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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
Trzeba przyznać, że marzec obfitował w wydarzenia. Obchodziliśmy Dzień Jedności Kaszubów, 
wręczona została po raz ósmy Gminna Nagroda Sucovia, Gmina Żukowo promowała region Ka-
szub i Pomorza podczas Targów w Norymberdze, a na początku miesiąca odbył się w Żukowie 
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Podpisaliśmy umowę na realizację ulicy Borowie-
ckiej w Baninie, ruszyła także budowa nowej ulicy Mickiewicza w Chwaszczynie. Rozstrzygnię-
ty został przetarg na dostawę płyt i rozpoczęto modernizację kolejnych dróg. Gmina w ostatnim 
czasie złożyła pięć projektów o dofinansowanie unijne – liczymy, że wszystkie zostaną rozpa-
trzone pozytywnie. Chciałem także zauważyć, że samorządowcy z Urzędu Gminy w Żukowie 
zajęli III miejsce w odbywającym się po raz XI Integracyjnym Dniu Sportu i tym samym po raz pierwszy stanęli na podium.
Po raz kolejny zapraszam do lektury. 

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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Sekretariat Burmistrza: pokój 5 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (58) 685-83-18,  
+48 (58) 685-83-00 
fax: +48 (58) 685-83-30 
e-mail: sekretariat@zukowo.pl

Biuro Obsługi Klienta: pokój 3 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (58) 685-83-09 
e-mail: bok@zukowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: pokój 14-15
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (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.: +48 (58) 685-83-24, pokój 1,  
e-mail: elud@zukowo.pl

•  Dowody Osobiste, tel.: +48 (58) 685-83-26, 
pokój 2, e-mail: dowody@zukowo.pl

•  Działalność Gospodarcza,  
tel.: +48 (58) 685-83-10, pokój 4,  
e-mail: dzg@zukowo.pl

•  Zgromadzenia publiczne,  
tel.: +48 (58) 685-83-13, pokój 19  
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

•  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, 
obronność kraju

Kierownik Referatu: Katarzyna Kurowska 
pokój 19, tel.: +48 (58) 685-83-13 
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

Referat Społeczny 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Stypendia, tel.: +48 (58) 685-83-73 pokój 17
•  Oświata, tel.: +48 (58) 685-83-22 pokój 16
•  Kultura, ochrona zdrowia,  

tel.: +48 (58) 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora,  
pokój 18, tel.: +48 (58) 685-83-55 
e-mail: spoleczny@zukowo.pl

Referat Inwestycji: pokój 9 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (58) 685-83-66 
Koordynator Referatu:  
Wiesław Pałka, pokój 11, 
tel.: +48 (58) 685-83-56 
e-mail: inwestycje@zukowo.pl

Referat Zamówień Publicznych: pokój 31 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (58) 685-83-05 
Kierownik Referatu: Izabela Pleszyniak, 
pokój 30, tel.: +48 (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.: +48 (58) 685-83-08,  

+48 (58) 685-83-11, pokój 8, pokój 13,  
e-mail: programyeu@zukowo.pl

•  Promocja Gminy i współpraca z mediami,  
tel. +48 (58) 685 83 68, tel. kom.: 885-227-111, 
pokój 20, e-mail: redakcja@zukowo.pl 

Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-
Bobula, pokój 12, tel.: +48 (58) 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl 

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

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

tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
•  Rolnictwo,  

tel.: +48 (58) 685-83-34, pokój 37
•  Gospodarka odpadami komunalnymi,  

tel.: +48 (58) 685-83-71, pokój 32
•  Czystość i porządek publiczny,  

tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
Kierownik Referatu: Sabina Makurat,  
pokój 33, tel.: +48 (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.: +48 (58) 685-83-86, pokój 4

•  Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie 
miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy,  
tel.: +48 (58) 685-83-50, pokój 5

•  Drogi, tel.: +48 (58) 685-83-88,  
+48 (58) 685-83-57, pokój 3

Kierownik Referatu: Grzegorz Rek, pokój 4,  
tel.: +48 (58) 685-83-86,  
e-mail: komunalny@zukowo.pl 

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

pokój 21, budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, tel.: +48 (58) 685-83-15, pokój 
21, budownictwo@zukowo.pl

•  Gospodarka nieruchomościami, tel.: +48 (58) 
685-83-58, pokój 25

•  Opłaty adiacenckie, tel.: +48 (58) 685-83-31, 
pokój 25

•  Ewidencja zabytków, tel. +48 (58) 685 83 
31, pokój 25

•  Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki 
energetyczne, tel.: +48 (58) 685-83-91, 
pokój 25

•  Geodezja i kartografia, tel.: +48 (58) 685-83-
28, pokój 27

Kierownik Referatu: Patrycja Przytarska-
Pułka, pokój 22, tel.: +48 (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.: +48 (58) 685-83-33, pokój 28

•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego - osoby prawne,  

tel.: +48 (58) 685-83-60, pokój 37
•  Wymiar podatku od środków 

transportowych – osoby fizyczne, osoby 
prawne, tel.: +48 (58) 685-83-47, pokój 26

•  Windykacja i egzekucja,  
tel.: +48 (58) 685-83-46, pokój 41

•  Księgowość podatkowa,  
tel.: +48 (58) 685-83-85, pokój 41

Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36,  
tel.: +48 (58) 685-83-04, e-mail: pio@zukowo.pl

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

tel.: +48 (58) 685-83-36, pokój 29
•  Płace, tel.: +48 (58) 685-83-44, pokój 21
Kierownik Referatu: Lucyna Cybula,  
pokój 21-22, tel.: +48 (58) 685-83-32
e-mail: skarbnik@zukowo.pl

Referat Organizacyjny 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Obsługa Rady Miejskiej, tel.: +48 (58) 685-83-
35, pokój 17, e-mail: radamiejska@zukowo.pl
Obsługa sołectw i osiedli, tel: +48 (58) 685-83-
27, pokój 17, e-mail: solectwa@zukowo.pl
Kadry, tel.: +48 (58) 685-83-25, pokój 16,  
e-mail: kadry@zukowo.pl
Archiwum zakładowe, tel.: +48 (58) 685-83-25 
pokój, nr 16
Kierownik Referatu: Brygida Markowska, 
pokój 16, tel.: +48 (58) 685-83-01
e-mail: sekretarz@zukowo.pl

Samodzielne stanowisko ds. rekreacji, 
sportu i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi: Główny specjalista: 
Radosław Cebela, pokój 13
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: +48 (58) 685-83-08,  
e-mail: r.cebela@zukowo.pl 

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: +48 (058) 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.: +48 (58) 680 08 48, +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.: +48 (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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Burmistrz przekazał klucze 
do mieszkania komunalnego
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Weekend za pół ceny

9 marca Burmistrz Gminy Żukowo prze-
kazał rodzeństwu, które znalazło się 
w bardzo trudnej sytuacji życiowej, klu-
cze do mieszkania z gminnego zasobu 
mieszkaniowego. Podpisana została 
umowa najmu na czas nieokreślony. 

 Rodzina była na liście osób oczekujących 
na mieszkanie z gminnego zasobu miesz-
kaniowego od 2006 r. 12 stycznia wpłynęło 
pismo do Urzędu Gminy w Żukowie infor-
mujące o śmierci wnioskodawczyni (matki) 
oraz o nieszczęśliwym wypadku ojca który 
wkrótce zmarł. Z pisma wynikało, że pozo-
stawione dzieci żyją w tragicznych warun-
kach. 20 lutego odbyło się spotkanie człon-
ków rodziny z Burmistrzem, na którym 
został przedstawiony plan pomocy. 

