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Szanowni Państwo
Grudzień rozpoczął się Żukowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym – zachęcam do obejrzenia fotorelacji. 
Delegacje z Gminy Żukowo gościły na Jarmarkach w gminach partnerskich w Wendelstein oraz Saint-Junien. 
Wraz z uczniami ze szkół podstawowych w Żukowie oraz zespołem „Kaszubki” rozświetlona została choinka 
na placu przed Urzędem Gminy Żukowo. Wiele wydarzeń nawiązywało właśnie do świąt, na które tak czeka-
my. Okres ten to czas przygotowań, refleksji i zadumy. Korzystając z okazji, życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Trzymają Państwo w swoich rękach kolejny, ostatni w 2017 roku numer magazynu informacyjnego „Moja Gmina”. Żywię nadzieję, że każde 
z wydań było źródłem cennych informacji o realizacjach, inwestycjach i wydarzeniach w Gminie Żukowo. Nie jest to z pewnością ostatnie 
wydanie magazynu. W nadchodzącym roku będziemy kontynuować ten sposób informowania o ważnych zadaniach w naszej gminie. Życzę 
owocnej lektury.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

Beata Bujnowska-Kowalska
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
•  Zespół Promocji Gminy pokój 20,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl
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Niech Bétlejemskô Gwiôzda Nôdzeji 
rozwidni latosé Gódě na wszětczi dnie 2018 rokù,

codniową redotą, żecznotą i ubětkã lědzczich serców.
Żéczom

Niech Betlejemska Gwiazda Nadziei
rozjaśni tegoroczne Święta Bożego Narodzenia i wszystkie dni 2018 roku, 

codzienną radością, życzliwością i pokojem ludzkich serc
Życzą

Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Przewodniczący Rady Miejsckiej

Witold Szmidtke
wraz z radnymi Gminy Żukowo

Burmistrz Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski
z pracownikami Urzędu Gminy
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Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH 
Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo” 
oraz „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” na 
2018 r. Więcej informacji na stronie www.zukowo.pl

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
Burmistrz Gminy Żukowo informuje, że do 12 stycznia 2018 r. szkoły i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów 
do Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie. Wybory do MRG odbędą się 22 stycznia 2018 r. Więcej informacji na zukowo.pl 
w zakładce Informacje dla mieszkańców/Młodzieżówa Rada Gminy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE EKOLOGII 
I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2018 ROKU 

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku pn. „ Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ”. Więcej informacji na stronie www.zukowo.pl

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY INFORMUJE, ŻE W DNIACH 18 GRUDNIA 2017R. – 12 STYCZNIA 2018 R. BĘDĄ 
PRZYJMOWANE WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH: 

1)  Przedsięwzięcia 1.2.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, 
DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na stronie 
http://kaszubylgd.pl/72018-przetworstwo-ogloszenie/

2)  Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na stronie  
http://kaszubylgd.pl/82018-turystyka-ogloszenie/

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroeergetyczne S.A., została wydana w dniu 
29 listopada 2017 r. decyzja o udzeleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
dla inwestycji pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV „Gdańsk Przyjaźń” - budynków oraz infrastruktury 
technicznej. Więcej informacji na stronie www.zukowo.pl

Zakończono realizację zadania pn. „Czy-
ste powietrze Gminy Żukowo – edycja 
2017”. Projekt był możliwy dzięki uchwa-
le Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Żuko-
wie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie za-
sad udzielania osobom fizycznym dotacji 
celowych na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów inwestycji związanych 
z ochroną środowiska (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2016 r. poz. 1806, ze zm. Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3299).

W dniu 21.09.2017 r. Gmina Żukowo pod-
pisała umowę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) na dofi-
nansowanie do kwoty 211.690,00 zł reali-
zacji w 2017 roku zadania pn.: „Czyste po-
wietrze Gminy Żukowo – edycja 2017”.
W ramach projektu zakwalifikowano 62 
wnioski złożone przez właścicieli nierucho-

