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„Sobótki” w Żukowie

Zakończenie roku szkolnego
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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
Chciałbym przede wszystkim zwrócić się do uczniów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników admi-
nistracji szkolnej oraz rodziców i życzyć im z okazji rozpoczęcia wakacji, a co za tym idzie, zakończenia 
kolejnego roku szkolnego, bezpiecznego i udanego wypoczynku.
Gratuluje uczniom dobrych wyników na świadectwach szkolnych, wszelkich osiągnięć podczas trwania na-
uki, a nauczycielom dziękuję za trud i poświęcenie włożone w pracę zawodową.
Życzę Wszystkim udanych wyjazdów wakacyjnych, dobrej pogody a przede wszystkim humoru, aby te wakacje przyniosły Wam zasłużony 
wypoczynek. 
Zachęcam do korzystania z oferty wakacyjnej przygotowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu, a także do aktywnego spędzania czasu w na-
szej gminie. Z życzeniami udanych i pogodnych wakacji!

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

P.S. Zachęcam do czytania gminnego Magazynu Informacyjnego - z pewnością znajdziecie w nim wiele interesujących Was informacji.

 „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: 
Jolanta Korab, 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

•  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, 
obronność kraju

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 16
•  Kultura, ochrona zdrowia,  

tel.: 58 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora,  
pokój 18, 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
•  Zespół Promocji Gminy pokój 20,  

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

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

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

•  Kontakt do stanowiska ds. rekreacji, sportu  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Główny specjalista: Radosław Cebela, pokój 13 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, 
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.: 58 685-83-58, 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: 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

Urząd Gminy Żukowo
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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Termomodernizacja gminnych budynków

Dofinansowania na węzły integracyjne 

Projekt termomodernizacji czterech bu-
dynków w gminie Żukowo otrzymał do-
finansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.

 22 czerwca 2017 r. Marszałkowie Mieczy-
sław Struk oraz Ryszard Świlski podpisali 
z Burmistrzem Gminy Żukowa Wojciechem 
Kankowskim umowę na dofinansowanie 
projektów termomodernizacji budynków 
szkolnych w gminie Żukowo.
 Prace realizowane będą w czterech szko-
łach w gminie Żukowo. Zostanie w nich 
wykonane kompleksowe docieplenie ścian 
wraz z fundamentami oraz dachem. Budyn-
ki zyskają nowe okna i drzwi. Zmodernizo-
wana zostanie instalacja grzewcza oraz za-
montowane będą ekologiczne źródła ciepła. 
Dzięki przeprowadzonym pracom zmniej-
szy się zużycie energii, ogrzewanie budyn-
ków będzie tańsze oraz bardziej ekologicz-
ne. Zmniejszy się również emisja dwutlenku 
węgla, dzięki czemu mieszkańcy będą oddy-
chać czystszym powietrzem. Projekt ma być 
zrealizowany do końca roku.

26 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego Mar-
szałkowie Mieczysław Struk i Ryszard 
Świlski oraz Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski podpisali umowę 
na dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego projektu węzeł in-
tegracyjny w Żukowie.

Budowa węzła integracyjnego ma na celu 
połączenie różnych form komunikacji na te-
renie gminy Żukowo (piesza, rowerowa, sa-
mochodowa i zbiorowa) z nowo wybudowa-
ną stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Podróżny będzie mógł zostawić swój samo-
chód lub rower na parkingu i kontynuować 
dalszą podróż pociągiem albo autobusem. 
Dojazd do węzła zapewnią nowe drogi ro-
werowe oraz chodniki. Cały węzeł zostanie 
objęty monitoringiem. Zamontowanie zinte-

 Wartość podpsanej umowy wynosi ponad 
6 milionów zł. Z tego prawie 2,5 mln zł po-
chodzi z Regionalnego programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
 Zmodernizowane zostaną szkoły w Skrze-
szewie, Pępowie, Leźnie i Chwaszczynie. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie nastę-
pujących prac: 
1)  Ocieplenie ścian obiektu wraz z wykona-

niem brakującej elewacji 
2)  Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków 

elewacji 
3)  Modernizacja wentylacji 
4)  Modernizacja systemu przygotowania 

ciepłej wody użytkowej – naprawa i wy-
miana izolacji termicznych ciepłej wody 
użytkowej, wymiana baterii umywalko-
wych na bezdotykowe 

5)  Wykonanie instalacji solarnej dla ciepłej 
wody użytkowej – montaż kolektorów 
słonecznych wraz z niezbędną instalacją, 
osprzętem oraz uruchomieniem 

6)  Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania – wymiana grzejników z że-

liwnych na stalowe płytowe, wymiana 
głowic termostatycznych zaworów, wy-
miana lub uzupełnienie izolacji termicz-
nych przewodów 

7)  Modernizacja źródła ciepła poprzez in-
stalację pomp ciepła 

8)  Modernizacja oświetlenia wewnętrzne-
go i zewnętrznego na źródła światła LED 

Rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie 
szkoły w Leźnie i Chwaszczynie zaplanowa-
no na okres wakacji 2017 r., w roku 2018 r. 
zmodernizowana zostanie szkoła w Skrze-
szewie. Inwestycja w zakresie szkoły w Pę-
powie zostanie zrealizowana w systemie za-
projektuj i wybuduj z terminem ukończenia 
w 2018 r. 

growanego systemu informacji pasażerskiej 
umożliwi szybki dostęp do informacji o Żu-
kowie, a także o rozkładach jazdy. W zakre-
sie węzła żukowskiego wykonane zostanie 
otoczenie infrastrukturalne wokół istnieją-
cego dworca Żukowo Wschodnie. Mieszkań-
cy zyskają parking na samochody osobowe 
oraz rowery, przystanki autobusowe a także 
wyznaczone miejsca na taksówki. Wykona-
ne zostaną ścieżki rowerowe w kierunku 
Borkowa (i dalej w kierunku gminy Kartu-
zy), Lnisk (i dalej do Rębiechowa) i Banina 
oraz chodnik na ulicy Pożarnej. Zmoderni-
zowana zostanie ulica Dworcowa oraz wy-
konany ciąg pieszo-rowerowego od dworca 
w kierunku ulicy Armii Krajowej. Projekt 
węzła w Żukowie otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 w kwocie około 3,7 mln zł.

Żukowo jest partnerem Miasta Gdańsk 
w projekcie na budowę węzła integracyjne-
go przy stacji PKM w Gdańsku Rębiechowie, 
na który przyznane zostało dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 w kwocie 15,5 mln zł. W ramach wę-
zła przesiadkowego w Rębiechowie miasto 
Gdańsk wybuduje parking na 387 miejsc 
postojowych oraz zainstaluje monitoring. 
Przez partnera projektu, gm. Żukowo, roz-
budowane zostaną drogi dojazdowe (ro-
werowe oraz dla samochodów i transportu 
zbiorowego), ulice: Akacjowa (ok. 750 m), 
Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 
m). Trasy rowerowe powstaną na trasie 
z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, 
Banino, Pępowo do nowego węzła w Rębie-
chowie. Łącznie powstanie prawie 26 km 
tras rowerowych. 

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora 
konkursu na dotacje w ramach regrantingu

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór 
operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu na realizację zadań 

publicznych Gminy Żukowo w 2017 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej”.

Uwaga! Zmiana godzin funkcjonowania 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w punkcie w Żukowie
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od 26 czerwca do 
31 sierpnia 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Armii 

Krajowej 2e w Żukowie będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 - 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Inwestycje w Baninie

Budowa zbiornika retencyjnego

Budowa ul. Fredry w Żukowie 

Kanalizacja na ul. Gdańskiej 
w Żukowie

Budowa sieci wodociągowej 
w Łapinie Kartuskim

19 kwietnia zawarto umowę na budowę 
parkingu przy Szkole Podstawowej w Ba-
ninie. Wykonawcą generalnym jest Firma 
Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni.