W Gminie Żukowo projekt „Rozsmakuj się 
w Metropolii. Weekend za pół ceny” odbędzie 
się 1-2 kwietnia 2017 r. w godzinach otwarcia 
obiektów usługowych i handlowych Partne-
rów, którzy włączyli się do akcji. Wydarzenie 
ma zintegrować społeczność lokalną oraz 
zaprezentować towary i usługi znajdujące 
się w ofercie firm poprzez ich sprzedaż za 
pół ceny. Skorzystać będzie można ze zniżek 
m.in. w klubach fitness, salonach kosmetycz-
nych, obiektach gastronomicznych i hotelar-
skich itp. Miejsca, które wezmą udział w akcji 
oznaczone zostaną specjalnymi plakatami, 
tak aby turyści oraz mieszkańcy nie mieli 
wątpliwości, których lokali dotyczy zniżka. 
Zapraszamy do udziału w tym przedsię-
wzięciu i śledzenia strony www.zukowo. pl, 
gdzie na bieżąco aktualizowane są informa-
cje o partnerach akcji. Więcej informacji:  
www.zukowo.pl/Edycja_2017,282 
Partnerzy: www.zukowo.pl/Partnerzy,289

 3 marca, podczas posiedzenia Komisji Ko-
munalnej przy Radzie Miejskiej, przedsta-
wiono do zaopiniowania wniosek dotyczący 
przydzielenia rodzinie mieszkania komunal-
nego, które znajduje się w budynku wieloro-
dzinnym w Żukowie o pow. 37,60 m2. Komi-
sja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
wniosek dotyczący przyznania mieszkania 
komunalnego. Rodzina spełniała warunki 
zawarte w Uchwale Nr XXXVI/611/2005 
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Żukowo.
 Przyznane mieszkanie składa się z dwóch 
pokoi, łazienki oraz kuchni. Pod koniec 
2016 r. został przeprowadzony w nim re-
mont, polegający na wymianie instalacji 

elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, adapta-
cji części lokalu na łazienkę, wykonaniu in-
stalacji centralnego ogrzewania wraz z mon-
tażem kaloryferów, bojlera na ciepłą wodę 
użytkową oraz pieca etażowego. Zamonto-
wano również drzwi wewnętrzne, ułożono 
terakotę, glazurę, płyty gipsowo-kartonowe 
i odmalowano całe mieszkanie.
 Rodzeństwo z niewielkiej miejscowości 
z gminy Żukowo znalazło się w bardzo trud-
nej sytuacji życiowej. Młodzi ludzie w wieku: 
16, 19 i 20 lat zostali doświadczeni przez 
los najpierw nagłą śmiercią matki, a potem 
chorobą i śmiercią ojca. Do tej pory rodzina 
mieszkała w bardzo trudnych i skromnych 
warunkach, w jednym pokoju i bez łazienki. 
Nie było możliwości przeprowadzenia re-
montu, gdyż nie posiadają prawa własności 
do zajmowanego lokalu. Sporadycznie korzy-
stali z pomocy finansowej Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Żukowie. Obecnie 
rodzeństwo od początku roku otrzymuje 
wsparcie w formie zakupu żywności przez 
sklep oraz przyznano pomoc finansową 
z przeznaczeniem na dofinansowanie re-
montu mieszkania, w  którym mają nieba-
wem zamieszkać, w tym na zakup paneli 
podłogowych i mebli. Otrzymali również 
wsparcie asystenta rodziny. 
 Jeżeli ktoś chciałby udzielić rodzeństwu 
jakiejkolwiek pomocy prosimy o kon-
takt z pracownikiem socjalnym pod nr 
tel. 58 681 82 64 wew. 21.
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Żukowianie na obchodach Dnia Jedności Kaszubów w Chmielnie

Targi Turystyczne „Czas wolny” w Norymberdze

VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Tegoroczne główne obchody Dnia Jed-
ności Kaszubów odbyły się w Chmielnie. 
Wieś ta przez wieki była własnością nor-
bertanek z Żukowa. Ten najpiękniejszy 
zakątek Szwajcarii Kaszubskiej uznawa-
ny jest przez wielu za Serce Kaszub. 

 Ciekawostką jest, że Chmielno na kartach 
historii pojawiło się w podobnym czasie co 
same Kaszuby. Coroczne obchody nawiązują 
do bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 mar-
ca 1238 r., w której nazwał księcia szczeciń-
skiego Bogusława I „duce Cassubie” - księ-
ciem Kaszub. Jest to najstarszy zapis nazwy 
Kaszuby. 
 W chmieleńskich uroczystościach brali 
udział liczni przedstawiciele Gminy Żukowo 
z Burmistrzem Wojciechem Kankowskim na 
czele. Żukowski oddział ZKP reprezentował 
poczet sztandarowy w składzie: Krysty-
na Rogalewska, Grażyna i Jacek Derra oraz 
duża grupa członków z prezesem Józefem 

Gmina Żukowo wraz z Muzeum Pomorza 
Środkowego ze Słupska reprezentowa-
ła Województwo Pomorskie oraz region 
Kaszub podczas Targów Turystycznych 
„Czas wolny” w Norymberdze. Nasze sto-
isko przyciągało nie tylko regionalnym 
wystrojem...

 Od 15 do 19 marca podczas targów tury-
stycznych FREIZEIT w Norymberdze Wo-

4 marca odbył się już VII Powiatowy 
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, tym ra-
zem w Żukowie. Grand Pirx w tym roku 
powędrowało do pań ze Stowarzyszenia 
„Kaszubianki” z Kamienicy Szlacheckiej 
w gminie Stężyca. Gminę Żukowo repre-
zentowało Koło z Borkowa, które otrzy-
mało I miejsce w kategorii edukacyjnej 
„Pokolenia” ex acquo z KGW Sławki.

 W ostatecznym werdykcie sędziowie 
w składzie: Barbara Ditrich, przewodni-
cząca, Barbara Kąkol i Agnieszka Pestka, 

Belgrau. Zaś w poczcie głównym Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego oddział żu-
kowski reprezentowała Genowefa Zasada. 
Także przedstawiciele oddziałów ZKP z Ba-
nina i Chwaszczyna brali aktywnie udział 
w Święcie. 
 Obchody o godz. 11:00 rozpoczęła uroczy-
sta Msza św. sprawowana w pięknej kaszub-
szczyźnie przez ks. Damiana Klajsta - rodem 
z Borowego Młyna na Gochach. Z kościoła 
paradny pochód przeszedł malowniczymi 
uliczkami do miejscowego Zespołu Szkół, 
gdzie na hali sportowej  Prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmund 
Wittbrodt w obecności ministra, parlamen-
tarzystów, samorządowców i licznego tłumu 
ogłosił otwarcie Dnia Jedności Kaszubów 
2017. Obchodom towarzyszyły: wystawa 
akordeonów, wystawa poświęcona Józefo-
wi Chełmowskiemu, występy artystyczne, 
liczne stoiska rękodzieła ludowego, stoiska 
wydawnictw oraz Turniej Gry w Baśkę.

 Po godz. 15:00 na akordeonach zagrało jed-
nocześnie 351 muzyków. Mimo, że następny 
rekord w jednoczesnej grze na akordeonach 
nie został pobity, to występ tylu akordeo-
nistów zrobił na obecnych duże wrażenie. 
W koncercie swój udział mieli także miesz-
kańcy Borkowa. Rodzina Galińskich budzi-
ła szczególne zainteresowanie. Na koniec 
Wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski 
podziękował wszystkim za aktywny udział 
w święcie. Uczestnicy żegnali się słowami: 
„Do zobaczenia za rok”. Może tym razem, 
w marcu 2018 r., koło kaszubskiej historii 
zatrzyma się w Żukowie? 

jewództwo Pomorskie promowało się na 
powierzchni 48 m2. Prezentacja opierała 
się głównie na następujących dziedzinach 
wystawienniczych: turystyka, kultura, mu-
zea, sztuka ludowa, bursztyn i rzemiosło 
artystyczne. Region pomorski reprezen-
towali: Gmina Żukowo, Muzeum Pomorza 
Środkowego ze Słupska ze swoimi oddzia-
łami w Klukach i Swołowie (wieloletni 
partner Skansenu w Bad Windsheim) oraz 
rzemieślnicy pomorscy – bursztynnik, 
malarka, koronkarka. Gminę Żukowo re-
prezentowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Tuchomiu: Barbara Klawikowska 
i Elżbieta Mantuffssel, które przygotowały 
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne oraz 
z Chwaszczyna – Salomea Rzeszewicz, która 
zaprezentowała haft żukowski. Sztuka ludo-
wa wzbudzała duże zainteresowanie wśród 
zwiedzających targi. 