mości z terenu Gminy Żukowo. 55 benefi-
cjentów podpisało z Gminą Żukowo umowę 
o udzielenie dotacji do poniesionych i udo-
kumentowanych kosztów modernizacji 
źródła energii cieplnej, poprzez likwidację 
kotłów opalanych węglem z obiektów bu-
dowlanych. W wyniku realizacji Zadania 
44 beneficjentów rozliczyło się w terminie 
zgodnym z umową i przedłożyło wymaga-
ne dokumenty. W ramach Zadania „Czyste 
powietrze Gminy Żukowo – edycja 2017” 
zostało zmodernizowanych 44 piecy opa-
lanych węglem i zastąpiono je 37 piecami 
gazowymi, 6 piecami na drewno oraz 1 
pompę ciepła. Według rozliczeń przedłożo-
nych przez beneficjentów całkowity koszt 
rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 
661 503,90 zł brutto, z czego Gmina dokona-
ła refundacji udokumentowanych kosztów 
kwalifikowanych, tj. 279 928,60 zł brutto.
Po rozliczeniu Zadania, koszty kwalifiko-

wane stanowiące udział własny Gminy i po-
chodzące ze środków budżetu gminy, wyno-
szą 120 179,60 zł.
W wyniku realizacji zadania ograniczona 
zostanie emisja o:
Pyły ogólne –4,535 Mg/rok; SO2 –2,195 Mg/
rok; NOx –0,010 Mg/rok; CO – 10,137 Mg/
rok; CO2 –139,692 Mg/rok; Emisja równo-
ważna – 20,444 Mg/rok
Równolegle do omówionych działań, do 
dnia 29 grudnia 2017 r. przyjmowane są 
wnioski od właścicieli nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie gminy, o udzielenie 
dotacji do poniesionych kosztów moderni-
zacji źródeł energii cieplnej w obiektach bu-
dowlanych, których planowana realizacja 
nastąpi w 2018 r. Więcej na www.zukowo.pl
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INWESTYCJE 

14.12.2017 r. została oddana do użytkowania inwestycja „Rozbudowy budynku OSP 
ETAP II – o pomieszczenia dla potrzeb biblioteki – biblioteka z czytelnią, sala kompu-
terowa oraz sala wielofunkcyjna na działce nr 705/1 w miejscowości Chwaszczyno, 
gmina Żukowo” (913,84m2 ). Wykonawcą był Zakład Usług Remontowo-Budowla-
nych „APOLLO” Piotr Lubecki Nowa Wieś Kościerska 39/1 83-400 Kościerzyna. 
Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa - 784,64 m2, Kubatura budynku - 4.221,94 
m3, Powierzchnia chodników - 214,62 m2, Powierzchnia placów manewrowych – 
1.249,22 m2, Powierzchnia zieleni – 632,18 m2, Przyłącze sieci elektrycznej - 47 m, 
Termin robót budowlanych – 30.10.2017, Termin uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie – 14.12.2017, Koszt inwestycji to 2 111 849,91 PLN.

Wykonane zostały nawierzchnie asfaltowe na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim oraz na 
ul. Łąkowej w Skrzeszewie. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni 
asfaltowej na ul. Słonecznej w Przyjaźni, ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie oraz w Rutkach 
(działka nr 163/2), w Sulminie (działki nr 29, 6/2, 1/2, 62/7). Inwestycja polegająca na wy-
konaniu nawierzchni asfaltowych planowana była na październik/listopad bieżącego roku. 
Przedłużający się termin realizacji inwestycji spowodowany był koniecznością uzyskania 
dodatkowych uzgodnień od gestorów sieci, co było niezbędne przy uzyskaniu zaświadcze-
nia o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. 
Całość ww. prac budowlanych opiewa na kwotę ok. 1,1 mln zł.

Ogłoszenie nr 623923-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.
Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudowa sieci wodociągowej, 
budowa budynku gospodarczego oraz zbiorników retencyjnych w Miszewie. Termin składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-04, godzina: 10:00

Zamówienie nr ZP.271.52.2017 opublikowane w dniu 13.12.2017 r. 
Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.01 Kompleksowe 
przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewita-
lizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”.

Zamówienie nr ZP.271.71.2017 opublikowane w dniu 04.12.2017 r. 
Zaprojektowanie i wybudowanie ul. 3 Maja w Żukowie. Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.01 Komplekso-
we przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 08.01.01. Komplekso-
we przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – me-
chanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: 
„Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”. 
Więcej informacji o przetargach na stronie bip.zukowo.pl.



6  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

WYDARZENIA

Samorządowy Lider Edukacji 2017

Jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich 
ks. Stanisława Gackowskiego 

O PKM w audycji „Nie tylko 
Metropolia” w Radiu Gdańsk

Gmina Żukowo w programie 
TVP „Pomorze Samorządowe”

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogól-
nopolskiego Konkursu i Programu Cer-
tyfikacji Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw „Samorządowy Lider 
Edukacji”.

