy Żukowo oraz Tomasz Szymkowiak 
zastępca burmistrza. Do Kartuz pociąg do-
jechał o godz. 12:25 i powitany został przez 
dzieci z zespołu Słunôszka z SP nr 2 w Kartu-
zach. Na remontowanym dworcu podpisany 
został list intencyjny.
– Chcę państwu podziękować za obecność, po-
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Dystrybutory w Żukowie umieszczone zo-
stały w następujących miejscach: ul. Gdań-
ska koło Lidla, ul. 3 Maja, na skarpie przy ron-
dzie Karola Krefty, ul. Polna, ul. Gdyńska, ul. 
Pożarna, ul. Dworcowa, na wylocie chodnika 
łączącego ul. Polną z ul. Armii Krajowej, ul. 
Fredry, ul. Armii Krajowej, ul. Sienkiewicza, 
w pobliżu placu zabaw na ul. Gdyńskiej, ul. 
Siostry  Faustyny, w pobliżu stadionu oraz 
przy jeziorku. 
 Koszt realizacji zadania to 40 tys. zł., z cze-
go montaż dystrybutorów wyniósł ponad 16 

tys. zł. Pozostała kwota przeznaczona zosta-
nie na obsługę dystrybutorów.

Beata Bujnowska-Kowalska

zadań zgłoszonymi przez mieszkańców oraz 
weryfikacja propozycji projektów zadań pod 
względem formalno-prawnym.
Po dokonaniu weryfikacji Zespół Opiniu-
jący przedkłada jej wyniki  do dnia 16 lipca 
2018 roku Burmistrzowi Gminy Żukowo wraz 
z  wnioskami dotyczącymi wykonalności 
zgłoszonych projektów, jego wyceną i możli-
wym terminem realizacji. W przypadku zgło-
szeń, które w ocenie zespołu dokonującego 
weryfikacji są niemożliwe do realizacji, in-

formacja musi zawierać szczegółowe wyjaś-
nienie powodów. Kandydatów należy zgła-
szać na formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszego ogłoszenia w terminie do 05 
czerwca 2018 r. do godz.15 pocztą lub drogą 
elektroniczną.
 Więcej informacji na stronie www.zuko-
wo.pl/aktualności

Natalia Piotrzkowska

nieważ potrzebujemy takiej akceptacji społecz-
nej dla tej idei. Państwa obecność jest dobitnym 
dowodem, że warto zrewitalizować odcinek 
z  Kokoszek, Starej Piły w kierunku Kartuz. Ma 
on sens nie tylko turystyczny, gdyby ktoś chciał 
sprowadzić go do poziomu atrakcji turystycznej, 
ale jest istotny także ze względu na procesy ur-
banizacyjne, które dzieją się na tej trasie – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek województwa.
 Zaznaczył również, że ta trasa kolejowa po-
trzebna jest nie tylko ze względu na planowa-
ną inwestycję na linii kolejowej między Koście-
rzyną a Gdynią, ale przede wszystkim, dlatego 
że intencją jest uruchomienie ruchu pociągów 
pasażerskich z Sierakowic przez Kartuzy do 
Kokoszek.
– Mówimy o trzech milionach przewiezionych 
pasażerów. Tego potencjału nie możemy zmar-
nować. Mówimy o pasażerach z Kartuz i Koście-
rzyny jeżdżących przez Żukowo. Kiedyś przewo-
ziliśmy 40 tys. pasażerów z Kościerzyny do Gdyni 
i wszyscy mówili, że był to sufit przewozowy. Dziś 
przewozimy na tej trasie miesięcznie 64 tysiące 

osób. To dowód na to, że warto tę inicjatywę 
krzewić i mamy nadzieję, że ona się uda – dodał 
marszałek Ryszard Świlski.
 Koszt odtworzenia odcinka z Kiełpinka do 
Kokoszek może wynieść około 5-7 mln zł. Na 
reaktywację linii PKP PLK przeznaczyć musia-
łoby około 38 mln zł. Petycja, którą wystoso-
wano ma pomóc przekonać Kolej o słuszności 
tej inwestycji.
 Inicjatorem przejazdu był Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego, Pomor-
ska Kolej Metropolitalną oraz „Gazeta Wybor-
cza Trójmiasto”. Wydarzenie miało pokazać, 
że  ruch kolejowy na trasie Gdańsk – Kartuzy 
przez Żukowo jest możliwy już dziś, a moderni-
zacja odcinka do Żukowa pozwoli na przywró-
cenie regularnego ruchu pasażerskiego na tej 
trasie.