Zarówno Gmina Żukowo jak i muzeum ze 
Słupska mają partnerów regionalnych na 
terenie Środkowej Frankonii (regionu, na 
którego terenie odbywały się targi). Part-
nerskie instytucje prezentowały się na sto-
iskach przyległych do Pomorskiego – Gmina 
Wendelstein i Skansen w Bad Windsheim. 
Odwiedzających Województwo Pomorskie 
interesowały materiały dot. regionu: mapy 
województwa, drogi rowerowe, campingi 
oraz inne atrakcje turystyczne.  Targi „Fre-
izeit” odbywają się rokrocznie od 1968 r. 
i prezentuje się na nich około 750 wystaw-
ców z 12 krajów na 60.000 m2 powierzchni. 
Tegoroczna edycja pod hasłem 500 – lecia 
Reformacji przyciągnęła 106 500 osób (re-
kordowa liczba odwiedzających). Wysta-
wiało się 850 przedsiębiorców z Włoch, 
Chorwacji, Hiszpanii, Austrii, Czech, Polski 
i Niemiec. 

przyznały Grand Prix za całokształt Stowa-
rzyszeniu Kaszubianki z Kamienicy Szlache-
ckiej. W kategorii kulinarnej „Ciasto z owo-
cami” najwyżej oceniono dwa zespoły: KGW 
Kaszëbsczé Serca z Gôrcza - Garcz i Stowa-
rzyszenie Kobiet Aktywnych Jezioranki ze 
Smołdzina. W kategorii edukacyjnej „Poko-
lenia” przyznano ex aequo dwa I miejsca, 
które przypadły dla KGW Borkowo i KGW 
Sławki. W kategorii moda „Kreacja - inspi-
racja” komisja przyznała I miejsce KGW Sta-
niszewo. W kategorii piosenka „Jak nie my 
to kto?” I miejsce uzyskało KGW Mścisze-

wiczanki z Mściszewic. W kategorii tanecz-
nej „Z bajki” I miejsce „wytańczyło” KGW 
Marzebiónci Długi Kierz. Puchar za udział 
w turnieju otrzymały panie z KGW Lutomia 
(gm. Świdnica). Podczas imprezy wystąpili: 
Orkiestra Dęta z Gminy Żukowo, zespół ta-
neczny Rapsodia, Iga Pobłocka, Czarodzieje 
z Kaszub, Jass&One oraz Kris. Stowarzysze-
nie Kaszubianki z Kamienicy Szlacheckiej 
reprezentować będzie powiat kartuski na 
XIV Wojewódzkim Turnieju 22 kwietnia 
br. w Luzinie, a Powiatowy Turniej KGW 
w przyszłym roku odbędzie się w Chmielnie.

Fotorelacja na str. 8
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LP HEKTOMETR TERMIN ZAMKNIęCIA

1 0 do 100 16 – 28 marca 2017 r.

2 100 do 200 29 marca – 7 kwietnia 2017 r.

3 200 do 300 8 – 18 kwietnia 2017 r.

4 300 do 400 18 – 30 kwietnia 2017 r.

5 400 do 500 4 – 12 maja 2017 r.
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ETAP 5

Marszałek podpisał umowy na modernizacje oświetlenia

Umowa na przebudowę 
ulicy Borowieckiej 
podpisana

Trwa remont ul. Mickiewicza w Chwaszczynie

TERMINARZ BUDOWY UL. MICKIEWICZA

1 marca nastąpiło uroczyste podpisanie 
18 umów o dofinansowanie projektów 
dotyczących modernizacji oświetlenia 
w pomorskich gminach i miastach w ra-
mach Działania 10.4 Redukcja emisji 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020. 

 Wśród 18 projektów dotyczących moderni-
zacji oświetlenia, znalazł się również wspól-
ny projekt trzech gmin: Żukowa, Chmielna 
i Somonina, w którym liderem była gmina 
Żukowo. W sali herbowej Urzędu Marszał-
kowskiego, Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski podpisał w obecności Mar-
szałków Mieczysława Struka oraz Wiesława 
Byczkowskiego umowę na dofinansowanie 
projektu kwotą niemal miliona złotych. 
 W ramach konkursu złożonych zostało 
18 wniosków o dofinansowanie projektów 
o łącznej wartości 88 870 334,99 PLN. Łącz-
na wartości wnioskowanego dofinansowa-
nia z Europejskiego Fundusu Rozwoju Regio-
nalnego wyniosła 71 091 801,29 PLN. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 
2 lutego 2017 r. do dofinansowania wybra-
nych zostało 18 projektów, których całko-

15 marca podpisana została umowa na 
wykonanie przebudowy ulicy Borowie-
ckiej w Baninie. Wykonawcą generalnym 
jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA 
z Gdyni. 

 W ramach prac na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ul. Klonową 
wykonana zostanie jezdnia asfaltowa o sze-
rokości 6 mb wraz z chodnikami dwustron-
nymi i ścieżką rowerową z kostki betonowej, 
nowoczesnym LED-woym oświetleniem 
drogowym, kanalizacją deszczową, kanałem 
technologicznym, kanalizacją sanitarną oraz 
przebudową sieci wodociągowej. Ponadto 
na odcinku 300 metrów od skrzyżowania 
z ul. Sosnową w kierunku miejscowości Boro-
wiec zostanie wykonana nawierzchnia asfal-
towa o szerokości 5 mb.
 Wartość kontraktu opiewa na 1.347.876,58 
zł brutto natomiast zakończenie robót bu-
dowlanych przewidziane jest do 30 czerwca 
br. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
wykonanego odcinka ul. Borowieckiej prze-
widziane jest do 16 sierpnia 2017 r. Przeka-
zanie placu budowy planowane jest na prze-
łomie marca i kwietnia, zmiana organizacji 
ruchu zostanie ogłoszona do końca marca br.

W związku z rozpoczęciem robót budow-
lanych na ul. Mickiewicza w Chwaszczy-
nie w dniach od 16 marca do 12 maja 
2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na 
wskazanym odcinku drogi. 

 Związane jest to z budową na odcinku 500 
mb kanalizacji deszczowej i modernizacją 
sieci wodociągowej. Ulica Mickiewicza zy-
ska nawierzchnię z kostki betonowej wraz 
z chodnikiem po obu stronach jezdni oraz 
zatoką postojową na wysokości szkoły. 
 16 marca rozpoczęty został I etap budowy 
na wysokości skrzyżowania z ul. Oliwską. 
W miarę postępu prace będą prowadzone 
w kierunku skrzyżowania z  ul. Żeromskie-
go, gdzie kontynuowane będą kolejne etapy 
budowy.

wita wartość dotacji wynosi 71 091 801,29 
PLN.
Realizacja wybranych 18 projektów przy-
czyni się do osiągnięcia następujących 
wskaźników:
-  liczba zmodernizowanych punktów świet-

lnych (szt.) - 29 865 szt.
-  szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – 
7 679,5 ton równoważnika CO2.

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie 
gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w opar-
ciu o zastosowanie energooszczędnych opraw 
ledowych i nowoczesnego systemu sterowania. 
Wartość projektu: 1 150 910,42 zł.  Dofi-
nansowanie: 978 273,86 zł. 
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Gmina Żukowo złożyła pięć projektów 
o dofinansowanie unijne

Sesje Rady Miejskiej

W ramach Regionalnego  Programu  Ope-
racyjnego  Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 - 2020 złożonych zostało pięć pro-
jektów.  Dotyczą one między innymi rewi-
talizacji Starego Centrum Żukowa, budowy 
węzłów integracyjnych czy modernizacji 
energetycznej 4 budynków szkolnych.

I.  Tytuł projektu:  „Utworzenie Centrum 
Aktywności Rodzin w Żukowie”

Wartość  projektu: 522 180,00
Wnioskowane dofinansowanie: 
443 853,00
Opis projektu:
Projekt zakłada organizację i wdrożenie kom-
pleksowego systemu wsparcia dla osób po-
trzebujących poprzez powołanie i funkcjono-
wanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim 
klubów aktywności oraz mobilnych usług 
opiekuńczych. 
II.  Tytuł projektu: „Rewitalizacja Starego 

Centrum Żukowa”
Wartość  projektu: 11 446 347,90
Wnioskowane dofinansowanie: 
6 551 412,00
Opis projektu:
1.  Modernizacja i adaptacja zabytkowego spi-

chlerza wraz z zagospodarowaniem terenu. 
2.  Zagospodarowanie przestrzeni przy klasz-

torze pod przestrzeń publiczną ogólnopar-

Podczas sesji Rady Miejskiej w Żukowie 
z 7 marca 2017 r. procedowanych było 13 
projektów uchwał, z których uchwalono 
11. Wśród podjętych uchwał znalazły się 
m.in.:
•  uchwała o zmianie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem 
na realizację zadania pod nazwą „Instala-
cja odnawialnych źródeł energii na budyn-
kach mieszkalnych w gminie Żukowo- Pro-
gram Prosument”.

•  uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału zakładowe-
go Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Żukowie i objęciem udziałów 
przez Gminę Żukowo.

•  uchwała w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla lokalizacji Stacji Elektroenerge-
tycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz 
z drogą dojazdową oraz liniami elektro-
energetycznymi.