 Certyfikaty akredytacyjne wręczone 
zostały po raz siódmy przez zespół eks-
pertów reprezentujących środowiska na-
ukowe i czołowe polskie uniwersytety. 
Eksperci oceniali jakość i efektywność 
lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfika-
tem wyróżniono te gminy i powiaty, które 
swoje zadania oświatowe realizują nowo-
cześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską 
o jakość kształcenia.
 Gmina Żukowo, jako jedna z dwóch gmin 
w województwie pomorskim, obok Gmi-
ny Miejskiej Rumia, otrzymała certyfikat 

W niedzielę, 17 grudnia, w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Żukowie swój jubileusz 60-le-
cia święceń kapłańskich świętował ks. 
Stanisław Gackowski, który przez 21 
lat był proboszczem parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Żukowie, obecnie emeryt. 

 W uroczystej, jubileuszowej liturgii 
udział wzięli parafianie, władze samorzą-
dowe z Burmistrzem Gminy Żukowo Woj-

14 grudnia br. w Radiu 
Gdańsk posłuchać można 
było audycji „Nie tylko Me-
tropolia” poświęconej Po-
morskiej Kolei Metropolital-
nej. 

Program poprowadził Przemy-
sław Woś. Jego gośćmi byli: Ry-
szard Świlski - wicemarszałek 
województwa pomorskiego 
odpowiadający za transport 
w regionie, Wojciech Kankow-
ski - Burmistrz Gminy Żukowo 
oraz Paweł Rydzyński - eks-

pert ds. transportu publiczne-
go, analityk rynku kolejowego.

Audycja do odsłuchania na 
stronie Radia Gdańsk radiog-
dansk.pl

4 grudnia br. w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Żukowie prowadzny był 
program Telewizji Polskiej - 
„Pomorze Samorządowe”. 

 W rozmowie z dziennikarza-
mi TVP wziął udział burmistrz 
Wojciech Kankowski, prze-
wodniczący Witold Szmidtke, 
radni Rady Miejskiej w Żuko-
wie oraz mieszkańcy Gminy 
Żukowo.
 W programie omawiane 
były tematy korków w naszej 

gminie oraz budowy Obwod-
nicy Metropolitalnej. Mówio-
no również o Centrum Kultury, 
Sportu i Czytelnictwa, które 
ma powstać już w 2018 roku.

Materiał można obejrzeć na 
stronie gdansk.tvp.pl.

w VII edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw „Samorządowy Lider 
Edukacji”. Został on przyznany na pod-
stawie oceny Komisji Ekspertów złożonej 
z naukowców reprezentujących wybrane 
polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II).
 W recenzji komisja certyfikacyjna po-
twierdza, że Gmina Żukowo spełnia więk-
szość z następujących kryteriów oceny, 
między innymi w sposób szczególny dba 
o rozwój szkolnictwa na swoim terenie 
oraz uznaje, że rozwój szkolnictwa, eduka-
cji i nauki to świadectwo nowoczesności 
i wysokich ambicji jednostki samorządu 
terytorialnego i przekonanie to stara się 
wcielać w życie; wyróżnia się pod wzglę-
dem inwestycji w oświatę i jej infrastruk-
turę; w sposób szczególny wspiera rozwój 

kultury lokalnej, a w szczególności wspie-
ra twórczość kulturalną dzieci i młodzie-
ży; propaguje „dobre praktyki” w dziedzi-
nie nauki edukacji, zarządzania oświatą 
i kulturą, jest organem prowadzącym, któ-
ry realizuje oryginalne i interesujące pro-
gramy kształcenia, posiada szczególne 
osiągnięcia w zakresie wspierania rozwo-
ju naukowego, sportowego i kulturalnego 
młodzieży. Więcej informacji na stronie: 
www.lider-edukacji.pl

ciechem Kankowskim oraz Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Witoldem Szmidtke, 
rodzina i przyjaciele ks. jubilata. Gośćmi 
honorowymi uroczystości byli: ks. Zbi-
gniew Zieliński, biskup pomocniczy ar-
chidiecezji gdańskiej i ks. Józef Szamocki, 
biskup pomocniczy archidiecezji toruń-
skiej. Oprawę uroczystości jubileuszowej 
zapewniły schola Norbertanki i chór Har-
monia. 
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Media społecznościowe w Urzędzie Gminy

V Powiatowy Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” rozstrzygnięty!