 W ramach prac wykonanych zostanie 128 
miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z 
drogą dojazdową i manewrową z kostki beto-
nowej oraz niezbędne oznakowanie. Przewi-
dziano również wykonanie czterech miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Przy drodze wewnętrznej zostanie wykona-
ny parking typu „kiss and ride”. Zasadą tego 
typu parkingu jest przywiezienie dziecka do 
szkoły (lub odebranie go), szybkie pożegna-
nie się i odjechanie, by nie blokować miejsca 
postojowego. Natomiast kierowcy, którzy 
będą chcieli zostawić samochód na dłużej 

Trwają prace projektowe dla budowy 
zbiornika retencyjnego na granicy miej-
scowości Banino i Rębiechowo. Utworze-
nie zbiornika jest konieczne w celu odpro-
wadzenia wód opadowych z Banina. 

 Budowa zbiornika wpłynie na poprawę 
stosunków wodnych w Baninie oraz umoż-
liwi Gminie Żukowo w późniejszym czasie 
inwestowanie w infrastrukturę drogową – 

18 maja 2017 r. zawarto umowę na bu-
dowę ul. Fredy w Żukowie. Wykonawcą 
jest przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe Dominik Brzeziński z miejscowości 
Sznurki k. Brodnicy Górnej.

 Wartość umowy opiewa na kwotę 
531.133,85 zł brutto. Teren budowy przeka-
zany został 24 maja 2017 r. Zadanie powinno 

25 maja podpisana została umowa na roboty budowlane dla 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gdańskiej w Żukowie.

Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dłu-
gości 548,5 mb wraz z 12 szt. przyłączy. Wykonawcą jest firma 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielew-
czyk z Gdyni. Podpisana umowa opiewa na kwotę 614.643,30 zł 
brutto. Na wykonanie prac budowlanych ustalony został termin 
do 31.07.2017 r., a na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 
końca sierpnia 2017 r.

23 maja zawarto umowę na budowę zaprojektowanie i wybu-
dowanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Modrzewiowej i Jod-
łowej w Łapinie Kartuskim. 

Wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 1,2 km 
wraz z przyłączami do granicy działek. Wykonawcą jest ZUK 
Spółka z o.o. z Glincza. Podpisana umowa opiewa na kwotę ok. 
180 tys. złotych brutto. Na wykonanie prac projektowych i bu-
dowlanych ustalony został termin do 30.11.2017 r., a na uzyska-
nie pozwolenia na użytkowanie do końca grudnia 2017 r.

będą mieli do dyspozycji nowo wybudowa-
ny parking. Pomiędzy parkingiem typu „kiss 
and ride” a nowo wybudowanym parkingiem 
zostanie wykonany chodnik, który pozwoli 
na bezpieczne poruszanie się dzieci w strefie 
ruchu. 
 Łączny koszt obu parkingów wynosi około 
600 tys. złotych brutto. 
 W Baninie budowana jest także ul. Borowie-
cka. Spodziewanie są jednak opóźnienia, co 
głównie wynika z kolizji układu drogowego 
z linią elektryczną średniego napięcia oraz 
z koniecznością wzniesienia skrzyżowania 
ul. Borowieckiej i Tuchomskiej czy wykona-
nia kanału technologicznego w taki sposób, 
aby służył jak największej liczbie podmiotów 
gospodarczych i mieszkańców zlokalizowa-
nych w rejonie przebudowywanego układu 

drogowego. Opóźnienia mogą nastąpić także 
na cześć drogi, na której wykonana ma zo-
stać nawierzchni asfaltowa - cześć tej drogi 
znajduje się w obszarze objętym nadzorem 
archeologicznym. Rozpoczęły się już czyn-
ności proceduralne niezbędne do udzielenia 
zamówienia na budowę ul. Tuchomskiej od 
skrzyżowania z ul. Borowiecką do rejonu 
skrzyżowania z ul. Mazurską, przewidywane 
podpisanie umowy to początek lipca. 

zgodnie z wymogiem Starostwa Powiatowe-
go w Kartuzach, Gmina nie uzyska żadnego 
pozwolenia na budowę drogi w Baninie do 
momentu wybudowania zbiornika retencyj-
nego. Wykonawcą dokumentacji projektowej 
jest Biuro Projektów Wodnych Melioracji 
i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL z Po-
znania, a wartość prac projektowych wynosi 
121.905,99 zł brutto. Pojemność maksymalna 
zbiornika wyniesie do 45 tys. m3, a w ramach 

prac wykonany zostanie także przelew awa-
ryjny, droga technologiczna wokół zbiornika. 
Wstępnie, szacowany koszt robót budowla-
nych wynosi ok. 4 mln zł. Prace projektowe 
zostaną ukończone w terminie do paździer-
nika 2017 r. (termin na prace projektowe zo-
stał wydłużony ze względu na przedłużający 
się termin wydania decyzji środowiskowej). 

zostać ukończone w terminie do 1 wrześ-
nia 2017 r. – wykonanie robót budowlanych 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie drogi. W ramach inwestycji powstanie 
nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego, 
zostanie wybudowany brakujący odcinek 
kanalizacji sanitarnej oraz usunięte zostaną 
kolizje z infrastrukturą techniczną. Obecnie 
usunięta została kolizja energetyczna oraz 

teletechniczna, trwają prace w zakresie na-
wierzchni drogowej – częściowo ustawione 
zostały krawężniki. 
 Budowa ulicy Fredy w Żukowie to jedna 
z większych realizowanych inwestycji drogo-
wych w Gminie w 2017 r. Co roku na terenie 
gminy realizowane są również zadania zwią-
zane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
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Możesz zdecydować. Do wydania 200 tys.

Konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Odpowiedz na pytanie „Jakie zadania 
powinny zostać zrealizowane na tere-
nie miasta Żukowo w 2018 r.?”. Pierwszy 
etap konsultacji od 12 czerwca do 14 lip-
ca 2017 roku.

 Do dyspozycji mieszkańców jest 200 tys. 
zł. Projekty zadań można składać poprzez 
formularz elektroniczny. Ze względu na duże 
zainteresowanie mieszkańców pierwszą edy-
cją żukowskiego budżetu obywatelskiego uru-
chomiliśmy portal zukowo.budzet-obywatel-
ski.org, przez który można zgłaszać projekty 
zadań, głosować i na bieżąco śledzić postęp 

„Usuwanie wyrobów zawierających az-
best z terenu województwa pomorskiego 
– edycja 2018”
 W związku z planowanym przystąpieniem 
przez Gminę Żukowo do konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu 
województwa pomorskiego – edycja 2018”, 
Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informa-
cję o możliwości składania wniosków o dofi-
nansowanie prac planowanych na rok 2018, 
związanych z usuwaniem materiałów zawie-
rających azbest i utylizacją odpadów azbesto-
wych, pochodzących z pokryć dachowych lub 
elewacji budynków, zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Żukowo.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się właści-
ciele nieruchomości, którzy planują w 2018 
roku usunąć płyty azbestowe z dachów lub 

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – 
okres, w którym trwają nabory znacznej 
części polskich i zagranicznych progra-
mów stypendialnych. W związku z tym 
prezentujemy Państwu największy ogól-
nopolski serwis o stypendiach i konkur-
sach - www.mojestypendium.pl.

 Serwis skierowany jest przede wszystkim do 
uczniów i studentów poszukujących możliwo-
ści finansowania swojego rozwoju naukowego 
oraz do doktorantów, naukowców, artystów 
i sportowców. Odwiedzający znajdą w zaso-
bach serwisu nie tylko bazę stypendiów i kon-
kursów. Portal jest również źródłem wiedzy 

Więcej: www.zukowo.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow

prac. Platforma pomoże również urzędnikom 
w weryfikacji wniosków oraz ich ocenie.
Co należy zrobić?
•  Mieć pomysł. 
•  Przemyśleć  szczegóły. Na tym etapie można 

skorzystać z pomocy urzędników urzędu 
gminy Żukowo. 

•  Przekonać przynajmniej 25 mieszkańców 
miasta Żukowo, którzy poprą projekt. 

•  Zgłosić projekt przez wypełnienie formula-
rza elektronicznego po wcześniejszym zało-
żeniu konta na zukowo.budzet-obywatelski.
org. 

•  Załączyć listę poparcia w formularzu elek-

tronicznym zeskanowaną zadania zgła-
szanego w ankiecie przez co najmniej 25 
mieszkańców. 

•  Dostarczyć oryginał listy poparcia do urzę-
du gminy. 

•  Promować zgłoszony projekt. 

elewacji budynków, znajdujących się na tere-
nie Gminy Żukowo. 
DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 
ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE. 