 W lutym zwołano dwie sesje w trybie nad-
zwyczajnym. XXXIV Sesja Rady Miejskiej 
w Żukowie odbyła się 21 lutego 2017 r., 
a XXXV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - 24 
lutego 2017 r.

kową wraz z towarzyszącą architekturą.
3.  Modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. 
III.  Tytuł projektu: „Budowa węzła inte-

gracyjnego Żukowo wraz z tarasami                                
dojazdowymi”

Wartość  projektu: 16 084 797,64
Wnioskowane dofinansowanie: 
11 621 266,29 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa węzła 
integracyjnego dla transportu kolejowego 
i drogowego w Żukowie wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą, m.in. oświetlone parkingi sa-
mochodowe i rowerowe, miejsca postojowe, 
monitoring miejski, ciągi rowerowe i piesze 
wraz z elementami małej infrastruktury. 
IV.  Tytuł projektu: „Budowa węzłów inte-

gracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz 
Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdo-
wymi”

Wartość całkowita  projektu: 
41 986 982,65 
Wartość zadań Gminy Żukowo:
30 610 951,65
Wnioskowane dofinansowanie:
26 019 308,90
Opis projektu: 
Projekt obejmuje budowę/przebudowę infra-
struktury komunikacyjnej służącej uspraw-

nieniu węzłów  Rębiechowo  i Osowa. Przy 
przystanku PKM Rębiechowo Miasto Gdańsk  
wykona  parking na 387 miejsc, stojaki rowe-
rowe oraz monitoring. Gmina Żukowo jako 
partner projektu wybuduje drogi dojazdowe 
dla transportu indywidualnego i zbiorowego 
zapewniające bezpośredni dojazd do węzła 
(ul. Akacjowa ok. 750 m, ul. Słoneczna  ok. 2400 
m, ul. Bysewska ok. 800 m) oraz drogi rowero-
we z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, 
Lniska (ok. 26km). 
V.  Tytuł projektu: „Kompleksowa mo-

dernizacja energetyczna budynków                               
stanowiących własność Gminy Żukowo”

Wartość  projektu: 6 359 483,43
Wnioskowane dofinansowanie: 
5 504 560,89 
Opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa mo-
dernizacja budynków: 
1.  Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej  w Chwaszczynie,
2.  Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Leźnie,
3.  Szkoła Podstawowa w Pępowie,
4.  Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie.
W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczne 
zmniejszenie zużycia energii oraz spadek za-
potrzebowania na energię. Jednocześnie pro-
jekt zakłada obniżenie emisji gazów cieplar-
nianych do atmosfery. 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie doty-
czyła głownie podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Żukowo do porozumienia w sprawie wspól-
nej realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu 
ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego 
na terenie powiatu kartuskiego poprzez za-
kup specjalistycznego sprzętu na potrzeby 
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego”.
 W ramach projektu zakupiony zosta-
nie sprzęt w postaci: syren elektronicz-
nych, stacji pogodowych i motopomp, na 
potrzeby jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Powiatu 
Kartuskiego. Planowane 
jest również wyznaczenie 
tych jednostek jako miej-
sce ewentualnej ewakuacji 
mieszkańców w sytuacjach 
kryzysowych. W związku 
z powyższym niektóre jed-
nostki zostaną wyposażo-
ne w agregaty prądotwór-
cze stacjonarne, które mają 
na celu zasilać jednostki 
w przypadku kiedy zniknie 
zasilanie główne.
 Natomiast podczas XXXV 
Sesji Rady Miejskiej w Żu-

kowie podjęto uchwałę dotyczącą m.in. 
zmiany nazwy projektu pn. „Gdański projekt 
wodno-ściekowy etap IV – poprawa gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie Aglomera-
cji Gdańsk (zakres Gminy Żukowo)” na  „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Żukowo etap I”. Uchwała 
dotyczyła również udzielenia upoważnienia 
Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żu-
kowie, która działa w imieniu Gminy Żuko-
wo, do złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania, przyjęcia do realizacji określonego 
w Studium wykonalności przedsięwzięcia 
oraz akceptacji złożonych w nim planów ta-
ryfowych.
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Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. 
Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946
Pod takim tytułem została przygotowana 
wystawa o Ince. W Żukowie, na terenie 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana He-
weliusza będzie można oglądać wystawę 
5 kwietnia. Otwarcie połączone zostnie 
z prelekcją, a przewidywany czas zakoń-
czenia wystawy to 18 kwietnia 2017 r.

 Wystawa została przygotowana w 70. rocz-
nicę zamordowania przez komunistycznych 
oprawców w murach Więzienia Karno-Śled-
czego w Gdańsku niezłomnej sanitariuszki 5. 
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuty 
Siedzikówny „Inki”. Ekspozycja przybliża 
życiorys legendarnej pielęgniarki, której losy 
splotły się z tragiczną historią Polski okresu 
II wojny światowej. Patriotyczne korzenie 
i tradycyjne wychowanie oraz hekatomba 
wojny (zabrała jej oboje rodziców) ukształ-
towały charakter „Inki”, która nie zawahała 
się poświęcić życia walce o Polskę „czystą 
jak łza”. Wierna ideałom i niezłomna do sa-

mego końca, potrafiła zachować się „jak trze-
ba”, mimo że w momencie śmierci nie miała 
ukończonych 18 lat.
 Narracja wystawy nie kończy się na dniu 
zamordowania bohaterki, ale pokazuje 
postrzeganie postaci „Inki” po jej śmierci. 
„Wyklęta” przez komunistów, miała być za-
pomniana na zawsze. Jednakże po 1989 r. 
rozpoczął się powolny proces przywracania 
jej dobrego imienia. Obecnie stała się ikoną 
młodego pokolenia, a dzięki projektowi In-
stytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania 
nieznanych miejsc pochówku ofiar terro-
ru komunistycznego 1944–1956” szcząt-
ki „Inki” w 2014 r.  zostały odnalezione na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
 Ekspozycja składa się z 17 plansz PCV for-
matu 90 cm x 125 cm, jest przeznaczona 
do ekspozycji zarówno we wnętrzach, jak 
i w plenerze. Szkolnym koordynatorem wy-
stawy jest pani Grażyna Czechowska, na-
uczyciel bibliotekarz.

Spotkanie z pisarką ZPGiSP w Baninie

Namiastka Indonezji w Glinczu

2 marca 2017r w Zespole Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ba-
ninie odbyło się spotkanie z autorką wie-
lu bajek i baśni – Wiolettą Piasecką.     

 Na początku pisarka opowiadała licznie 
zgromadzonym czytelnikom z klas drugich 
i trzecich o losach wielkiego duńskiego baś-
niopisarza H.Ch. Andersena. Przeprowadzi-
ła zabawny konkurs poprawnej wymowy 
”łamańców językowych”. Za pomocą kukie-
łek (które wykonała wraz ze swą mamą), 
odegrała inscenizację jednej ze swoich opo-

Szkoła w Glinczu przywitała gościa z od-
ległej  Indonezji. 

 Aziza przyjechała do Polski jako wolonta-
riuszka. Jej zadaniem jest zapoznanie ucz-
niów z kulturą i tradycjami jej egzotycznego 
kraju. Dzieciom z Glincza pokazała najpięk-
niejsze zakątki wysp w tym: różowe plaże, 
wyspę Komodo rozsławioną dzięki ogrom-
nej jaszczurce oraz podwodny świat – istny 
raj dla miłośników nurkowania. Uczniowie 
klas 2 i 3 nauczyli się również „łamańca 
językowego” po indonezyjsku. Aziza prze-
konywała ,że jest to najłatwiejszy język na 
świecie – żadne słowa się nie odmieniają, 

wieści.  Dzieci brały cały czas czynny udział 
w spotkaniu. Między innymi mogły poczuć 
się aktorami i wraz z kukiełkami oraz panią 
Wiolettą odegrały krótkie przedstawienie. 
Każdy z uczestników konkursów mógł wy-
losować przygotowane przez Panią Wiolet-
tę wróżby, które sprawiły im wiele radości. 
Dzieci mogły też zadawać pani Piaseckiej 
pytania . Na koniec  spotkania chłopcy wy-
kazali się wiedzą, odpowiadając na zagadki 
z książki pt.: „Zagadki piłkarskie. Drużyna 
marzeń” .Wszyscy bawili się świetnie, a ko-
lejka po autografy nie miała końca 

nie stosuje się czasów gramatycznych i nie 
ma podziału na rodzaj męski, żeński i nijaki. 
Gość opowiedział również o swojej religii, 
którą wyznaje ponad 50% ludności Indone-
zji - Islamie. Aziza ubrała chustę muzułmań-
ską – Hidżab, aby przybliżyć dzieciom swoją 
kulturę. Rok temu uczniowie mieli okazję 
poznać kulturę i zwyczaje Kanady oraz Hi-
szpanii. Niewykluczone, że późną wiosną 
przywitają kolejnych gości z dalekich kra-
jów.
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fot. BBujnowska-KowalskaZDJęCIA

Powiatowy Turniej KGW w Żukowie
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Targi Turystyczne w Norymberdze
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Dzień samorządności na początek wiosny w Borkowie

Wieczór z liczbą π w żukowskim gimnazjum

65. urodziny Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

Pierwszy dzień wiosny w szkole w Borko-
wie ma swoją wieloletnią tradycję. W role 
nauczycieli i pracowników wcielili się ucz-
niowie najstarszych klas.