Pierwszy kaszubski zlot miłośników maluchów

Prestiżowa Nagroda dla Fundacji Skansenu 
Pszczelarskiego z Żukowa

Na jeden wieczór sala konferencyjna bu-
dynku Urzędu Gminy w Żukowie została 
zdominowana przez media społecznoś-
ciowe.

 7 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 odbyło 
się spotkanie, którego głównym tematem 
był m.in. facebook, twitter i instagram. 
W szkoleniu wzięło udział ponad 30 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, klu-
bów sportowych, kół gospodyń wiejskich, 
fundacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Żu-
kowo.

1 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej 
im. REMUSA w Glinczu zorganizowa-
no Powiatowy Etap Konkursu „Méster 
Bëlnégò Czëtaniô”.

 Komisja wytypowała zwycięzców, którzy 
reprezentowali powiat kartuski na kon-
kursie regionalnym w Wejherowie. Byli to: 
Zofia Kędzia z SP im. Remusa w Glinczu, 

Jesienią po raz pierwszy na Kaszubach, 
spotkali się miłośnicy fiatów 126p. Przy-
jechali właściciele maluchów z różnych 
regionów Polski - m.in. z Chojnic i Koni-
na.

 Było blisko 70 aut. Organizatorzy szacują, 
że impreza przyciągnęła około 300 osób. 
Wśród miłośników tego niezwykłego auta 
byli również przedstawiciele z Żukowa.

Na początku grudnia w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku odby-
ła się XXIII Gala Bursztynowego Mieczy-
ka im. Macieja Płażyńskiego, podczas 
której nagrodą specjalną Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego została 
uhonorowana organizacja z Gminy Żu-
kowo.

 Nagrodę otrzymała Fundacja Skanse-
nu Pszczelarskiego z Żukowa realizująca 
zadania w zakresie ochrony zabytków 
pszczelarskich i stolarskich jak i wspiera-
nie działalności w dziedzinie rękodzielni-

 O możliwościach jakie dają media spo-
łecznościowe i Internet, bardzo ciekawie 
opowiadał specjalista w tym zakresie Ma-
riusz Kowalik - szkoleniowiec z wieloletnim 

doświadczeniem, doradca ds. pozyskiwania 
funduszy, narzędzi ICT dla organizacji po-
zarządowych oraz współpracy z mediami, 
handlowiec, dziennikarz, rzecznik praso-
wy, specjalista ds. organizacji programów 
profilaktycznych. Po wykładzie odbyło 
się spotkanie opłatkowe, podczas które-
go Burmistrz Wojciech Kankowski złożył 
wszystkim gościom świąteczne życzenia 
oraz zaprosił na poczęstunek. Uczestnicy 
mieli okazję przełamać się opłatkiem oraz 
wymienić się doświadczeniami związany-
mi z tematyką szkolenia.

ctwa, zwłaszcza haftu szkoły żukowskiej. 
Nagrodę dla Fundacji odebrał szef Fundacji 
Marian Jeliński.
 Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której 
idea i koncepcja realizacji została przygoto-
wana przez Regionalne Centrum Informa-
cji i Wspomagania Organizacji Pozarządo-
wych przyznawana jest od 1994 roku. Ideą 
tej nagrody jest promocja działalności spo-
łecznej najważniejszych organizacji poza-
rządowych w województwie pomorskim. 
Bursztynowy Mieczyk był pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w skali kraju i na-
dal stanowi unikalny przykład uznania dla 

działań organizacji pozarządowych w for-
mie nagrody na szczeblu regionalnym.