„Czyste powietrze Pomorza – edycja 
2018”
 W związku z planowanym przystąpieniem 
przez Gminę Żukowo do konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czy-
ste powietrze Pomorza – edycja 2018”, Bur-
mistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o 
możliwości składania wniosków o przyzna-
nie dotacji na modernizację źródeł energii 
cieplnej w obiektach budowlanych, zlokali-
zowanych na terenie Gminy Żukowo.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, będące właścicielami domów jed-
norodzinnych, którzy zamierzają w 2018 

roku wykonać modernizację źródeł energii 
cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opa-
lanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
kotłami opalanymi gazem czy olejem opało-
wym lub źródłami ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii (pompy ciepła, 
kotły opalane drewnem, kotły opalane sło-
mą) 
 Nie podlegają dofinansowaniu zadania po-
legające na montażu kotłów opalanych bio-
masą realizowane w miastach.
 Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasi-
lających budynki jednorodzinne, stanowią-
ce własność osób fizycznych, w przypadku, 
gdy docelowa moc źródeł po modernizacji 
wyniesie do 30 kW w odniesieniu do budyn-
ków jednorodzinnych.
DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 
ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Początek sezonu stypendialnego
o regulacjach prawnych dotyczących pomocy 
finansowej dla uczniów i studentów, aktu-
alnych informacji na temat projektowanych 
zmian oraz o badaniach dotyczących rynku 
stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną 
bazę organizatorów programów stypendial-
nych.
 W ciągu kilku lat serwis był intensywnie 
rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym 
internetowym źródłem wiedzy o tej tematy-
ce. Bazy www.mojestypendium.pl zawierają 
ponad 8300 stale aktualizowanych informacji 
dotyczących szerokiej gamy form wsparcia 
oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, 
samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.

 W bazie znaleźć można stypendia, konkursy 
i staże, które pomogą Ci się rozwijać. Serwis 
prowadzony jest w ramach programu Funda-
cji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności.

Kontakt: 
Fundacja Dobra Sieć 
ul. Marszałkowska 20/22 lok 41 
00-590 Warszawa 
tel. +48 22 825 70 22 
serwis@mojestypendium.org
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Stypendia naukowe i artystyczne

Stypendia dla sportowców

„PROGRAM 500+” 
zbliża się nowy okres zasiłkowy

Gminne Punkty 
Elektroodpadów (GPE)

W związku ze zbliżającym się końcem 
roku szkolnego Rada Miejska i Burmistrz 
Gminy Żukowo zachęcają uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy do skła-
dania wniosków o uzyskanie stypendiów 
naukowych i artystycznych.

Stypendia naukowe do 20 lipca
Dla uczniów od III klasy* szkoły podstawowej 
do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, 
którzy w roku szkolnym 2016/17:
-  Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co naj-

mniej 5,2 oraz zdobyli pierwsze miejsce 
w konkursie na szczeblu powiatowym, lub 

-  Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co naj-

Gmina Żukowo od  lat wspiera zdolnych 
sportowców w związku z tym Rada 
Miejska w Żukowie przyjęła uchwałę nr 
XXIV/258/2016 z dnia 31 maja 2016 roku 
w sprawie ustanowienia stypendiów 
sportowych dla osób fizycznych za osiąg-
nięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu 
ich przyznawania i pozbawiania. 

Stypendia mogą być przyznawane osobie 
fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy 
Żukowo i są wyrazem uznania dla prezen-
towanego poziomu sportowego, osiągnięć 
w dyscyplinach sportu mających znaczenie 
dla Gminy Żukowo oraz formą pomocy dla 
podniesienia poziomu wyszkolenia.  Sty-
pendium sportowe jest świadczeniem pie-
niężnym przyznawanym na okres do 10 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żukowie informuje, iż wnioski o ustale-
nie prawa do świadczenia wychowawcze-
go (500+) na nowy okres zasiłkowy będą 
przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. w sie-
dzibie Ośrodka przy ul. Gdańskiej 48. 

 W związku z opracowywaniem nowych 
wzorów wniosków, między innymi o ustale-
nie prawa do świadczenia wychowawczego 
formularze jeszcze nie są dostępne. Dotyczy 
to również formularzy wniosków o ustale-
nie prawa do zasiłku rodzinnego jak i wnio-
sków o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego.
 Resort rodziny w specjalnym komunikacie 
skierowanym do samorządów zapewnia, 
że nastąpi to bez zbędnej zwłoki, jak tylko 
ustawa o systemach wsparcia rodzin otrzy-
ma ostateczny kształt w toku procesu legis-

Gmina Żukowo zamontowała trzy Gmin-
ne Punkty Elektroodpadów.

 Urządzenia zlokalizowane są w Żuko-
wie na parkingu przy Urzędzie Gminy, 
w Chwaszczynie przy sklepie Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Oliw-
skiej, w Baninie przy OSP przy ul. Lotniczej. 
GPE są przeznaczone do zbierania odpadów 
niebezpiecznych. Składają się z 7 tub o po-
jemności 33 litry każda. Otwory są dosto-
sowane do rodzaju odpadów. Do urządzeń 
można wrzucać tylko i wyłącznie płyty CD, 
zużytą drobną elektronikę (piloty, myszki, 
kalkulatorki itp.), zużyte telefony komór-
kowe i ładowarki, baterie i żarówki. Każdy 
punkt jest objęty monitoringiem. Zabrania 
się wrzucania innych odpadów oraz pozo-
stawiania worków z odpadami komunalny-
mi przy GPE.

mniej 5,0 oraz zostali finalistami wojewódz-
kich i ponadwojewódzkich konkursów, 
olimpiad przedmiotowych lub finalistami, 
którzy zdobyli miejsca od czwartego do 
pierwszego w ogólnopolskich konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych organizowa-
nych zgodnie z rozporządzeniem MEN, lub 

-  Uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkol-
ne w nauce (posiadają swoje publikacje, 
współpracują z instytucjami  naukowymi, 
mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach 
innych niż organizowanych zgodnie z  roz-
porządzeniem MEN). 

* - wymagania dot. średniej ocen nie dotyczą 
uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Stypendia artystyczne do 15 lipca
Przyznawane za osiągnięcia w dziedzinach 
sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, te-
atru i filmu oraz literatury uczniom od IV klasy 
szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej, którzy w roku szkolnym 
2016/2017:
-  W kategorii indywidualnej osiągnęli wyróż-

nienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody 
na szczeblu regionalnym i wyżej 

-  W kategorii zespołowej osiągnęli wyróżnie-
nia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na 
szczeblu międzynarodowym 

-  W przypadku złożenia wniosków na oba 
rodzaje stypendiów możliwe jest uzyskanie 
tylko jednego z nich.

Wnioski i szczegółowe regulaminy znaleźć 
można w Biuletynie Informacji Publicznej. 

miesięcy od września do czerwca roku na-
stępnego w drodze decyzji administracyj-
nej. Prawo do ubiegania się o stypendium za 
wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje 
osobom, które spełniają następujące wa-
runki:
– w konkurencjach indywidualnych: 
a)  zajęli miejsce I w powiatowych zawodach 

w co najmniej dwóch dyscyplinach spor-
towych,

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

c)  zostali powołani do ogólnopolskiej kadry 
w mistrzowskich zawodach międzynaro-
dowych,

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

a)  zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich za-
wodach sportowych organizowanych 
przez odpowiednie związki sportowe 
albo wygrali eliminacje wojewódzkie 
w tych zawodach,

b)  posiadają klasę mistrzowską między-
narodową, klasę mistrzowską lub klasę 
pierwszą w olimpijskich dyscyplinach 
sportowych zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w regulaminach odpowiednich 
związków sportowych.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu 
Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do 
20 lipca 2017 roku na kolejny okres przyzna-
wania stypendium.

lacyjnego – co powinno nastąpić do połowy 
lipca 2017 r.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jed-
nocześnie przypomina o obowiązku in-
formowania organu o wszelkich zmianach 
mających wpływ na prawo do pobierania 
świadczenia wychowawczego. 
 Dodatkowych informacji można uzy-
skać pod nr tel. 58 681 82 64 wew. 27.
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Obchody Dnia Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty

Promocja książki autorstwa Mariana Hirsza

18 czerwca po raz kolejny obchodzony 
był Dzień Pamięci 66 Kaszubskiego Puł-
ku Piechoty.