 Od tygodni trwały poważne konsultacje 
z nauczycielami w kwestii tematyki zajęć, me-
tod nauczania i przede wszystkim rozdziału 
ról. Uczniowie klas szóstych podjęli się swoich 
zadań w większości przypadków w parach. 
Już długo przed pierwszym dzwonkiem nowi 
pedagodzy ubrani elegancko czekali na po-
czątek zajęć. Relacje między początkującymi 
nauczycielami a podopiecznymi były bardzo 
dobre. Nowa wychowawczyni klasy 0b stwier-
dziła, że udało jej się zrealizować wszystkie 
cele, jakkolwiek stwierdziła, że grzeczniejsze 

16 marca to data Święta Szkoły Podstawo-
wej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie. 
Wspomnienie dramatycznych  wydarzeń 
z historii II wojny światowej uczniowie klas 
IV-VI przekuli w manifest współczesnego 
patriotyzmu.

 Uroczysta akademia, która odbyła się w 
sali gimnastycznej żukowskiej podstawówki, 
była spotkaniem uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i całej społeczności dumnej z własnego 
imienia, sztandaru i godła. Uczniowie odpo-
wiedzialni za oprawę artystyczną apelu re-
cytowali, śpiewali (solo i w chórze) oraz grali 
na instrumentach. Wyeksponowano też prace 
laureatów konkursu plastycznego, tematycz-
nie związanego z regionem, jego bogactwem 
kulturowym i historią. Ukoronowaniem wy-

Podziwu godna liczba π, fascynująca, nie-
skończona i oryginalna na tyle, żeby stać 
się tematem uroczystości szkolnej „Wie-
czoru z liczbą π”.

 Już po raz trzeci w żukowskim gimnazjum 
zorganizowany został wieczór i jak co roku 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy-

były dziewczynki. W większości jednak przy-
padków obydwie strony bardzo poważnie 
podeszły do nowej rzeczywistości. Nad prze-
biegiem zajęć dyskretnie czuwali nauczyciele 
etatowi. Otwarta ingerencja z ich strony nie 

była potrzebna. Także administracja i obsługa 
szkoły miała swoich dublerów, tu jednak ich 
role polegały na wspomaganiu pracowników. 

byli nie tylko gimnazjaliści, ale także dzieci 
ze szkół podstawowych wraz z rodzicami. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wi-
ceburmistrz Żukowa Tomasz Szymkowiak, 
który przybył z naręczem prezentów oraz 
kojarzącą się z liczbą π pyszną pizzą. Dzięku-
jemy pięknie.
 Atrakcji tego wieczoru było co niemiara. 
Najpierw bohaterka wieczoru, została przed-
stawiona w utworze muzycznym oraz filmie 
naukowym. Uczniowie klasy Ih i integracyj-
nej Ic zaprezentowali kilka ciekawostek na 
temat tej niezwykłej liczby. Ciekawy i zabaw-
ny okazał się reportaż o Ludolfinie przygoto-
wany przez uczniów klasy IIa. Udali się oni 
na Uniwersytet Gdański, aby sprawdzić co na 
temat liczby π wiedzą wykładowcy, studenci 
a także zwykli przechodnie. Klasa Ia nato-
miast udowodniła, że z π można uczyć się na 
każdym przedmiocie, oczywiście na piątkę. π 

jak Pireneje, π jak piłkarz, π jak pierwiastki, 
π jak pioruny, takie właśnie hasła pojawiły 
się w ciekawie przygotowanym przez nich 
filmie. Potem rozpoczęła się wielka zabawa, 
którą uczestnicy zaczęli od wspólnego zdję-
cia w kształcie 3,14. Gry, łamigłówki, quizy, 
programowanie, pokaz drukowania 3D, in-
teraktywne podchody, konkurencje sporto-
we, to tylko niektóre atrakcje tego wieczoru. 
Każdy miał możliwość uczestniczenia w licz-
nych konkursach, a zwycięscy otrzymali 
atrakcyjne nagrody, między innymi pizzę.
 Realizacja tej imprezy była możliwa dzięki 
wysiłkowi licznej grupy nauczycieli żukow-
skiego gimnazjum, wsparciu Rady Rodziców, 
Gminy Żukowo oraz CIE Kartuzy. Do sukcesu 
przyczynili się też wspomagający nauczycieli 
uczniowie, a nad całością czuwała pani Tere-
sa Pionk, nauczycielka... oczywiście matema-
tyki.

stępów był pokaz dziecięcego zespołu folk-
lorystycznego, który podkreślał kaszubską 
tożsamość Żukowa i dowodził żywotności na-
szych tradycji.
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OŚWIATA

Młodzież zapobiega pożarom
13 marca młodzież w wieku 10-19 lat 
uczestniczyła w eliminacjach Gminne-
go Konkursu Wiedzy Pożarniczej, które 
odbyły się w Strażnicy OSP w Żukowie. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł  
tegorocznej edycji. 

 Eliminacje prowadzili st.kpt. Fryderyk 
MACH i st.ogn. Adrian KOPCZYŃSKI z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kartuzach.
Zwycięzcy:
I grupa wiekowa 10-13 lat
1. Julia DARGACZ 
2. Karolina DAMPC 
3. Oliwier LITZBARSKI 
4. Karolina DAMER 
5. Mateusz FORMELA 

II grupa wiekowa 14-16 lat
1. Maciej BOROWICZ 
2. Wojciech DARGACZ 
3. Alan KROLL 
4. Wiktoria FIERKE 
5. Wiktor LEŚNIEWSKI 
III grupa wiekowa 17-19 lat
1. Wojciech DAMPC 
2. Oliwia ROSENER 
3. Nikola KROLL 
4. Mateusz KANKA 
Trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii 
otrzymały okolicznościowe statuetki oraz 
książki. Pierwsze miejsce w kategorii wie-
kowej 10-13 lat oraz dwa pierwsze miejsca 
w kategorii wiekowej 14-16 lat i 17-19 lat 
przechodzą do kolejnego etapu eliminacji na 
szczeblu powiatowym.

Grajmy razem w „Szkolny Basket”!
Siódma edycja „Szkolnego Basketu” za 
nami! Żółto-czarna młodzież wraz z Kac-
prem „Kacpą” Lachowiczem odwiedziła 
w czwartek Banino w gminie Żukowo, 
gdzie koszykarską pasją zarażali blisko 
150 dzieci z pięciu szkół.

 W czwartkowe przedpołudnie Banino 
odwiedziło dwóch juniorów Trefla Sopot - 
Wiktor Kujtkowski i Patryk Łysiak, trener 
Janusz Kociołek oraz Kacper „Kacpa” La-
chowicz. Na wspólnym treningu stawiło się 
146 dzieci z pięciu szkół. Zajęcia zaczęły się 
od ogólnorozwojowej rozgrzewki. Po niej 
Wiktor Kujtkowski, Patryk Łysiak i trener 
Janusz Kociołek zaznajomili młodych adep-
tów basketu z podstawami dyscypliny. Było 
więc kozłowanie, praca nad techniką rzutu - 
łącznie sześć ćwiczeń na 10 stacjach. Trening 
motywacyjny dla dzieci, a także nauczycieli 

WF-u przeprowadził ulubieniec koszykar-
skiej młodzieży – popularny konferansjer 
i trener Kacper „Kacpa” Lachowicz.
 Uczestników do działania zagrzewała Gru-
pa GPEC, o odpowiednie nawodnienie pod-
czas treningu dbała Nata - producent wody 
mineralnej i napojów owocowych. Zasłucha-
ne dzieci chętnie współpracowały, a spotka-
nie zakończyło się wręczeniem atrakcyjnych 
prezentów. Aktywni uczniowie otrzymali 
nagrody od firmy Trefl SA, a najlepszy koszy-
karz i koszykarka imprezy - Łukasz Kwiat-
kowski z Chwaszczyna oraz Martyna Jan-
kowska z Pępowa - zgarnęli bony od „Sklepu 
Koszykarza”.
 Gmina Żukowo, w której leży Banino zo-
stała wyróżniona przez Stowarzyszenie 
Trefl Pomorze mianem „Sportowej Gminy”, 
czyli takiej, która wyjątkowo dba o swoją 
młodzież i wychowuje dzieci w sile i zdro-

wiu - stand z Grzegorzem Kulką i napisem 
„Żukowo - Gmina Aktywnej Młodzieży” 
z rąk prezesa Stowarzyszenia, Janusza Bene-
sza, odebrał wiceburmistrz gminy, Tomasz 
Szymkowiak.
 Zaplanowane są już kolejne akcje! Gminy, 
które chciałyby ugościć w swoich progach 
akcję „Szkolny Basket”, zapraszamy do kon-
taktu ze Stowarzyszeniem Trefl Pomorze. 
Szczegółowych informacji udziela koordy-
nator akcji Kamil Leśniewski pod numerem 
telefonu 535 101 013 oraz pod adresem 
e-mailowym k.lesniewski@sport.trefl.com.
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Wręczono Gminne Nagrody „Sucovia”!