Beata Bujnowska-Kowalska
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Kampania 100 masztów na 100 lat RP rozpoczęta

Obchody Dnia Strażaka w Żukowie Otwarcie remizy OSP w Röthenbach

3 maja obchodzimy dzień pamięci poświę-
cony ustanowieniu pierwszej w Europie 
Konstytucji. Tego dnia pamiętamy również 
o  Najświętszej Maryi Pannie Królowej Pol-
ski. Podczas dzisiejszych obchodów wielo-
krotnie podkreślano ważność i splatanie się 
tych dwóch okazji: sakralnej i świeckiej.

W uroczystym pochodzie do świątyni, w której 
miała się odbyć koncelebrowana Masz Święta 
wkroczyły delegacje szkół  i lokalnych środo-

2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej rozpoczęliśmy kampanię „100 masz-
tów na 100 lat RP” w gminie Żukowo.

Flagi na pierwsze 3 maszty postawione w ra-
mach akcji, mieszkańcy wciągnęli wspólnie 
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 
Ryszardem Świlskim, Burmistrzem Gminy Żu-
kowo Wojciechem Kankowskim oraz Przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Żukowie Witoldem 
Szmidtke. Oprócz flagi narodowej, uczestnicy 
akcji otrzymali w ramach Patronatu Honoro-
wego Marszałka Województwa flagę pomorską 
i europejską oraz w ramach Patronatu Hono-
rowego Burmistrza Gminy Żukowo - flagę ka-
szubską.

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto 
ustalone zostało w dniu św. Floriana w hołdzie za trud i narażanie 
życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek.

5 maja uroczyście otwarto nową remizę OSP w partnerskiej gminie 
Wendelstein, w miejscowości Röthenbach. Na wydarzenie zapro-
szona została także delegacja z Gminy Żukowo.

wisk oraz władze samorządowe. Euchartystii 
przewodniczył ks. Krzysztof Sagan, proboszcz 
parafii pw. WNMP w Żukowie. Wygłaszając ka-
zanie ks. Sagan podkreślal nierozłączny zwią-
zek pomiędzy Matką Boską a Polską. To właśnie 
nasz kraj upodobała sobie na swoje królestwo 
Maryja. Tego dnia szczególnie o tym pamięta-
my. O oprawę muzyczną w czasie Eucharystii 
zadbał chór Harmonia z Żukowa pod dyrygen-
turą Witolda Tredera oraz Gminna Orkiestra 
Dęta pod przewodnictwem Pawła Gruby. 

Po mszy w uroczystym pochodzie zebrani udali 
się pod pomnik Matki Boskiej Królowej Kaszub, 
znajdujący się przy kościele św. Jana w Żuko-
wie. Wspólne odśpiewanie hymnu Polski po-
prowadziła Gminna Orkiestra Dęta w Żukowie. 
Po modlitwie poprowadzonej przez ks. dzie-
kana Czesława Lasa, Wojciech Kankowski 
Burmistrz Gminy Żukowo przypomniał o waż-
nych dla Polaków wydarzeniach 3.majowych. 
Podkreślił także silny związek między Polską 
a Matką Boską. Po jego przemówieniu wła-
dze samorządowe, delegacje szkół, Polskiego 
Związku Kombatantów, Policji i Straży, a także 
innych stowarzyszeń działających na terenie 
naszej gminy złożyły kwiaty pod pomnikiem. 
Na zakończenie obchodów Orkiestra wykonała 
krótki koncert, a uczniowie klas mundurowych 
rozdali słodki poczęstunek.
Szczególne podziękowania należą się uczniom 
klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących za pomoc przy or-
ganizacji obchodów. Ich postawa i zapał pod-
niosły rangę żukowskiej uroczystości. 