Oficjalne otwarcie obchodów rozpoczęło się 
od nadania imienia 66 Kaszubskiego Pułku 
Piechoty rondu przy ulicy Armii Krajowej 
w Żukowie. Po mszy w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny goście, 
poczty sztandarowe z towarzyszeniem or-
kiestry udali się na plac przy kościele św. 
Jana, gdzie odsłonięto tablic poświęconą pa-
mięci wywiezionych na Syberię mieszkań-

7 czerwca odbyło się spotkanie autorskie 
w ramach promocji książki „Nieustrasze-
ni 66. Kaszubski Pułk Piechoty im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 1919-1939”.
 
 Na sali konferencyjnej urzędu gminy 
Marian Hirsz przybliżył przybyłym słu-
chaczom historię 66. Kaszubskiego Pułku 

ców Gminy Żukowo.
W uroczystości uczestniczył, poza oficjal-
nymi delegacjami, jedyny żyjący żołnierz 66 
Kaszubskiego Pułku Piechoty, pan Maksy-
milian Kasprzak. Obecna była również pani 
Agnieszka Mielewczyk, która przeżyła wy-
wózkę i pobyt na Syberii. Drugą żyjącą sy-
biraczką z gminy Żukowo jest pani Urszula 
Kankowska, mama burmistrza, ale stan 
zdrowia nie pozwolił jej na uczestniczenie 
w uroczystości.
Wręczono również nagrody laureatom II 
Gminnego konkursu wiedzy o 66 Kaszub-

skim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

„Rowerowy Maj” „Piękna Wieś” 70 lat OSP w Baninie

11 czerwca odbyło się podsumowanie 
kampanii „Rowerowy Maj” oraz przeka-
zanie nagród szkołom, które włączyły się 
w akcję.

Gratulujemy wszystkim, którzy aktywnie 
dojeżdżali do szkół w trakcie trwania kam-
panii! Zwycięzcami są wszyscy, dlatego też 
każdy, kto choć raz przyjechał do szkoły ro-
werem, hulajnogą, na deskorolce lub rolkach 
otrzymał upominek. Najbardziej aktywni 
uczniowie dostali krokomierze, trochę mniej 
aktywni saszetki, a najmniej aktywni kredki 
olejne. Najbardziej rowerowa szkoła wywal-
czyła stację rowerową! W kampanii udział 
wzięło 6 szkół podstawowych: z Chwaszczy-
na, Glincza, Miszewa, Pępowa, Skrzeszewa 
i Żukowa. 
 Najbardziej rowerową szkołą z frekwencją 
50,68% została SP w Glinczu, za nią uplaso-
wała się SP z Chwaszczyna (43,13%) oraz Pę-
powa (41,28%). 
Szczegółowe wyniki na www.zukowo.pl

23 czerwca poznaliśmy laureatów gmin-
nego etapu konkursu „Piękna Wieś Po-
morska 2017”. Jurorzy oceniali w dwóch 
kategoriach – zagroda wiejska i wieś. 

 Podsumowanie konkursu odbyło się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie 
z udziałem Burmistrza Gminy Żukowo Woj-
ciecha Kankowskiego. 
Zwycięzcami konkursu zostali:
Kategoria zagrody rolnicze:
I miejsce - Brygida i Antoni Hazuka – Banino
II miejsce - Maria i Stanisław Pospieszni – 
Chwaszczyno, Emilia Miłosz – Pępowo, Karol 
Szwabe - Małkowo 
III miejsce - Bronisław Kryszewski – Borko-
wo, Wioletta Drewing – Glincz, Dominika La-
dowska - Tuchom
Kategoria wieś:
I miejsce - Małkowo - sołtys Piotr Pakura, 
Więcej informacji: www.zukowo.pl

27 maja 2017 roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Baninie świętowała swoje 70-le-
cie powstania. Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem ze strażnicy OSP do koś-
cioła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 
gdzie odbyła się msza celebrowana przez 
ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego.

 W obchodach brały udział delegacje jedno-
stek OSP z gminy Żukowo, Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski, przedstawi-
ciele Rady Miejskiej w Żukowie, samorządu 
powiatu kartuskiego, Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego, Zespołu Publicznego Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Baninie, jak 
również lokalnych pracodawców. Nie zabra-
kło także członków rodzin przybyłych stra-
żaków, którym szczególne podziękowania 
za wsparcie w strażackiej służbie złożył sam 
biskup.
 Oprócz wręczenia medali i odznak, odsło-
nięty i poświęcony został również pamiątko-
wy kamień dedykowany założycielom i obec-
nym członkom OSP Banino. 
Więcej informacji: www.zukowo.pl

Piechoty. Prezentacja zawierała fotografie 
i dokumenty zgromadzone przez autora 
w trakcie pracy nad powstaniem książki.
 W spotkaniu uczestniczył burmistrz Woj-
ciech Kankowski, który podkreślał rolę 
starszych pokoleń w kultywowaniu pamięci 
o poświęceniu mieszkańców Żukowa w wal-
ce o wolną Polskę.

 Marian Hirsz również apelował do zebra-
nych, aby rozmawiali w domach o swoich 
ojcach, dziadkach. Zwrócił uwagę na zna-
czenie odkrywania swoich korzeni, przy-
taczając własne doświadczenia związane 
z próbą odtworzenia drzewa genealogiczne-
go. Wspomniał również jak dumny jest z żu-
kowskiej młodzieży. Opowiedział o spotka-
niu z uczniami Gimnazjum w Żukowie i ich 
szczerym zainteresowaniu historią.

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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25-lat kapłaństwa ks. Piotra Gruby 

Rondo im. prof. Gerarda Labudy w Baninie otwarte

Goście z Łotwy w Żukowie Zawody strażackie 
w Leźnie

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
podczas mszy św. w dużym kościele 
parafii św. Szymona i Judy Tadeusza 
i przyciągnęły wielu gości, parafian, 
kapłanów i rodzinę ks. Piotra Gruby.

Podczas uroczystości ks. Piotr Gruba odno-
wił śluby kapłańskie i podziękował za 25 
lat pracy w kapłaństwie. Modlił się również 
z swoich zmarłych rodziców Magdalenę i Jó-
zefa oraz brata Andrzeja.
Ks. Piotr Gruba przyjął święcenia kapłań-
skie 6 czerwca 1992 r. w Pelplinie, 7 czerw-
ca w Szemudzie odprawił swoją prymicję. 
Pierwszą parafią była parafia św. Leona 
Wielkiego w Wejherowie, gdzie posługi-
wał 5 lat. Następnie trafił do Żukowa, gdzie 
pozostał przez 9 lat. W 2006 r. przeniesio-
no go do parafii Przemienienia Pańskiego 
w Gdyni, a od 2010 r. został proboszczem 
w Chwaszczynie.

W wyniku inicjatywy oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie, 
Rada Miejska w Żukowie nadała imię 
prof. Gerarda Labudy pierwszemu rondu 

W czerwcu Żukowo odwiedziła 25 oso-
bowa grupa z Baltinava nieopodal Balvi 
na Łotwie. Młodzież szkolna wraz z na-
uczycielami i opiekunami przyjechała 
w ramach projektu.

Goście w dniu przyjazdu zwiedzili gimna-
zjum i zapoznali się z systemem edukacji 
w Polsce. Zobaczyli również kościół pw. 
WNMP oraz muzeum, po których oprowa-
dziła ich Genowefa Zasada, a także Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, gdzie dzięki 
uprzejmości strażaków zapoznali się z zasa-
dami funkcjonowania ochotniczych straży 
pożarnych oraz sprzętem jakim dysponuje 
OSP w Żukowie. Zawitali również do Urzędu 
Gminy w Żukowie, po którym oprowadził 
ich sam burmistrz Wojciech Kankowski.

4 czerwca na boisku w Leźnie odbyły się 
gminne zawody sportowo–pożarnicze 
OSP z terenu Gminy Żukowo. W zawodach 
uczestniczyło 27 zespołów.