Marcelina Wiśniewska z SP w Gowidlinie, 
Fabian Biankowski z SP w Mirachowie, Ka-
rolina Miotk z SP Mojusz, Kacper Krzebietke 
z SP Miechucino, Fabian Marszałkowski z SP 
Mirachowo, Anna Okrój z SP Przodkowo, 
Marta Krefta z SP Tuchlino, Daniel Marszk 
SP Tuchlino, Dorota Mateja z ZSZiO Kartuzy, 
Karolina Stanisławska z ZSP Sierakowice, 
Martyna Skorowska z ZSP Przodkowo, Jani-

na Mielewczyk z Sierakowic.
Materiał o Remusie pt. 
„Literacki Remus”, na-
wiązujący do patro-
na szkoły w Glinczu, 
można obejrzeć na  
www.telewizjattm.pl.
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fot. BBujnowska-KowalskaZDJĘCIA

Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie



Nr 12/12 • Grudzień 2017  |  9  

fot. BBujnowska-Kowalska

Jarmark Bożonarodzeniowy w Wendelstein

oraz Saint-Junien

Rozświetlenie choinki z kolędami i Mikołajem

ZDJĘCIA

fot. Natalia Piotrzkowska
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Prestiżowy Turniej Tańca w Żukowie

SP nr 2 w Żukowie z Laurem Mistrza Nowoczesnej Edukacji

VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej

W ostatni weekend listopada do Żuko-
wa zjechali tancerze z całej Polski. Na 
parkiecie o tytuł Mistrzów Polski wal-
czyło 516 par.

 Dwa dni zmagań zwieńczyła Gala Wie-
czoru poprowadzona przez Agnieszkę Ka-
czorowską i Kamilę Drezno. Dodatkowo 
gośćmi specjalnymi wieczoru byli Hanna 
Zudziewicz i Jacek Jeschke. Na parkiecie 
zaprezentowały się najlepsze pary. Po-
śród uczestników nie zabrakło i naszych 
lokalnych tancerzy. W kategorii „D” swoje 
umiejętności zaprezentowali wychowan-
kowie Studia Tanecznego „Mambo” Marta 
Bekier i Oliwier Janicki. Młodzi tancerze 
wzięli udział w dwóch kategoriach tanecz-

24 listopada 2017 r. podczas II Euro-
pejskiego Forum Nowych Technologii 
i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II 
Salonu Technologii i Wyposażenia dla 
Edukacji w uroczystej atmosferze na 
scenie pojawili się przedstawiciele no-
minowanych do nagrody szkół.

15 grudnia 2017 r. w miejscowości Szopa 
niedaleko Sierakowic odbył się VIII Wo-
jewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy 
i Fraszek Ewy Warmowskiej

nych - tańce standardowe i latynoamery-
kańskie i w obu przypadkach stanęli „na 
pudle” plasując się na III miejscu.
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Szczegółowe wyniki https://baza.fts-ta-
niec.pl/reg/LIVE/2017/20171126_Zuko-
wo/

 Wśród placówek, które otrzymały Laur 
znalazła się również Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
 Otrzymanie tego tytułu to wkład wielu 
osób oraz Organu Prowadzącego. Nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie dobre wypo-
sażenie w sprzęt komputerowy, pomoce 

Celem konkursu jest popularyzacja kaszub-
skiej i polskiej twórczości Ewy Warmow-
skiej w szerokim kręgu - w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży z terenu woje-
wództwa pomorskiego.
Do konkursu przystąpiło ok 150 osób z kil-
kudziesięciu miejscowości. Recytatorzy 
zostali podzieleni na kilka kategorii rocz-
nikowych ale i tak konkurencja była bardzo 
duża. Poziom recytacji był bardzo wysoki.

 Ze Szkoły Podstawowej w Baninie w kon-
kursie wzięła udział uczennica klasy Ia - 
Małgorzata Laskowska. Wiersz, który recy-
towała opowiadał o przyjaźni psa i chłopca. 
Małgosia zajęła wysokie, drugie miejsce. 
Wielkie gratulacje!

Henryka Kolka

dydaktyczne, zaangażowanie nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Gminny projekt Dzie-
ciaki Bystrzaki to szereg zajęć dodatko-
wych dla uczniów, pomoce do nauki ję-
zyków obcych, informatyki (pracowania 
terminalowa), mierniki wykorzystywane 
w czasie zajęć z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych, laptopy, tablety, 
tablice interaktywne, gry planszowo-
-interaktywne, szkolenia dla nauczycieli 
i szereg innych. Rada Rodziców to zespół 
osób, dla których wyposażenie szkoły 
w pomoce jest priorytetowym zadaniem. 
To z funduszy rodziców zostały zakupione 
ozoboty, tablety, klocki Lego Mindstorms.
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Wyczekiwany biskup Mikołaj w Borkowie

Spotkanie tematyczne w SP w Baninie

Gramy w ręczną

Borkowską szkołę zaszczycił wyjątko-
wy gość. Otoczony liturgiczną asystą do 
uczniów najmłodszych klas przybył bi-
skup Miry, Mikołaj, z dalekiej Anatolii.