23 marca miała miejsce Gala wręczenia 
Gminnej Nagrody „SUCOVIA”. To niezwy-
kłe wydarzenie poprowadziła Bożena 
Olechnowicz.

 Po przywitaniu przybyłych gości: samo-
rządowców, nominowanych, laureatów po-
przednich edycji oraz mieszkańców Gminy 
Żukowo zaproszono obecnych na projekcję 
filmu ukazującego różne aspekty życia gmi-
ny Żukowo. Po zabraniu głosu przez Burmi-
strza Wojciecha Kankowskiego prowadząca 
Galę przedstawiła krótką historię nagrody. 
Tegoroczną Kapitułę tworzyli: Aleksandra 
Rogalewska, Justyna Beyer – Rosener, An-
drzej Karczewski, Tyberiusz Treder, Albin 
Bychowski, Jan Żółtowski, Józef Belgrau.
 Na zakończenie tej części Gali Nominowa-
nych i Laureatów zaproszono do wspólnego 
zdjęcia. Następnie zespół Jana Konopa zapro-
sił na koncert. 

Wyniki pracy Kapituły Gminnej 
Nagrody SUCOVIA

KULTURA
Nominacje w kategorii kultura otrzymali: 
Barbara Herrmann – Myszk, Robert Regliń-
ski, Marian Jeliński.
Nagrodę w kategorii kultura otrzymał Ma-
rian Jeliński.
SPORT
Nominacje w kategorii sport otrzymali: Dru-
żyna Seniorska Piłki Ręcznej GKS Żukowo, 
Filip Wendt, Sekcja Lekkoatletyczna GKS Żu-
kowo. 
Nagrodę w kategorii sport otrzymała Druży-
na Seniorska Piłki Ręcznej GKS Żukowo, któ-
rą odebrał trener Jakub Bonisławski.
INICJATYWY SPOŁECZNE
Nominacje w kategorii inicjatywy społeczne 
otrzymali: Aleksandra Kobiela, Klub Sporto-
wy Sulmin, Wioleta Krause.

Nagrodę w kategorii inicjatywa społeczna 
otrzymała Wioleta Krause.
EDUKACJA
Nominacje w kategorii edukacja otrzyma-
li: Mirosława Żołna, Krystyna Rogalewska, 
Aleksandra Kobiela
Nagrodę w kategorii edukacja otrzymała 
Krystyna Rogalewska.
GOSPODARKA
W tej kategorii nie przyznano nominacji, na-
tomiast nagrodę otrzymała firma Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlo-
we „Polkar” z Żukowa. Odebrał ją właściciel 
Ryszard Karpus.
NAGRODA HONOROWA - MECENAS
Nagroda honorowa została wręczona za me-
cenat i działalność wspierającą rozwój Gmi-
ny Żukowo oraz jej promocję. 
W tej kategorii nagrodę otrzymał Michał 
Bryła Prezes Zarządu firmy Siódme Niebo.
NAGRODA BURMISTRZA
Nagroda Burmistrza trafiła do rąk Prezesa 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Bazuny, 
Roberta Reglińskiego.

fot. OKiS
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Ks. Jan Twardowski 
jakiego nie znacie!

Warsztaty dla 
dużych i małych

„Czeremuchy” w kabarecie na Dzień Kobiet
Corocznej tradycji stało się zadość. Grupa 
teatralna „Czeremuchy” wraz z muzycz-
nym kwartetem zaprosiła na występ z oka-
zji Dnia Kobiet. W tym roku zebranym po-
płynęły łzy... ze śmiechu! 

 Instruktor grupy Robert Redlicki przedsta-
wił zebranym studium kobiety z przymruże-
niem oka. Młodzi aktorzy, uczniowie żukow-
skiego ZSZiO oddali scenkom całe serca. Byli 
po prostu genialni. Kompletności przekazu 
dopełniała muzyka w wykonaniu Justyny 
Kropidłowskiej (saksofon), Jolanty Bach (sak-

W pierwszą niedzielę kwietnia 
(02.04.2017r.) zapraszamy do kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Tam, 
o godz. 16:30 przed zebranymi wystąpi 
Weronika Korthals.

 Artystka  urodziła się w Pucku w rodzinie 
z muzycznymi tradycjami. Jest trenerem wo-
kalnym, dyrygentem, kompozytorem oraz 
producentem. Z wyróżnieniem ukończyła 
Akademię Muzyczną w Gdańsku (dyrygentu-
ra chóralna oraz wokalistyka). Występowała 
w Teatrze Buffo (musical Metro). Regularnie 
koncertuje ze swoim zespołem, komponuje 
dla różnych wykonawców, nagrywa w stu-
dio, prowadzi zespoły wokalne oraz dyryguje 
chórem. Przez słuchaczy Radia Kaszebe zosta-
ła wyróżniona tytułem „Kaszubski Artysta 
Roku”. Jest laureatką Skry Ormuzdowej oraz 
Nagrody Remusa za wybitne osiągnięcia arty-
styczne.
 Podczas żukowskiego koncertu Weronika 
Korthals zaprezentuje utwory, jakie znalazły 
się na jej najnowszej płycie: „On” inspirowanej 
poezją księdza Jana Twardowskiego. Płyta zo-
stała wydana w 2015 r., tego roku obchodzona 
była również 100. rocznica urodzin Jana Twar-
dowskiego. Wokalistka zanurzyła się  w boga-
ctwo poezji księdza Jana, a efektem jej pracy 
kompozytorskiej jest płyta pełna emocji i mą-
drości. 

Marcowe warsztaty artystyczne związa-
ne były z tematyką zbliżających się świat 
Wielkanocnych.

  Kursanci pod okiem instruktorki Edyty 
Wrezy wykonali ozdoby świąteczne. Bara-
nek to połączenie dwóch styropianowych 
jaj – z mniejszego wykonana została głowa, 
a z większego tułów baranka. Za wełnę posłu-
żył zwinięty w kulki sizal. Pisanka to owinięte 
w gazę styropianowe jajko, do której przykle-
jono motywy wycięte z koronek i innych ma-
teriałów, a następnie pomalowano na biało 
i gdzie nie gdzie wycieniowano.
 Warsztaty przyniosły uczestnikom nie tylko 
mnóstwo zabawy i radości, ale również wzbo-
gaciły wystrój ich stołów świątecznych o sa-
modzielnie wykonane ozdoby.

sofon), Michała Kozikowskiego (akordeon) i Ja-
kuba Depka-Prądzyńskiego (akordeon). Mło-
dzi aktorzy zaprezentowali się w programie 
kabaretowym: „Karina i Aniela”, „Balladyna”, 
„Jerzego żona”, „Wiesław-a”, „Windzia” i „Nata-
sza”. Brawom nie było końca. Na zakończenie 
przemiłego wieczorku obecne Panie z okazji 

święta otrzymały słodki upominek. 
Aktorzy: Patryk Magulski, Jakub Depka-Prą-
dzyński, Sławek Dawidowski, Karolina Milew-
ska, Zuzanna Dalecka, Dominika Radomska, 
Aleksandra Cirocka, Sylwia Potrykus oraz 
instruktor grupy i twórca scenariusza Robert 
Redlicki.

Koncert skłaniający do refleksji i zadumy, wpi-
suje się w obchody 12. rocznicy śmierci papie-
ża Jana Pawła II, która przypada tego dnia.  
Wstęp wolny. fo

t. 
na

de
sł

an
e

fot. Malwina Korthals

fo
t. 

OK
iS



14  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

KULTURAKULTURA / SPORT

Do tegorocznego gminnego etapu XXXIV 
Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej przystąpiło 37. ucz-
niów w trzech kategoriach wiekowych. 
Dzieci oraz młodzież zaprezentowały 
zróżnicowany dobór utworów. 

 Najbardziej „kolorowe” wiersze deklamo-
wali najmłodsi uczestnicy. Młodzież gimna-
zjalna potraktowała konkurs bardzo poważ-
nie deklamując m. in. Kamila Baczyńskiego, 
Edwarda Stachurę czy naszego narodowego 
wieszcza Adama Mickiewicza.
 W jury zasiadły Zofia Skrzypkowska (prze-
wodnicząca) oraz Barbara Halasz i Danuta 
Trawicka. Po wysłuchaniu recytatorów ko-

Ostatnim akcentem sezonu 2016/2017 
była uroczysta gala ligi, która odbyła się 
w restauracji „Gryf”, a którą poprowadził 
Robert Silski z Radia Gdańsk. W podsu-
mowaniu uczestniczyli piłkarze, przed-
stawiciele żukowskiego samorządu oraz 
sympatycy futsalu.