Drużyny zmierzyły się 
w trzech konkurencjach: 
musztra, sztafeta po-
żarnicza oraz ćwicze-
nie alarmowo - bo-
jowe. Zwycięzcami 
tegorocznych zawo-
dów zostali druho-
wie z Sulmina. Wyniki 
na stronie 
www.zukowo.pl

W uroczystości brali udział również przed-
stawiciele samorządów. Podczas składania 
życzeń Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski wyraził podziw dla nowo wybu-
dowanego kościoła. Wspólnoty parafialne 

złożyły na ręce proboszcza kielich i patenę 
oraz komputer. Wzruszającą laurkę przygo-
towały dzieci.
Całość uroczystości upiększył śpiewem po 
kaszubsku Chór Strzelenka z Tuchomia.

wybudowanemu w ubiegłym roku w ra-
mach modernizacji drogi powiatowej 
Miszewo-Banino.

 7 czerwca odbyło się odsłonięcie i po-
święcenie tablicy. Wstęgę przecięli bur-
mistrz gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke, Andrzej Puzdrowski - dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych, Eugeniusz 
Pryczkowski - wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego oraz prezes O/ZKP 
w Baninie Elżbieta Pryczkowska, a także 
przedstawiciel młodych Kaszubów Robert 
Groth. Poświecenia dokonał ks. dr Daniel 

Knapiński - proboszcz banińskiej parafii. 
 W uroczystości wzięły udział poczty 
sztandarowe z Banina, Żukowa i Kolbud. To 
one, wraz z zespołem „Mùlczi” z Miszewa, 
poprowadziły zebranych w przemarszu do 
nowego obiektu Szkoły Podstawowej im. ks. 
prał. Józefa Bigusa w Baninie, gdzie odbyły 
się kolejne części uroczystości, w tym pre-
zentacja postaci patrona oraz nadanie tytu-
łu księżniczki i księcia Kaszub. Ta tradycja 
została przeniesiona przed kilkoma laty od 
Kaszubów w Kanadzie. Tego dnia odbył się 
również II Powiatowy Konkurs Dziecięcych 
Zespołów Wokalno-Tanecznych. Więcej na 
stronie www.zukowo.pl.

Podczas krótkiego pobytu młodzież z Ło-
twy wraz z opiekunami odwiedziła również 
Gdańsk, gdzie jednym z punktów zwiedza-
nia był koncert w oliwskiej katedrze. 

fot. kartuzy.naszemiasto.pl
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Koniec roku szkolnego 2016/2017 w Gminie Żukowo

Zakończenie roku szkolnego w żukowskich świetlicach Caritas

Zawody strażackie 
w Leźnie

Rozpoczęły się wakacje, ale zanim uczniowie mogli udać się na zasłużony wypoczynek, nauczyciele wręczyli im świadectwa szkolne. 
Wielu uczniów otrzymało wyróżnienia oraz narody rzeczowe. Ci najzdolniejsi zostali szczególnie wyróżnieni przez Burmistrza Gminy 
Żukowo, bowiem otrzymali markowe pióra i listy gratulacyjne.

12 czerwca wszystkie żukowskie świetlice wsparcia dziennego i socjoterapii, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej spotkały 
się w kościele w Leźnie, gdzie Ksiądz Piotr Brzozowski - zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji - odprawił mszę świętą, z podziękowa-
niem za cały rok zajęć w świetlicach. 
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Podczas tegorocznych „Sobótek” każdy znalazł coś dla siebie. Gwiazdy wieczoru Halina Mlynkova wraz z zespołem oraz Mateusz 
Ziółko, Aleksandra Nizio i Liber przyciągnęli nad Jeziorko tłumy słuchaczy.

„Sobótki” w Parku nad Jeziorkiem w Żukowie
ZDJĘCIA • fot. OKiS
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21 czerwca Szkoła Podstawowa im. Ada-
ma Mickiewicza w Chwaszczynie uro-
czyście obchodziła swoje 60-lecie. Były 
chwile wspomnień, prezentacja osiąg-
nięć, życzenia dalszych sukcesów, gratu-
lacje i prezenty.

 W uroczystości wzięli udział byli dyrek-
torzy, a wśród nich Alojzy Trella, który był 
pierwszym dyrektorem szkoły i pełnił tę 
funkcję przez 30 lat. Pan Alojzy przypo-
mniał początki istnienia podstawówki. 
Szkoła swoją działalność rozpoczęła 1 
września 1957 roku. Budynek w którym od-
bywały się zajęcia, był niewielki. W tzw. sta-
rej szkole naukę rozpoczęło 136 uczniów, 
którymi opiekowało się czterech nauczycie-
li. Z biegiem lat udało się rozbudować budy-
nek. W 2006 roku powstała długo wyczeki-
wana i upragniona sala gimnastyczna.

8 czerwca 2017 r. w Miszewie odbył się 
X Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana 
Trepczyka, objęty honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Kartuskiego oraz 
Burmistrza Gminy Żukowo.

 Konkurs, którego celem jest poznawanie 
twórczości patrona szkoły Jana Trepczyka 
oraz innych twórców pieśni kaszubskich od 
lat organizowany jest przez tutejszą Szkołę 
Podstawową i ZKP/O Banino. Po raz pierw-

60-lecie SP w Chwaszczynie

X Wojewódzki Konkurs Pieśni Kaszubskiej

 Kolejne lata rozwoju szkoły przedstawiali 
dyrektorzy pełniący swoje funkcje w okre-
ślonych latach. W imieniu ŚP. Pani Małgorza-
ty Trella wypowiedziała się córka państwa 
Trella, Pani Carmen Geras – nauczycielka 
języka polskiego.
 Dokonania ostatnich 9 lat przedstawił Ro-
bert Zochniak, który stanowisko dyrektora 
objął w 2008 roku. Dyrektor wspomniał m. 
in. o wysokich wynikach egzaminów ze-
wnętrznych swoich uczniów. Chlubą szkoły 
są sukcesy sportowe. Promowanie pracy 
zespołowej sprawiło, że w roku szkolnym 
2010/2011 utworzono klasy sportowe 
o profilu siatkarskim. Ponadto postawiono 
na realizację różnorodnych działań, w które 
zaangażowali się uczniowie oraz nauczycie-
le. Pośród wielu z nich są: Festyn Rodzin-
ny, który miał już swoją czternastą edycję, 
Dzień Otwarty Szkoły, Ogród Botaniczny, 

Miasteczko Ruchu Drogowego, Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych i wiele innych przed-
sięwzięć. W części artystycznej uczniowie 
recytowali utwory Adama Mickiewicza, 
który jest patronem szkoły od 1959 r. Całą 
jubileuszową imprezę zakończono polone-
zem. Podczas uroczystości nie zapomniano 
o seniorach, którym dziękowano za trud 
i wkład w historię chwaszczyńskiej szkoły.

szy w tym roku w organizację włączyło się 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko - Pomorskiej w Wejherowie. Zgodnie 
z regulaminem uczestnicy wykonali jeden 
utwór patrona konkursu. Podzielony zo-
stał on na kategorie: klasa 0 - I, II - III, IV - 
VI. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół 
powiatu kartuskiego, kościerskiego, wejhe-
rowskiego oraz uczniowie z Trójmiasta.
Szczegółowe wyniki na www.zukowo.pl
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7 czerwca w SP w Baninie odbył się II Powiatowy Kon-
kurs Zespołów Wokalno- Tanecznych „Òd se cos dac”. 

Na parkiecie hali widowiskowo - sportowej naszej  placówki 
wystąpiło około 110 tancerzy i wokalistów. I miejsce przy-
znano „Małym Hopowianom” z Egiertowa, II miejsce zaję-
ły” Banińskie kwiatuszki”, a III – Słunôszka z Kartuz. Wicej 
szczegółów na www.zukowo.pl

23 i 24 maja br. przy Parafialnej Szkole Podstawowej w Żu-
kowie, odbył się IV Turniej św. Jana Pawła II. 