Anna Kozakowska

 W wydarzeniu brały również udział osoby 
reprezentujące sołectwo Chwaszczyno: rad-
ny Jacek Fopke, sołtys Jolanta Wiercińska 
oraz przedstawicielka rady sołeckiej Sylwia 
Lipińska. Było bardzo patriotycznie i uroczy-
ście. Serdecznie dziękujemy Jarkowi i Sławce 

Niewiadomskim wraz z dziećmi Natalią i Jar-
kiem, Beacie Gniewkowskiej oraz Aleksandrze 
i Jackowi Nosel z córką Milenką i mamą Janiną 
Żabkiewicz za włączenie się do akcji „100 masz-
tów na 100 lat RP” oraz gratulujemy dumnym 
właścicielom pierwszych masztów w Chwasz-
czynie. 

Tekst i fotografie Sołectwo Chwaszczyno

fot. nadesłanefot. nadesłane

fot.  Natalia Piotrzkowska
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Tuńce w Chmielnie

Rowerowy Maj w gminie Żukowo

Uczestnicy Klubu Seniora biorący udział 
w projekcie „Utworzenie Centrum Aktywno-
ści Rodzin w Żukowie” uczestniczyli w XVII 
Jarmarku Folklorystycznym i Przeglądzie Do-
robku Kulturalnego Środowiskowych Domów 
Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej 
województwa pomorskiego w Chmielnie.
 
 Głównym celem spotkania było motywo-
wanie osób starszych i niepełnosprawnych 
do aktywności oraz promowanie twórczości 
regionalnej w takich dziedzinach jak: folklor 

30 maja zakończyła się kampania Rowe-
rowy Maj. Uczniowie ze szkół gminy Żuko-
wo aktywnie uczestniczyli w akcji. Wyniki 
oraz relacja z podsumowania kampanii 
ukaże sie w następnym numerze.

muzyczny, taneczny i słowny oraz twórczość 
manualna. Członkowie żukowskiego Klubu 
Aktywności własnoręcznie przygotowali wy-
jątkowe rękodzieło, które zaprezentowali na 
stoisku podczas Jarmarku.
 Motywem przewodnim tegorocznej impre-
zy było hasło „TUŃCE”. Uczestnicy brali udział 
w konkursach i innych przygotowanych atrak-
cjach, dzięki czemu panowała miła atmosfera 
i niepowtarzalny klimat.
 Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcie Aleksandra Koryncka

pozostałe fotografie Wojeciech Kruk

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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80. nauczycieli z dziesięciu szkół z terenu 
gminy Żukowo uczestniczy w projekcie 
E-obywatel. Głównym celem jest podniesie-
nie poziomu umiejętności cyfrowych zwią-
zanych z korzystaniem z Internetu, a także 
umiejętności korzystania z e-usług.

 Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w II poło-
wie maja i realizowane są bezpłatnie. Uczestni-
cy mają możliwość korzystania z zakupionego 
w ramach projektu sprzętu internetowego. Na-
uczycielom zaproponowano trzy pakiety szko-
leniowe: „Praktyczne zastosowanie pakietu 
Office w pracy”, „Grafika komputerowa z wy-
korzystaniem dostępnego w sieci oprogramo-

Dwudziestu młodych i ciekawych świata 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Heweliusza w Żukowie brało udział w ko-
lejnej już wymianie polsko-niemieckiej.

 W drugiej połowie kwietnia młodzież wraz 
z nauczycielkami Michaliną Lis i Aleksandrą 
Kobielą odwiedziła w zaprzyjaźnionym nie-
mieckim miasteczku Wendelstein swoich 
rówieśników, u których gościła w domach. 
Była to doskonała okazja, by poznać kultu-
rę naszych sąsiadów i przyjrzeć się ich życiu 
codziennemu oraz doskonalić umiejętności 
komunikacji w języku angielskim.
 Nastolatkowie wspólnie pracowali nad 
książką kucharską w trzech językach: nie-
mieckim, polskim i angielskim. Podczas ko-
rzystania z podpowiedzi translatora on-line, 
zdarzało się, że przepisy ubogacane były nie-
samowitymi terminami kucharskimi takimi 
jak: „umyć warzywa w drodze” czy „odku-
rzyć stół mąką”. Drugiego dnia pobytu polscy 
uczniowie odwiedzili burmistrza Wendelste-
in i wraz z przewodnikiem zwiedzili to urocze 
miasteczko.
 W kolejnych dniach odbyły się jeszcze 
dwie wycieczki. Jedna do Jaskini Diabła, by 
podziwiać galerię sztuki naturalnej – sta-
laktyty, stalagmity i stalagnaty, jak również 
i kompletny szkielet dawnego mieszkańca ja-
skini, niedźwiedzia. Znalazło się też coś i dla 
ciała – w parku linowym każdy z uczestników 
mógł zmierzyć się z własnymi słabościami, 
sprawdzić, czy nie ma lęku wysokości i prze-
konać się, na ile jest zwinny i zręczny. Pod-
czas drugiej wyprawy uczestnicy podążali 
śladami historii pobliskiego miasta, Norym-
bergi. Z podnóża zamku, mogli podziwiać 
malowniczy widok na najbliższą okolicę. 
Była też okazja, by spróbować regionalnych 
potraw, m. in. sałatki ziemniaczanej i norym-