 W rozgrywkach udział wzięło prawie 600 
zawodników zrzeszonych w 32 zespołach. 
Drużyny rozegrały łącznie 188 spotkań. Po-
jedynki Żukowskiej Ligi Futsalu odbywały 
się w Hali Widowiskowo – Sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 w Żukowie, a organizatorem 
był Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
 Mistrzem Superligi została drużyna Bud-
max Przodkowo, vice mistrzostwo przy-
padło beniaminkowi Elas Pol Niestępowo, 
a trzecie miejsce zespołowi Levicare.pl. Za 
najskuteczniejszego zawodnika uznano 
strzelca 31 bramek – Marcina Dampca z Elas 
Pol Niestępowo. Na tytuł najlepszego bram-

Siatkarze UKS Wilki Chwaszczyno 
przy ZPGiSP w Chwaszczynie w roze-
granym w Gdańsku  19 marca br. Fina-
le Mistrzostw Województwa Młodzi-
ków, zdobyli brązowy medal i awans do 
Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski ! 

Wybrali najlepszych recytatorów w gminie!

XXV edycja Żukowskiej Liga Futsalu dobiegła końca

Medal siatkarzy z Chwaszczyna w Mistrzostwach Województwa!

misja oceniająca przyznała nagrody w tur-
nieju recytatorskim.
Kategoria klas I-III szkoły podstawowe
I miejsce: Małgorzata Wolna, Andrzej Galiń-
ski
II miejsce: Jakub Pleszyniak
III miejsce: Zofia Jelińska
Wyróżnienie: Hubert Formela, Maria Zubko, 
Julia Kosater
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowe
I miejsce: Aleksandra Kutniewska
II miejsce: Izabela Warmowska
III miejsce: Lena Górska
Wyróżnienie: Amelia Olszewska, Julia Dagiel
Kategoria klas I-III szkoły gimnazjalne
I miejsce: Kacper Juc

karza zasłużył Piotr Skrypoczka, reprezen-
tujący Levicare.pl. Tytuł Fair Play przypadł 
drużynom Gabrem Żukowo oraz Wronek.
 Mistrzem I Ligi została drużyna Old Stars 
Chwaszczyno, vice mistrzem – Amigo Przy-
jaźń. Awansowały one do kolejnej edycji Su-
perligi ŻLF. Do II Ligi natomiast spadły dru-
żyny Mini Sam Małkowo oraz GKS Żukowo 
Ladies. Najlepszym strzelcem wśród pierw-
szoligowców okazał się zdobywca 25 bra-
mek Sebastian Żołnowski z Amigo Przyjaźń. 
Tytuł najlepszego bramkarza powędrował 
do Marcina Konkola z Bayadera. Tytuł dru-

żyna Fair Play zdobył GKS Żukowo Ladies.
 Mistrzem II Ligi ŻLF została drużyna Bo-
term Stacje Paliw , vice mistrzem – Gryf 
Pępowo. Obydwie drużyny awansowały do 
I Ligi ŻLF. Tytuł najskuteczniejszego strzelca 
przypadł Rafałowi Bronka z Boterm Stacje 
Paliw, który zdobył 36 bramek. Najlepszym 
bramkarzem drugoligowych rozgrywek 
został Adam Pyszka z Boterm Stacje Paliw, 
a drużyną Fair Play Rych-Malik Team.
 Rozpoczęcie XXVI sezonu Żukowskiej Ligi 
Futsalu planowane jest w listopadzie b.r. 
Serdecznie zapraszamy.

 W zawodach startowały 4 najlepsze zespo-
ły z województwa pomorskiego. W decydu-
jącym o zdobyciu 3 miejsca meczu, młodzi 
siatkarze wygrali z drużyną UKS SET Staro-
gard Gdański w tie-breaku. 
Kolejność miejsc w Mistrzostwach Woje-

wództwa Pomorskiego Młodzików:  
1. Trefl Gdańsk
2. SPS Lębork
3. UKS Wilki Chwaszczyno
4. UKS SET Starogard Gdański.
Trzy najlepsze zespoły awansowały do 
Ćwierćfinału Mistrzostw Polski.
Zespół UKS Wilki Chwaszczyno wystą-
pił w składzie: Cezary Trepczyk, Szymon 
Jażdżewski, Dominik Jażdżewski, Bartosz 
Sulżycki, Oliwer Konkel, Filip Lemke, Mi-
chał Janczak, Sebastian Pospieszny, Nor-
bert Dunst. Trenerami zespołu są: Robert 
Zochniak i Katarzyna Przeperska. Wszyscy 
zawodnicy są uczniami klas sportowych 
w Publicznym Gimnazjum w Chwaszczynie.

II miejsce: Natalia Drywa
III miejsce: Małgorzata Mocarska
Wyróżnienie: Natalia Bochan
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Canicross, czyli bieganie z psem to coraz 
popularniejsza forma aktywności fizycz-
nej zyskująca sobie w ostatnich czasach 
wielu zwolenników. Dyscyplina wywo-
dzi się z uprawiania sportów z udziałem 
psów zaprzęgowych i polega na współ-
pracy człowieka i psa połączonych ze 
sobą linką z amortyzatorem. 

 Bieganie z psem podczas treningu urucha-
mia, zdaniem fachowców, nieco inne partie 
mięśniowe i całkiem zaawansowani biega-
cze na początku mają pewne problemy, które 
jednak szybko mijają. 
Jak trenować canicross?  
Trenować można rekreacyjnie - do tego na-
daje się praktycznie każdy średniej wielko-
ści pies, można też i wyczynowo - startując 
na początek w Lidze Zaprzęgowej a potem 
w Pucharze Polski. Najlepiej być wówczas 
zrzeszonym w jednym z klubów pod patro-
natem Polskiego Związku Sportu Psich Za-
przęgów. W naszych warunkach klimatycz-
nych, wbrew pozorom, nie najlepiej spisują 
się kojarzone z zaprzęgami ,,północniaki” np. 
husky syberyjskie czy malamuty lecz spe-
cjalnie hodowane do sprintów, mniej futrza-
ste greystery czy przygotowywane na długie 
dystanse psy rasy alaskan husky. Podstawą 
jednak jest to, by pies którego chcemy przy-
gotować do canicrossu miał zapał do biegu, 
był posłuszny, pewny siebie ale na tyle ła-
godny by nie wchodził w konflikty z innymi 
psami.

Na bardzo wysokim poziomie stał turniej 
Grand Prix Żukowa w Siatkówce, który 
odbył się na hali widowiskowo – sporto-
wej w Żukowie w sobotę 18 marca. 

 W turnieju wzięły udział 4 zespoły z gminy 
Żukowo: EPO Project, KS Pępowo, Gryf Pępo-
wo, Danfoss Tuchom i 4 ekipy z poza gminy: 
Acrylex Kościerzyna, D&H Bytów, Marszewo 
i Nasz Dach Stężyca. 
 Rywalizacja podzielona została na dwie 
grupy po cztery zespoły w każdej, następnie 
odbyły się mecze o miejsca w tabeli. W me-
czu o III miejsce zwyciężył zespół EPO Pro-
ject (zwycięzca Żukowskiej Ligi Siatkówki) 
wygrywając 2:0 z Nasz Dach Stężyca, w fina-
le natomiast po zaciętym pojedynku lepsza 
okazała się ekipa z Bytowa. Zespół D&H tak-
że 2:0 wygrał z Acrylex Kościerzyna. Najlep-
szym zawodnikiem został kapitan zwycię-
skiej drużyny, Marek Stoltman. 
 Nagrody rzeczowe, puchary i medale wrę-
czył Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo, 

Po raz drugi w Chwaszczynie odbyło 
święto biegania w ramach prologu V cy-
klu Kaszuby Biegają 2017.