Tym razem uczestnikom przyświecało hasło „Uśmiechnij się, 
Bóg kocha cię!”. Do udziału w turnieju zgłosili się uczniowie 
ośmiu szkół z Gminy Żukowo oraz zespół muzyczny ze szkoły 
w Egiertowie, która w tym roku otrzymała imię św. Francisz-
ka z Asyżu. Wyniki turnieju: www.zukowo.pl

Festiwal Kaszubski „Òd se cos dac” „Uśmiechnij się, Bóg kocha cię”
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Przedszkolaki z Bocianowa odwiedzi-
ły żukowski urząd gminy. 13 czerwca 
dzieci z grupy Żabki spotkały się z bur-
mistrzem Wojciechem Kankowskim 
oraz pracownikami urzędu, a 19 czerw-
ca z pięciolatkami z grupy Wiewiórek 
rozmawiała zastępca burmistrza Syl-
wia Laskowska-Bobula.

 Dzieci spotkania w urzędzie rozpoczynały 
od wizyty w sali konferencyjnej, gdzie miały 
okazję zająć wygodne miejsca przy stole ob-
rad, jak „prawdziwi radni”. Tam dowiedziały 
się o pracy burmistrza i samego urzędu. Ma-
luchy obejrzały m.in. gabinety burmistrza 
oraz skarbnika, Urząd Stanu Cywilnego, za-
poznały się z pracą pań z Referatu Podatków 

W szkole, w której na co dzień panuje 
rodzinna atmosfera, 28 maja zorgani-
zowany został festyn w pełni oddający 
charakter tego miejsca. Niedzielne po-

Bocianowo z wizytą w Urzędzie Gminy Żukowo

Rodzinny Festyn w Miszewie

Uczniowie 
z Banina na UG

Konkurs
Zadzwoń do Dziadka

Uczniowie z Borkowa 
na Litwie 

i Opłat oraz Referatu Środowiska i Rolni-
ctwa. Ogromną radość sprawiły im przysta-
wione na kartce pieczątki urzędu.
 W podziękowaniu za wizytę każde dzie-
cko otrzymało mały upominek z logo gminy. 
Dzieci wręczyły burmistrzom podziękowa-
nia i koszulkę z logo przedszkola.

południe stało się dla szkolnej społecz-
ności okazją do wspólnego świętowa-
nia Dnia Matki i Ojca.

 Słoneczny dzień wypełniony był pro-
gramem, który zdołał zadowolić każdego 
uczestnika. Boisko przy szkole podstawowej 
w Miszewie zamieniło się w bajkowy plac za-
baw. Wielką radość sprawiała przejażdżka 
bryczką zaprzęgniętą w dwa urocze kucyki. 
Dla smakoszy kulinarnych mamy upiekły 
przepyszne ciasta. Przygotowywano rów-
nież bogate menu dań z grilla, który dzielnie 
obsługiwała pani Renata Podleś. Czas wy-
pełniony rodzinnymi spotkaniami stał się 

5 czerwca klasy 1d i 3c Szkoły Podstawo-
wej z Banina zostały zaproszone na Uni-
wersytet Gdański w ramach planowych 
zajęć ze studentami. 

Klasy uczestniczyły w warsztatach z języka 
angielskiego, które przygotowały student-
ki pedagogiki w formie stacji zadaniowych. 
Oprócz zajęć językowych przygotowano 
również zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej: 
ruchowe, plastyczne i z elementami edukacji 
społecznej.                              H.Kolka i A.Szreder

Podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 r. papież Franciszek 
rzucił młodym ludziom wyzwanie: Jeśli 
chcesz być nadzieją przyszłości, musisz 
przejąć pochodnię od swojego dziadka 
i babci. Czy obiecujecie, że będziecie częś-
ciej rozmawiać ze swoimi dziadkami?

 Konkurs literacko-historyczny zorganizo-
wany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
był okazją, by spełnić prośbę Ojca Świętego. 
Przystąpili do niego uczniowie szkół ponad-
podstawowych. Forma pracy była dowolna. 
Młodzież pisała opowiadania, listy, kart-
ki z pamiętnika i wiersze. Każda z historii 
była wyjątkowa. 3 czerwca 2017 r. podczas 
uroczystości na molo w Gdańsku Brzeźnie 
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody za 
najlepsze prace. Spośród 50 przyznanych 
rowerów aż 8 przypadło żukowskim gimna-
zjalistom! Wyniki na www.zukowo.pl

Szkoła Podstawowa w Borkowie i Gim-
nazjum w Jałówce k. Wilna podpisały 
porozumienie o współpracy. W styczniu 
w Borkowie gościli polscy uczniowie i na-
uczyciele z Litwy poznając mieszkańców, 
kulturę i atrakcje naszego regionu. 

W czerwcu do Jałówki udali się uczniowie 
i ich opiekunowie z Borkowa. Współorga-
nizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie 
„Nasze Borkowo”, które pozyskało na ten cel 
środki od Gminy Żukowo. Wyjazd miał prze-
de wszystkim charakter edukacyjno - kultu-
ralny. Szczegóły na www.zukowo.pl

również okazją do zaprezentowania umie-
jętności uczniów. Był więc i pokaz talentów, 
i muzyczne dedykacje dla Rodziców. Emocji 
nie zabrakło również przy loterii fantowej. 
Momentem kulminacyjnym było losowanie 
nagród głównych na zakończenie festynu.
Dziękujemy za miłe i rodzinne popołudnie, 
za wspólną zabawę i wszystkie życzliwe 
uśmiechy. Szczególne podziękowania spo-
łeczność szkolna składa Radzie Sołeckiej 
w Miszewie, Paniom z Kola Gospodyń Wiej-
skich Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły 
w Miszewie, Radzie Rodziców oraz zespoło-
wi Dynamic Event.
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Pokonkursowa 
wystawa haftu 

kaszubskiego z Lini

3-16 lipca 2017
10:00 – 18:00

Remiza OSP w Żukowie
WSTĘP WOLNY

Otwarcie 3 lipca o godz. 11:00 

„Żukowski Słowik” 
dla chóru CANTANTI z Poznania! 

Czarodzieje z Kaszub 
w Centrum Zdrowia 
Dziecka

Po raz 13 chórzyści i śpiewacy spotkali 
się w Żukowie na Kaszubskim Festiwalu 
Muzyki Chóralnej i Regionalnej. Festi-
wal przyciągnął zespoły z całej Polski: 
Dębogórza, Elbląga, Gdańska, Grudzią-
dza, Olsztyna, Poznania, Torunia i Wej-
herowa.

Przed słuchaczami zebranymi w kościele 
pw. WNMP w Żukowie zaprezentowało się 

Zespół Czarodzieje z Kaszub gościł 
w Warszawie, gdzie w ramach akcji 
Dzieci Dzieciom, organizowanej przez 
Europejską Fundację Promocji Kultury 
Wyspa Artystów, zagrał dla podopiecz-
nych Centrum Zdrowia Dziecka.

To nie jedyny koncert, jaki zespół dał 
w Warszawie. Czarodzieje wystąpili row-
nież dla warszawskich dzieci na imprezie 
organizowanej przez Komisariat Rzeczny 
Policji na Pradze oraz na starówce, budząc 
duże zainteresowanie publiczności.

KGW Chwaszczyno na Festiwalu Smaków 
Regionalnych w Ślesinie

Padł rekord w konkursie haftu w Lini!

17 czerwca reprezentacja KGW Chwasz-
czyno gościła w Ślesinie w woj. wielko-
polskim na Festiwalu Smaków Regio-
nalnych. Celem wyjazdu była promocja 
Gminy Żukowo i regionu Kaszub.

„Festiwal Smaków Regionalnych” to impre-
za smaków i kultur, której treść wypełniała 
kuchnia poszczególnych regionów Polski 
oraz różnorodność pięknego polskiego 
folkloru prezentowana przez artystów lu-
dowych. Reprezentacja KGW Chwaszczyno 

W bieżącym roku po raz 22. zorganizo-
wano w Gminnym Domu Kultury w Lini 
konkurs haftu kaszubskiego. 