„E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe” 
– trwają szkolenia dla nauczycieli

Uczniowie z SP nr 2 w Żukowie z wizytą w Wendelstein

wania” oraz „Cyfrowy nauczyciel”. W  szcze-
gólności skierowane są one do osób z  grupy 
wiekowej 65+. W szkoleniach udział biorą na-
uczyciele z następujących szkół: SP Banino, SP 
Chwaszczyno, SP Przyjaźń, SP Glincz, SP nr 2 
Żukowo, SP Leźno, SP nr 1 Żukowo,  SP Skrze-
szewo, SP Pępowo, SP Miszewo. Dodatkowo 
w  ramach E-Obywatela przeprowadzane bę-
dzie także szkolenie Cyfrowy urzędnik, skiero-
wane do pracowników samorządowych. 
 W marcu 2016 r. podpisano porozumienie 
z Krajowa Izbą Gospodarczą oraz Wojewódz-
kim Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
RP w Gdańsku na rzecz realizacji projektu  
E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe” w ra-

mach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub 
podwyższenie umiejętności i kompetencji 
w  obszarach kompetencji cyfrowych miesz-
kańców 68 gmin biorących udział w projekcie 
w okresie do dnia 30.11.2018 r.

Tekst i zdjęcie Beata Bujnowska-Kowalska

berskich kiełbasek serwowanych tradycyjnie 
z musztardą.
Pod koniec wizyty w Wendelstein odbył się 
rodzinny wieczór pożegnalny, a na stołach 
zagościły specjały przygotowane przez ro-
dziny goszczące młodzież. Następnie nasto-
latkowie spontanicznie rozegrali towarzyski 
mecz koszykówki Goście kontra Gospodarze 
oraz zagrali w ciekawą wersję siatkówki, któ-
rą zgodnie okrzyknięto nazwą  „worek ziem-
niaków”.
 Przez cały czas pobytu pogoda była typo-
wo letnia (ostatniego dnia było aż 30°C), dzię-
ki czemu popołudnia w niemieckich domach 
upływały nie tylko na wspólnym grillowaniu, 
ale i na pieszych wycieczkach po najbliższej 
okolicy. Czas tak szybko minął, że wszystkim 
trudno było się pożegnać w piątkowe popo-
łudnie. Uściskom i łzom nie było końca – po-
cieszeniem był tylko fakt, że za rok młodzi 
przyjaciele znowu się zobaczą, tym razem 
w  Żukowie. Wyjazd odbył się przy wsparciu 
finansowym Gminy Żukowo.

Tekst nadesłany przez Szkołę Podstawową 
im. Jana Heweliusza w Żukowie
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Wojewódzki konkurs wiedzy o Kaszubach

Maturzyści zakończyli swoją przygodę z Żukowskim ZSZiO

Program Erasmus+ w Szkole Podstawowej 
im. REMUSA w Glinczu

Już po raz trzeci Szkoła im. Jana Pawła II 
zorganizowała Wojewódzki Konkurs Wie-
dzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”. Do 
Borkowa przyjechało 67 uczniów z opie-
kunami z 23 szkół z powiatu chojnickiego, 
bytowskiego, kościerskiego, kartuskie-
go, wejherowskiego, gdańskiego i miasta 
Gdańsk.

W piątkowe popołudnie 27 kwietnia, matu-
rzyści po latach ciężkiej pracy pożegnali się 
z Zespołem Szkół Zawodowych i  Ogólno-
kształcących w Żukowie. Swoją przygodę 
zakończyli uczniowie dwóch klas czwar-
tych technikum oraz klas trzecich liceum.