Na zaproszenie Sołectwa Chwaszczyno oraz 
Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fi-
zycznej z Żukowa  na teren Zespołu Szkół 
w Chwaszczynie zjechało się 800 miłośników 
biegania, w tym również z Ukrainy. Była to 
największa tego typu impreza w historii gmi-
ny Żukowo. Zwycięzcami biegu głównego na 
dystansie 10 km zostali Monika Czapiewska 
oraz Jergii Marchul. Ponadto odbył się szereg 
biegów dla dzieci i młodzieży. Szczegóły oraz 
zdjęcia na www.biegchwaszczyno.cyklkb.pl

Biegaj z psem w Gminie Żukowo

D&H Bytów zwycięzcą turnieju Grand Prix 
Żukowa w Siatkówce

Kaszuby Biegają 2017 - 
II Chwaszczyńska ‚10

Czy w tej młodej dyscyplinie można osiąg-
nąć sukces?
Tak. Warunkiem osiągnięcia sukcesu jest 
umiejętność dobrej współpracy człowieka 
z psem. Taki zgrany zespół umożliwia poko-
nywanie tej samej trasy z dużo mniejszym 
wydatkiem energetycznym niż przy zwy-
kłym bieganiu. Daje też sporo radości i sa-
tysfakcji w kontakcie ze zwierzęciem i, rzecz 
najważniejsza, nie jesteśmy sami na trenin-
gu. W krajach skandynawskich, ze względu 
na panujący klimat, z reguły używa się nart 
biegowych - tego rodzaju aktywności są po-
wszechnie znane nawet wśród dzieci. W Eu-
ropie kontynentalnej, w połowie lat dzie-
więćdziesiątych, zachwycili się tą dyscypliną 
Francuzi, Austriacy i Niemcy oraz Czesi i Sło-
wacy. W Polsce canicross zyskał sobie wier-
nych zwolenników na początku tego wieku. 
Obecnie w klasach pucharowych biega już 
wielu doskonałych zawodników reprezen-
tujących nasz kraj na całym świecie. Oso-
bom mającym mniej sportowe usposobienie 
a ceniącym sobie aktywny kontakt z naturą 
i zarażonych psią pasją, polecić należy tzw. 

dogtrekking, gdzie na podobnych zasadach, 
ale maszerując ze zwierzakiem, przemie-
rzać możemy ścieżki i bezdroża, praktycznie 
wszędzie tam, gdzie nas oczy poniosą. Dla 
miłośników tej dyscypliny organizowane są 
zawody zbliżone trochę do biegu na orienta-
cję, gdzie z mapą pokonywać należy odcinki 
pomiędzy poszczególnymi punktami kon-
trolnymi. Tradycją jest, podobnie jak przy or-
ganizowaniu wyścigów psich zaprzęgów, że 
na koniec takiej imprezy wręczane są dyplo-
my oraz nagrody. Uczestnicy mają też okazję 
zintegrować się podczas wieczornej biesiady 
przy ognisku.
 W Gminie Żukowo opodal wsi Skrzeszewo 
już od ponad roku aktywnie działa małżeń-
stwo Sylwii i Bartka Piasecznych, którzy są 
właścicielami kenelu psów zaprzęgowych 
alaskan husky i psów grenlandzkich pod na-
zwą ESKIMOTEAM. Sylwia jako trener per-
sonalny z doświadczeniem, prowadzi prak-
tycznie w każdą sobotę i niedzielę zajęcia 
canicross, a dwa razy w miesiącu dogtrek-
king. Bartek jest maszerem oraz zawodni-
kiem już od wielu lat. Uczy chętnych powo-
żenia psim zaprzęgiem, a nawet zabiera psim 
zaprzęgiem na małe wyprawy w najpiękniej-
sze, dzikie zakątki Kaszub.  Zimą odbywa się 
to na saniach, a gdy nie ma śniegu - na spe-
cjalnych pojazdach na kołach. 
 Wszystkich zainteresowanych psim spor-
tem oraz rekreacją zapraszamy na stronę 
internetową www.stepout.pl oraz profil na 
facebooku stepout.firma.

Tomasz Szymkowiak i Dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sportu w Żukowie, Aleksandra Ro-
galewska. 
Tabela końcowa:
I miejsce: D&H Bytów,
II miejsce: Acrylex Kościerzyna,
III miejsce: EPO Project,
IV miejsce: Nasz Dach Stężyca,
V miejsce: Gryf Pępowo,
VI miejsce: Danfoss Tuchom,
VII miejsce: Marszewo,
VIII miejsce: KS Pępowo.

Arkadiusz Krauze
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DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

1/2 kwietnia Weekend za pół ceny Gmina Żukowo Urząd Gminy w Żukowie
2 kwietnia Koncert Weroniki Korthals Kościół Miłosierdzia Bożego w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

3 kwietnia Konferencja „Przyjazna edukacja i wspieranie rozwoju 
dziecka z autyzmem”

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Żukowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Żukowie we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Świat Autyzmu” z Kartuz

4 kwietnia Biegowe Grand Prix Kaszub – Żukowo 2017 Park nad Jeziorkiem w Żukowie Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

4 kwietnia Gminny Konkurs Mitologiczny dla klas IV-VI ZPGiSP w Leźnie ZPGiSP im. Jana Pawła II w Leźnie
4/6 kwietnia Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

8 kwietnia Koncert laureatów Powiatowego Konkursu Piosenki 
Angielskiej „Just Sing” Szkoła Podstawowa w Baninie

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa, Stowarzyszenie 
Edukacja Plus Integracja

8 kwietnia Gminny Etap Konkursu Recytatorskiego „Rodno Mowa Szkoła Podstawowa w Żukowie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
w Żukowie

9 kwietnia Misterium Męki Pańskiej Kościół pw. WNMP w Żukowie Parafia pw. WNMP w Żukowie, 
Parafialny Zespół Caritas

11/13 kwietnia
18/20 kwietnia Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

21 kwietnia Amatorski Turniej Squasha Studio S7 w Baninie Studio S7 w Baninie
21 kwietnia Wieczorek przy muzyce dla osób 50 + Restauracja Gryf w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
22 kwietnia Wieczorek poetycki na Małej Scenie Mała Scena w Żukowie KGW Żukowo

23 kwietnia Wielkie Sprzątanie Rzeki Raduni Teren przy ul. Kościerskiej pomiędzy 
cmentarzem, a rzeką Radunią

Koło Wędkarskie 82 „Gryf” Żukowo, 
portal internetowy „Pomorski 
Przewodnik Wędkarski”

25 kwietnia Biegowe Grand Prix – Żukowo 2017 Park nad Jeziorkiem w Żukowie Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

25/27 kwietnia Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

28 kwietnia Gminny Przegląd Małych Form Scenicznych SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie Szkoła Podstawowa im. Obrońców 
Wybrzeża w Żukowie

29 kwietnia Zucovia Judo Cup – Otwarty turniej Judo 
o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie GKS Żukowo, Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie
30 kwietnia Żukowskie Biegi Przełajowe Park nad Jeziorkiem w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

30 kwietnia Otwarte zawody strzeleckie karabinowe Strzelnica Perkun w Miszewku Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

30 kwietnia 
/ 1 maja Wanoga do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Banino Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Baninie

kwiecień Warsztaty wrotkarskie Gmina Żukowo Stowarzyszenie Wrotkarskie 
„Gdańskie Lwy”

kwiecień / maj Żukowski Budżet Obywatelski Miasto Żukowo Urząd Gminy w Żukowie

SPORT / KALENDARIUM

Mamy podium! – czyli III miejsce Gminy Żukowo 
w XI Integracyjnym Dniu Sportu

Wydarzenia kwiecień 2017

17 marca w hali widowiskowo-sporto-
wej w Stężycy odbył się XI Integracyjny 
Dzień Sportu Samorządów Kaszub i Ko-
ciewia.

 W turnieju wzięło udział 5 zaprzyjaźnio-
nych samorządów: Żukowo, Przodkowo, 
Stężyca, Pelplin i Gniew. Zmagania sportowe 
odbywały się w fantastycznej atmosferze 
i duchu fair-play. Ponadto Dzień Sportu był 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 

w pracy w administracji samorządowej. Za-
wodnicy  mierzyli swoje siły między innymi 
w następujących konkurencjach: przeciąga-
nie liny, gra w Baśkę, skrzynia – czyli wej-
ście jak największej liczby osób na skrzynię 
sportową, rzut do kosza, dwa ognie.
 W większości dyscyplin reprezentanci 
Gminy Żukowo zajmowali wysokie lokaty, 
m.in. zajmując II miejsce w skrzyni oraz rzu-
cie do kosza.W wyniku kumulacji punktów 
Gmina Żukowo zajęła III miejsce, natomiast 
zwycięzcą XI Integracyjnego Dnia Sportu 
Kaszub i Kociewia została Stężyca. II miej-
sce zdobyła Gmina Pelplin, IV - Gmina Gniew 
a na V miejscu uplasowała się Gmina Przod-
kowo.  Wszystkim reprezentantom gmin 
dziękujemy za wspaniałą zabawę i jedno-
cześnie z niecierpliwością czekamy na XII 
spotkanie Kaszubsko-Kociewskie, które od-
będzie się w przyszłym roku w Przodkowie.

fot. Natalia Piotrzkowska