W tegorocznym konkursie udział wzięła re-
kordowa liczba hafciarzy i hafciarek – 227 
osób, w tym: 83 osoby dorosłe, 36 uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich oraz 108 
uczniów szkół podstawowych. Przekazano 
na konkurs 526 prac ukazujących piękno 
wszystkich szkół haftu kaszubskiego.
Więcej informacji: 
www.okis-zukowo.pl

podczas wydarzenia przybliżyła mieszkań-
com Wielkopolski oraz wszystkim uczest-
nikom i gościom festiwalu, piękno kaszub-
skiej ziemi, jej odmienność, wartości oraz 
kaszubski folklor i kaszubską kuchnię. Pre-
zentacja koła obejmowała trzy dziedziny: 
kulinaria, rzemiosło artystyczne oraz 
kaszubską muzykę i pieśńWyjazd repre-
zentacji KGW Chwaszczyno na Festiwal 
Smaków Regionalnych Ślesin 2017 miał 
miejsce w dniach 16 -18 czerwca. 
Więcej na stronie www.zukowo.pl

9 chórów i zespołów. Były to chóry: „No 
Saints” z Gdańska, „Morzanie” z Dębogórza, 
„Echo” z Grudziądza, „Musica in Via” z Ol-
sztyna, Chór dziecięcy PSM I st. Im. F. Chopi-
na w Wejherowie, „CANTANTI” z Poznania, 
„Bel Suono” z Poznania, „Chór Nauczycielski 
Con Anima” z Torunia oraz zespół wokalny 
„Alta Trinita” z Elbląga. Więcej informacji 
i wyniki na:
www.okis-zukowo.pl

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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Gminne Podsumowanie Szkolnego Roku Sportowego

V sezon Żukowskiej Ligii Orlika zakończony

17 dyscyplin sportowych w szkołach 
podstawowych i 15 w gimnazjach - to 
właśnie tak wyglądał miniony Sportowy 
Rok Szkolny w Gminie Żukowo. 

 Uczniowie szkół podstawowych walczyli 
w Gminnych Igrzyskach o Puchar Burmi-
strza Gminy Żukowo, natomiast gimna-
zjaliści dzielnie toczyli sportową bitwę 
w Gminnej Gimnazjadzie o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie. 
Niektórym udało się awansować do półfi-
nałów i finałów wojewódzkich. Zakończe-
nie i podsumowanie odbyło się 9 czerwca 
na hali sportowej w Baninie.
 Zwycięzcą Gminnych Igrzysk Sportowych 
Szkół Podstawowych została szkoła z Bani-
na, o siedem punktów mniej, zajmując tym 
samym drugie miejsce uzyskała Szkoła 
Podstawowa z Żukowa. Ostatnie miejsce 
na podium przypadło Szkole Podstawowej 
w Leźnie.
 W rywalizacji Gimnazjów najlepsza oka-
zała się Szkoła z Żukowa, przed Zespołem 
Szkół z Przyjaźni i Banina.
 Wręczone zostały również nagrody dla 
nauczycieli wychowania fizycznego, za 
trud i serce włożone w pracę nad kształ-
towaniem sportowych talentów i postaw. 
Wyróżnienia trafiły do: Macieja Celińskie-
go, Magdaleny Kubicz, Katarzyny Przeper-

14 czerwca zakończyła się V edycja 
rozgrywek piłkarskich pod nazwą Żu-
kowska Liga Orlika. W tegorocznych 
zmaganiach udział wzięło prawie 200 
zawodników zrzeszonych w 12 druży-
nach. 

 Drużyny rozegrały łącznie 66 spotkań, 
w których to sędziowie udzielili 62 napo-
mnienia oraz 2 wykluczenia. Zawody odby-
wały się z poszanowaniem zasad Fair Play, 
o czym świadczy znikoma ilość kontuzji, 

skiej, Ryszarda Wickiego, Dariusza Miotk, 
Agnieszki Hirsz, Iwony Wygnał, Justyny 
Urban, Jerzego Meissnera, Krzysztofa Kosz-
nika i Katarzyny Szumały.
 Pamiątkowe statuetki otrzymali również 
uczniowie, którzy zdobyli medale w fina-
łach wojewódzkich.
 Brązowy medal powędrował do Szko-
ły Podstawowej w Baninie za unihokeja 
dziewcząt dla Hanny Sieroń, Katarzyny Je-
leń, Agaty Murawskiej, Natalii Dudzińskiej, 
Michaliny Jende, Pauliny Mach, Klaudii 
Keslinka, Klaudii Kustosz, Kingi Hinz, Kaji 
Cirockiej, Antoniny Wesołowskiej, Oliwii 
Andziak. 
 Srebrny medal za dwa ognie usportowio-
ne dziewcząt otrzymała również Szkoła 
Podstawowa w Baninie, reprezentowana 
przez: Agnieszkę Gosz, Barbarę Gulcz, Pa-
trycję Kreft, Weronikę Mocarską, Joannę 
Niedrowską, Zuzannę Pipka, Lenę Teska, 
Orianę Gniewkowską, Joannę Kowalewską, 
Wiktorię Kowalewskią oraz Patrycję Stefa-
nowską.
 Srebrny medal za dwa ognie usportowio-
ne chłopców powędrował do Szkoły Pod-
stawowej w Baninie dla Filipa Dudzińskie-
go, Kamila Kowal, Tymona Krzemińskiego, 
Mateusza Wanionek, Jakuba Przystawko, 
Krzysztofa Richert, Filipa Zakrzewskiego, 
Franciszka Hinca, Daniela Mikołajewskie-

go, Karola Redlarskiego, Jakuba Brzyziaka, 
Henryka Kosznika.
 Brązowy medal w szachach otrzymała 
Szkoła Podstawowa w Żukowie, a repre-
zentantami byli: Piotr Bekier, Bartosz Droź-
dzik, Oliwier Hirsz oraz Wiktoria Zwolan.
Brązowy medal w szachach dla gimnazja-
listów otrzymało Gimnazjum w Żukowie 
dla Jakuba Szwedy, Jakuba Pytka, Macieja 
Borowicza, Natalii Sochy.
 Dodatkowym wyróżnieniem były odzna-
czenia Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego za zasługi dla sportu szkolnego 
wręczone trzem nauczycielom z Gminy Żu-
kowo: Krzysztofa Kosznika, Jana Górskiego 
i Jerzego Meissnera. Dotychczas w Gminie 
Żukowo takie odznaczenia otrzymali tylko: 
Marek Marchewicz i Sebastian Formela.

głównie wynikających z sytuacji przypad-
kowych oraz dużo mniejsza ilość kar indy-
widualnych niż w poprzednich sezonach. 
Wiele ciekawych wspomnień czeka nas po 
odwiedzeniu strony internetowej OKiS, na 
którym to umieszczaliśmy informacje do-
tyczące rozgrywek. Na bieżąco można było 
śledzić wyniki oraz oglądać galerię zdjęć na 
profilu Facebook, stworzonym specjalnie 
dla uczestników oraz sympatyków Żukow-
skiej Ligi Orlika.
 Tegorocznej dekoracji drużyn oraz nagro-
dzonych zawodników dokonali Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski oraz 
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu w Żu-
kowie Aleksandra Rogalewska. Organi-
zatorzy przygotowali oprócz pucharów, 
dyplomów i medali sprzęt elektroniczny 
dla wyróżniających się zawodników oraz 
pokaz piłkarskiego free style wykonanego 
przez grupę North Style Crew z Gdańska.
Mistrzem V edycji rozgrywek została bez-
konkurencyjna w tym sezonie drużyna 
Czarne Diabły Żukowo, która to zgromadzi-
ła komplet 33 punktów, strzeliła 100 bra-
mek tracąc przy tym 25. Na drugim miejscu 
uplasowała się ekipa Aldex Budmax Żuko-

wo 24 pkt. 71:41, a na trzecim KS Łapino 
22 pkt. 61:31. Wśród strzelców najlepszym 
okazał się zawodnik nowego mistrza Czar-
nych Diabłów Żukowo - Piastowski Marcin 
zdobywca 28 bramek, na drugim miejscu 
uplasował się zdobywca 26 bramek - Adam 
Jancen z KS Łapino, natomiast na trzecim 
- Rogucki Szymon, Czarne Diabły Żukowo  
-  zdobywca 20 bramek.
 Najlepszym bramkarzem okazał się For-
mela Jakub z Czarnych Diabłów Żukowo, 
organizatorzy wyróżnili w tej kategorii 
jeszcze trzech zawodników: Mateusza So-
chę – Boterm Stacje Paliw; Bartosza Onysz-
czaka – KS Łapino; Armina Pethe – Radunia 
Glincz.
 Nagrodę Fair Play wywalczyła druży-
na Rockfin, która to przez całe rozgrywki 
otrzymała tylko jedno napomnienie i to do-
piero w ostatniej kolejce. 
 Po wręczeniu nagród oraz uroczystym 
zakończeniu rozgrywek uczestników za-
proszono na poczęstunek, gdzie przy stole 
biesiadnym jeszcze długie chwile zawodni-
cy oraz kibice wspominali właśnie zakoń-
czony sezon rozgrywkowy. 
Szczegółowe wyniki na www.zukowo.pl
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Szutenbergowie zwyciężają 
w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej!