- Dzisiaj jest dzień, w którym możecie od nowa, 
świadomie wybrać kim jesteście. Zróbcie to 
mądrze. Pamiętajcie o tym co teraz jest dla 
was ważne, pamiętajcie o ludziach, dzięki któ-
rym jesteście jacy jesteście. Pamiętajcie o ide-
ałach w które wierzycie. To wszytko daje Wam 
podstawy do bycia mądrymi, dobrymi dla sie-
bie i dla innych, ludźmi. – mówiła Pani Dyrektor 
Gabriela Kowalska - Przed wami różne wybory, 

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. 
REMUSA w Glinczu biorą udział w pro-
gramie Erasmus+ Mobilność Kadry Edu-
kacyjnej, realizując projekt „Z Remusem 
przez świat susem”. W ramach programu 
odbywały się wyjazdowe zajęcia językowe 
i metodyczno - językowe. A. Uchman i W. 
Krause były w Oksfordzie, A. Pajewska 
w Berlinie, a G. Kurowska w Wiedniu.

 Wszystkie uczestniczki projektu podzieliły 
się wiedzą, wrażeniami i ciekawostkami z wy-
jazdów z całą społecznością szkolną i lokalną. 
W ramach projektu wymieniały się doświad-
czeniami z nauczycielami z wielu krajów Unii 

Europejskiej i krajów stowarzyszonych, reali-
zując wspólne przedsięwzięcia na platformie 
eTwinning. Każda z uczestniczek projektu 
realizowała ze swoimi uczniami co najmniej 3 
projekty, dotyczące różnych tematów: od od-

żywiania, zwyczajów i tradycji świątecznych, 
po kosmos i emocje. Dla dzieci była to również 
nie lada frajda. Mogły uczyć się przez działanie, 
a potem oglądać swoje zdjęcia z realizacji pro-
jektów i zdjęcia rówieśników z różnych krajów, 
realizujących ten sam temat, na platformie 
eTwinning.
 Choć nasz udział w programie Erasmus+ 
kończy się w maju to myślimy już o kolejnym 
przedsięwzięciu. Wspaniałe było uczestnictwo 
w zajęciach językowych i realizacja projektów 
z uczniami. Platforma eTwinning daje nieogra-
niczone możliwości kontaktu i współpracy. 
Zachęcamy nauczycieli do przystąpienia do 
programu.

Tekst i zdjęcie G. Kurowska, SP Glincz

 Uczestnicy wykazali się dogłębną wiedzą 
z dziedziny geografii, historii, literatury, słow-
nictwa, kultury i sztuki ludowej Kaszub, orga-
nizacji i instytucji oraz symboli kaszubskich. 
Wiedzieli co w herbie ma Kościerzyna, ile 
kolorów jest w hafcie szkoły żukowskiej, jaka 
ważna pomorska rzeka wypływa z torfowisk 
pod Sierakowicami, kto napisał „Życie i przy-
gody Remusa” oraz co oznacza kaszubskie 
słowo „pipa”.
 Po imponującej rywalizacji 7 najlepszych 
uczestników w ustnym Quizie na temat Ka-
szub, nagrodę główną czyli tablet ufundo-
wany przez panią poseł Dorotę Arciszewską 
Mielewczyk, zdobył Dawid Machalewski ze 
szkoły w Miszewie.
 Patronat nad konkursem objęli: bur-
mistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski, 
Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Koń-

czyk, Prezes ZKP prof. Edmund Wittbrodt 
i  pani poseł Dorota Arciszewska Mielew-
czyk. Nagrody na konkurs przekazali także: 
Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie, burmistrz Żukowa i OKIS Żu-
kowo. Merytorycznie konkurs przygotował 
Józef Belgrau, dyrektor szkoły w Borkowie, 
wzorową organizacją konkursu zajęli się 
nauczyciele i pracownicy administracji oraz 
obsługi szkoły. Komisji przewodniczyła Da-
nuta Pioch wspierana przez prof. Monikę 
Mazurek z UG, Lidwinę Kreft i Iwonę Maku-
rat. Quiz jak co roku w dynamiczny spo-
sób prowadził dr Eugeniusz Pryczkowski. 
W przerwach bracia Michał i Andrzej Galiń-
scy, uczniowie szkoły, umilali gościom czas 
piękną kaszubską muzyką.