5 medali 
wywalczyli 
biegacze GKS 
Żukowo

W niedzielę 11 czerwca, na sztucznej 
murawie żukowskiego stadionu przy ul. 
Książąt Pomorskich odbył się Rodzinny 
Turniej Piłki Nożnej. W turnieju udział 
wzięło 10 drużyn złożonych z członków 
rodzin, które rywalizowały między sobą 
w dwunastominutowych pojedynkach. 

 Drużyny w rundzie eliminacyjnej rozlo-
sowane zostały do dwóch grup. Przed roz-
poczęciem turnieju odbyło się losowanie, 
którego dokonali przedstawiciele drużyn.
W grupie A zaprezentowały się Rodziny: 
Wrońscy, Płókarz, Teca, Miąskowscy oraz 
Kostuch. W grupie B: Miotk, Szutenberg, 
Ptach, Szadach, Bosz
 Finałowy mecz przyniósł wiele emocji, 
gdyż zmierzyły się w nim dwie najsilniejsze 
drużyny tego dnia - Rodzina Szutenberg 
oraz Rodzina Ptach. Zwycięzca mógł być 
tylko jeden - Rodzina Szutenberg, która 
tego dnia była nie do zatrzymania przez ry-
wali, zaaplikowała swym finałowym prze-
ciwnikom aż pięć bramek nie tracąc przy 
tym żadnej i tym samym została mistrzem 
Rodzinnego Turnieju Piłkarskiego na rok 
2017.
 Kibice uczestniczyli również w błyska-
wicznym konkursie muzycznym polegają-
cym na odgadnięciu tytułu oraz wykonaw-

Biegacze GKS Żukowo zdobyli 5 medali 
Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów 
Sportowych, które odbyły się w Pile 
3-4.06.2017 r.

Z medalami wrócili Agata Kotłowska na 
800m (brąz), Julia Dias na 3000m i 1500m 
oraz Tomek Kurowski na 1500m i 3000m. 
O medal otarł się Patryk Groth na 1500m, 
4 miejsce. Dagmara Groth zajęła 8 miejsce 
na 1500m juniorek.W klasyfikacji drużyno-
wej zajęliśmy wysokie 22 miejsce na blisko 
100 klubów. 

Siatkówka plażowa w Żukowie Zapraszamy!

Jak co roku na początek wakacji OKiS 
w Żukowie zaprasza miłośników pla-
żówki na turniej siatkówk. 1 lipca 
od godziny 10:00 zostanie rozegrany 
pierwszy turniej na nowych boiskach 
przy stadionie piłkarskim w Żukowie, 
przy ul. Książąt Pomorskich.

	 Czekamy na zgłosz enia zespołów dwu-
osobowych, mogą być drużyny miesza-
ne. Zgłaszać należy się drogą mailową 
na adres: a.krauze@okis-zukowo.pl lub 
telefonicznie na numer: 881 311 102. 
Adres pocztowy jest chroniony przed 

spamowaniem. Aby go zobaczyć, ko-
nieczne jest włączenie w przeglądarce 
obsługi JavaScript.  
 Wpisowe 20 zł od zespołu za każde 
zawody - wpisowe przeznaczone jest na 
ciepły posiłek, napoje dla uczestników 
i nagrody.
 Najlepsze zespoły otrzymają pamiąt-
kowe puchary, medale, nagrody rzeczo-
we. System gry uzależniony będzie od 
ilości zgłoszonych zespołów.

Regulamin i więcej informacji na stronie 
www.okis-zukowo.pl

www.okis-zukowo.pl /okiszukowo

cy utworów płynących z głośników przez 
cały czas trwania turnieju. Osoby, które 
wykazały się największą wiedzą muzyczną 
oraz szybkością (od 30 sekund do 1 minuty 
na odpowiedź), otrzymały słodkie niespo-
dzianki w postaci czekolad.
 Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe puchary, medale oraz dy-
plomy. Dekoracji zwycięzców jak i uczestni-
ków dokonali zastępca Burmistrza Sylwia 
Laskowska – Bobula,  Przewodniczący Ko-
misji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Żukowie Andrzej Kar-
czewski oraz Dyrektor Ośrodka Kultury 
i Sportu w Żukowie Aleksandra Rogalew-
ska. Wylosowano również nagrodę niespo-
dziankę, jaką był zestaw puzzli. Nagrodę tą 
wylosowała Rodzina Bosz.

Anna Kozakowska 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

fot. nadesłane

fot. nadesłane

fot. Fotolia



KALENDARIUM

Zapraszamy mieszkańców, turystów, 
rodziny i młodzież do udziału w Foto-
graficznej Grze Miejskiej. Start 8 lipca 
w Żukowie godz. 10:00.

Celem gry jest rozwiązanie trzech ty-
pów zagadek: sfotografowanie miejsc/
przedmiotów, zaznaczenie wskazanych 
punktów na mapie i zebranie naklejek 
ze wskazanych miejsc. Wygrywa ta dru-
żyna, która trafnie rozwiąże wszystkie 
zagadki i jako pierwsza zgłosi się na linii 
mety. W grze może wziąć udział od 2 do 
6 drużyn składających się z 2 do 4 graczy 
(czyli maksymalnie 24 osoby) w wieku 
od 10 lat - w każdej drużynie powinna 
się znaleźć co najmniej jedna osoba peł-
noletnia. Czas rozgrywki: od 1,5 – 3 go-
dzin. Miejsce rozgrywki: miasto Żukowo.
Chęć udziału należy zgłosić mailo-
wo: b.bujnowska@zukowo.pl oraz 
n.piotrzkowska@zukowo.pl lub tele-
fonicznie 58 685 83 68 do dnia 5 lipca 
2017 r. do godz. 15:00
Więcej	szczegółów	oraz	zasady	gry	

na	www.zukowo.pl

Wydarzenia LIPIEC 2017
DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

1 lipca I Turniej Siatkówki Plażowej Stadion w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

1 lipca XIX Zjazd Kaszubów – O/ZKP Banino Rumia Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
2/9/16/23/30 

lipca Żukowskie Lato Muzyczne Dziedziniec Kościóła pw. WNMP 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

3/17 lipca Wystawa haftu kaszubskiego Sala Remizy OSP w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

4 lipca Biegowe Grand Prix Kaszub Park nad Jeziorkiem w Żukowie Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

5 lipca – 
2 sierpnia VII Festiwal Filmów Kaszubskich 5 seansów, w tym 2 w Żukowie Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Baninie
9 lipca Koncert Organowy Kościół pw. Apostoła Szymona i Judy 

Tadeusza w Chwaszczynie Parafia Chwaszczyno

12 lipca Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2017 Centrum Rekreacji „U Stolema” 
w Ostrzycach

Polski Związek Niewidomych okręg 
Pomorski w Gdańsku

14/15 lipca II Turniej Wędkarski Trzech Jezior Jezioro Sianowskie, Sianowo Koło Wędkarskie Żukowo

15 lipca Pielgrzymka Kaszubska do Sanktuarium Królowej Kaszub 
w Sianowie Banino Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Baninie
15 lipca Festyn w Przyjaźni Boisko w Przyjaźni Sołectwo Przyjaźń

16 lipca Puchar Bałtyku w Nordic Walking Małkowo Fundacja „Chodzę z kijkami” 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

23/30 lipca Mistrzostwa Gminy Żukowo w Piłce Nożnej „6” Seniorów Stadion w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
24 lipca – 
6 sierpnia Wakacje z OKiS Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

lipiec Wakacje dla seniora - wycieczka krajoznawcza Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

lipiec AKTYWNI = BEZPIECZNI Gimnazjum w Żukowie Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Heweliusza w Żukowie

Fotograficzna 
Gra Miejska 
w Żukowie!