Józef Belgrau, SP Borkowo

różne ścieżki. Wasza młodość daje wam prawo 
do wielkich marzeń, stawiania sobie dużych 
wyzwań. Im większe cele sobie wyznaczycie 
tym więcej osiągniecie – dodała. W uroczysto-
ści uczestniczył także Burmistrz Wojciech Kan-
kowski, który wręczył szczególnie uzdolnio-
nym uczniom listy gratulacyjne oraz nagrody. 
Należeli do nich: Natalia Tryba - absolwentka 
klasy Policyjna Liceum Ogólnokształcącego, 
Jakub Wawrzyniak - absolwent klasy Straży 
Granicznej Liceum Ogólnokształcącego, Aneta 
Czerwionka - absolwentka Technikum Ekono-
micznego, Seweryn Trzebiatowski – absolwent 
Technikum Logistycznego. Ponadto nagrody 
od Dyrektora Szkoły otrzymali: Elżbieta To-
maczkowska, Sylwia Skorowska, Sylwia Po-

trykus, Weronika Szutenberg oraz Dominika 
Radomska. Nienaganną frekwencją pochwalić 
się mogła absolwentka technikum Dominika 
Maszota, która w ciągu 4 lat nauki nie opuściła 
ani jednej godziny lekcyjnej. Na zakończenie 
uroczystości uczniowie zaprezentowali mi-
niprzedstawienie oparte na komedii Józefa 
Wybickiego „Kulig”, którą oryginalnie wyreży-
serował nauczyciel Robert Redlicki. Wystąpił 
także szkolny chór pod dyrekcją Celiny Lesz-
czyńskiej – Rubin.

Natalia Piotrzkowska
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XIV Kaszubski Festiwal 
Muzyki Chóralnej i Regionalnej

w Żukowie

16 czerwca 2018
godz. 10:45 - 15:30

Kościół pw. “Wniebowzięcia NMP”
ul. 3 Maja 4,  Żukowo

UCZESTNICY

Chór “INCONTRO”, Gdańsk
Dyrygent - Aleksandra Zawada

Chór “GLORIA DEI”, Poznań
Dyrygent - Bolweski Maciej

Elbląski Chór Kameralny, Elbląg
Dyrygent - Miłosz Janiak

Chór „CANTATE DEO”, Bydgoszcz
Dyrygent - Grażyna Wolter-Kaźmierczak

Chór Szkoły Podstawowej nr 9, Wejherowo
Dyrygent - Aleksandra Janus

Zespoł Wokalny Intel Technology Poland, Gdańsk
Dyrygent - Aleksandra Zawada

Zespół Pieśni Dawnej “FRESCA VOCE”, Bydgoszcz
Dyrygent - Michalina Spychalska

Chór „KAMELEON” Dzielnicy Mokotów, Warszawa
Dyrygent - Katarzyna Maria Boniecka

Organizator Współorganizatorzy

Urząd Gminy w Żukowie
Parafia p.w. “Wniebowzięcia NMP” w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Chór Mieszany “Harmonia” w Żukowie

Sponsorzy

Patronat Honorowy Patronat Medialny

 Festiwal został dofinansowany
 ze środków Gminy Żukowo

PROF. EDMUND WITTBRODT
PREZES ZG ZRZESZENIA
KASZUBSKO-POMORSKIEGO

ZRZESZENIE
KASZUBSKO-POMORSKIEGO

JÓZEF BELGRAU
PREZES ZRZESZENIA
KASZUBSKO-POMORSKIEGO
W ŻUKOWIE

PROF. DARIUSZ DYCZEWSKI
PREZES ZG POLSKIEGO ZWIĄZKU
CHÓRÓW I ORKIESTR

WOJCIECH KANKOWSKI
BURMISTRZ
GMINY ŻUKOWO
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Już po raz trzeci Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie włączył się w organizację Euro-
pejskiej Nocy Muzeów. W tym roku wyda-
rzenie miało inny charakter. A to ze względu 
na czuwanie w kościele WNMP i renowację 
kościoła św. Jana. 

 Do tej pory podczas spotkań w trakcie tej 
imprezy zwiedzający mogli poznać począt-
ki żukowskiego zakonu i sióstr Norbertanek, 
a  także ich spuścizny. W tym roku obchody 
przybrały inną szatę. Każde zwiedzanie roz-
poczynało się w kościele św. Jana, który jest 
w czasie renowacji. Następnie chętni dosta-
wali mapki i na własną rękę zwiedzali Żuko-
wo. Część punktów znajdowała się w faktycz-
nych miejscach np. dawny budynek szkoły, 
dom rodzinny sióstr Ptach czy żelazny most. 
W każdym z sześciu obowiązkowych miejsc, 
zwiedzający dostali zadanie do wykonania. 
Siódmym dodatkowym punktem były krypty 

Gmina Żukowo poraz kolejny wspiera zdol-
nych sportowców, poprzez przyznawanie 
stypendiów osobom z wysokimi osiągnię-
ciami sportowymi.

 Gmina Żukowo poraz kolejny wspiera zdol-
nych sportowców, poprzez przyznawanie sty-
pendiów osobom z wysokimi osiągnięciami 
sportowymi.
 Stypendium sportowe jest świadczeniem 
pieniężnym przyznawanym na okres do 10 
miesięcy od września do czerwca roku następ-
nego w drodze decyzji administracyjnej. Sty-
pendia mogą być przyznawane osobie fizycz-
nej, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowo 
zrzeszonej w klubie sportowym i są wyrazem 
uznania dla prezentowanego poziomu sporto-
wego, osiągnięć w dyscyplinach sportu mają-
cych znaczenie dla Gminy Żukowo oraz formą 
pomocy dla podniesienia poziomu wyszko-
lenia. Prawo do ubiegania się o stypendium 
za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje 
osobom, które spełniają następujące warunki:
w konkurencjach indywidualnych:
a)  zajęli miejsce I w powiatowych zawodach 

w co najmniej dwóch dyscyplinach sporto-
wych,

b)  zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawo-
dach mistrzowskich organizowanych przez 
odpowiednie związki sportowe lub wygrali 
eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,

c)  zostali powołani do ogólnopolskiej kadry 
w mistrzowskich zawodach międzynarodo-
wych,

w konkurencjach zespołowych uzyskują 
indywidualnie wysokie wyniki sportowe 
i biorą czynny udział w rozgrywkach:

Noc Muzeów z międzywojennym Żukowem w tle

Wspieramy zdolnych sportowców! Zgłoś się!

kościoła klasztornego. Możliwość ich zwiedze-
nia cieszyła się sporym zainteresowaniem!
 W grze miejskiej wzięło udział ponad 50 
drużyn, z czego nagrody odebrało 50 zespo-
łów liczących średnio 3 osoby. Bardzo ucieszył 
nas fakt, że na kartach uczestników widniały 
wszystkie naklejki! Zapraszamy za rok!

Tekst i zdjęcia  Anna Kozakowska

a)  zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawo-
dach sportowych organizowanych przez 
odpowiednie związki sportowe albo wy-
grali eliminacje wojewódzkie w tych zawo-
dach,

b)  posiadają klasę mistrzowską międzynaro-
dową, klasę mistrzowską lub klasę pierw-
szą w olimpijskich dyscyplinach sporto-
wych zgodnie z zasadami określonymi 

w  regulaminach odpowiednich związków 
sportowych.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu 
Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do 
20 lipca każdego roku na kolejny okres przy-
znawania stypendium. Pliki do pobrania na  
www.zukowo.pl. 

Natalia Piotrzkowska
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Około pół tysiąca biegaczy spędziło niedzielę w Parku nad 
Jeziorkiem w Żukowie, gdzie odbył się 26. Żukowski Przełaj. 
Najmłodsi od południa startowali w biegach dla dzieci, w prze-
łajowym Biegu Niepodległości na 5 km najszybsi byli Tadeusz 
Zblewski i Olena Shurkhno, a drugi bieg z przeszkodami Har-
dcore Run wygrali Błażej Król i Paula Korowaj.

Tekst i zdjęcia www.SportNaKaszubach.pl

20 maja br. w Hali Sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Chwaszczynie odbył się turniej 
sportowy Sucovia Cup. Turniej został roze-
grany pod honorowym patronatem Burmi-
strza Gminy Żukowo.

 Turniej Sucovia Cup zalicza się do rankin-
gu Masters Pomorze 2018. Drużyny grały wg. 
obowiązujących przepisów gry Baszka Méster 
Sport w trzech kategoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz par. W turnieju rozegrano 5 
rund po 32 rozdania. Rywalizowano o pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników 
turnieju przygotowano pamiątkowy button. 
 Zwycięzcą turnieju Sucovia Cup został 
Nowopolski Tadeusz z Hotelu Zamek Gniew. 
Drugie miejsce zajął Borzych Franciszek re-
prezentujący Borowiacy Chojnice. Trzecie 
miejsce zdobył Bochentyn Stanisław z zespo-
łu Redzianie. Blisko podium finiszowali także: 
Kuciak Zbigniew - AS PIK III Chełmża, Hetmań-
ski Grzegorz - Ewa+trzech, Mosiński Henryk 
- Kaszëbë Baszka Nowa Karczma i Smoliński 

14 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Biegach Górskich w Ustrzykach 
Dolnych. Organizowane były przez „Stowa-
rzyszenie Nowoczesne Bieszczady”. Udział 
w zawodach brali uczniowie sportowej kla-
sy Vd z SP w Baninie.

 Uczestnicy reprezentowali barwy Lekkoat-
letycznego Klubu Sportowego „Zorza Gdynia”. 
Naszych zawodników sponsorowali: dyrekcja 
Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bi-
gusa w Baninie, Texaco oraz Studio S7. Dzięki 
bardzo dobrym startom indywidualnym ucz-

27. Żukowski Przełaj 2018 
oraz Bieg Niepodległościowy

Nowopolski Tadeusz i Borowiacy Chojnice wygrywają Sucovia CUP

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich - SP Banino z I miejscem!

Stefan - Asy Mikołajki. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Ewa Jendernal - Ewa+trzech z 
Kościerzyny.
 Turniej par wygrali Borowiacy Chojnice - 
Kortas Franciszek i Borzych Franciszek. Dru-
gie i trzecie miejsce przypadło zawodnikom 
Hotelu Zamek Gniew Rajski Kazimierz i No-
wopolski Tadeusz oraz Dąbrowski Grzegorz 
i Dąbrowski Sławomir. W rywalizacji zespo-
łów zwyciężyli Borowiacy Chojnice, którzy 
wyprzedzili Hotel Zamek Gniew i Ewa+trzech 
Kościerzyna. Wśród najlepszych zespołów 
turnieju sklasyfikowano następujące zespo-
ły: Baśka Białogóra, Baszta Bytów, Pogorsze-
wo i Dragon Gdynia
W turnieju brała udział drużyna reprezentują-
ca OKiS Żukowo, składająca się z uczestników 
organizowanego przez ośrodek programu na-
uki gry w Baśkę.
 Organizatorem turnieju sportowego Suco-
via Cup był OKiS Żukowo.

Tekst i zdjęcia nadesłane przez 
Federacja Kaszëbë Baszka – Lës

niowie z Banina wraz z drużyną „Zorza Gdynia” 
zdobyli 1 miejsce.
 Wyniki indywidualne zawodników: 1. Wero-
nika Mocarska – 1 miejsce – w grupie: Dziew-
częta Młodsze ur. w 2007 i młodsze – 1,0 km; 
2. Franciszek Siuda – 11 miejsce – w  grupie: 
Chłopcy Młodsi ur. w 2007 i młodsze – 1,0 km; 
3. Mateusz Wanionek – 16 miejsce – w grupie: 
Chłopcy Starsi ur. w 2005-06 – 1,9 km; 4. Kamil 
Thrun - 18 miejsce – w grupie: Chłopcy Starsi 
ur. w 2005-06 – 1,9 km. Uczestnikom i zwycięz-
com gratulujemy,  życząc dalszych sukcesów 
sportowych. 

Tekst i zdjęcie SP Banino 
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Wydarzenia CZERWIEC 2018

RODZINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
10 CZERWCA 2018 ROKU O GODZ. 9:00 NA STADIONIE W ŻUKOWIE 

PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH ODBĘDZIE SIĘ RODZINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ.

Burmistrz Gminy Żukowo oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie serdecznie zapraszają do udziału drużyny złożone z członków 
rodzin. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą, na adres email: j.drazek@okis-zukowo.pl, okis@okis-zukowo.pl, lub pod nr 

tel. 731 809 002 do dnia 04.06.2018. Listy zawodników w formie pisemnej należy dostarczyć w dniu turnieju na druku zgłoszenia. 
Losowanie odbędzie się przed rozpoczęciem zawodów o godzinie 9:00 w biurze zawodów na stadionie w Żukowie. Lista 

zgłoszeniowa oraz regulamin turnieju znajduje się na www.okis-zukowo.pl
Anna Kozakowska