 Od pewnego już czasu wyczekiwano 
go. Dzieci pisały do niego listy, ćwiczyły 
kolędy i piosenki na jego cześć. Powta-
rzano pacierze. Gdy minęło południe po 
szkole rozeszła się wieś, że ze Wschodu, 
od strony Rutek, w towarzystwie dwóch 
akolitów, nadchodzi św. Mikołaj. Wszyscy 
z radością, ale i lekkim lękiem, zebrali się 
na auli. Dzieci i nauczyciele śpiewali pieś-
ni. W końcu w korytarzach szkolnych roz-
legł się dźwięk dzwonków. Na aulę weszli 
akolici, a za nimi św. Mikołaj w pięknych 
biskupich szatach. Przywitał zebranych, 

Poranek z Wandą Chotomską, mistrzynią 
rymu, rytmu i zabawy ze słowem, to kolej-
ne spotkanie tematyczne przygotowane 
dla uczniów klas drugich Szkoły Podsta-
wowej w Baninie. 

W sali teatralnej dzieci mogły zobaczyć wy-
stawkę książek, które można wypożyczyć 
z biblioteki szkolnej i wiejskiej, prezentację 
multimedialną i prawdopodobnie po raz 
pierwszy obejrzały archiwalne fragmen-
ty dobranocki „Jacek i Agatka”. Uczniowie 
wysłuchali również fragmentów książek 

7 grudnia w Szkole Podstawowej w Bani-
nie odbył się sportowy event podsumowu-
jący rok 2017 programu „Gramy w ręczną” 
- program autorski Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 Do Banina przyjechało prawie 200 uczest-
ników ze szkół, które zakwalifikowały się 
do tegorocznej edycji programu: SP Nr 47 
w Gdyni, SP z oddziałami Integracyjnymi 

podchodził do dzieci, wypytywał o ich 
zachowanie, o ich pragnienia. Niektórych 
pytał modlitw, inni recytowali krótkie 
wiersze, śpiewali piosenki. Mikołaj wspo-
mniał o swojej misji, jaką od 17 wieków 
wypełnia na całej Ziemi. Zachęcił dzieci 
do uczciwości i szlachetności. Napomniał 
też niegrzecznych. Gdy jednak zobaczył 
u wszystkich szczerą chęć poprawy za-
siadł na biskupim tronie i rozdał dzieciom 
tak długo oczekiwane prezenty. Z każdym 
zamienił jeszcze słowo, gdyż ten święty 
zna dobrze serca wszystkich dzieci. Na 
koniec obdarowani i uradowani uczniowie 
śpiewali kolędy. Mikołaj pożegnał sie, gdyż 
czekało go jeszcze wiele pracy. Niosąc ra-
dość, nadzieję, ale i drobne upominki, udał 
się do innych wsi i miast. 

w  wykonaniu m.in. uczniów klasy 2d, do 
których grupowo wykonano przepiękne 
ilustracje. Ze szczególnym zainteresowa-
niem wszyscy śledzili konkurs wiedzowy 
„Czy znasz legendy w opracowaniu Wandy 
Chotomskiej?”, które wcześniej wychowaw-
cy czytali w klasach, jako przygotowanie do 
wydarzenia. Spotkanie przeplatały recyta-
cje wierszy przedstawicieli klas. Dzisiejszy 
event miał przybliżyć najmłodszym postać 
wybitnej artystki , zmarłej w tym roku. 

Alicja Szreder

Nr 8 w Sopocie, SP Nr 3 z Chojnic, SP Nr 5 
w Gdańsku oraz gospodarz imprezy SP Bani-
no. Nad przebiegiem zabawy pieczę trzyma-
ła Koordynatorka Wojewódzka Ewa Maru-
szak, a z ramienia SP Banino – nauczycielka 
w-f Anna Ringwelska.
 Do Programu „Gramy w Ręczną” w całym 
kraju wybrano 160 szkół, a w województwie 
pomorskim 10. Celem programu jest popula-
ryzacja piłki ręcznej wśród dzieci z klas I – IV. 
Szkoły otrzymały sprzęt do mini piłki ręcz-
nej i materiały szkoleniowe. 
 Impreza miała charakter festynu sporto-
wego z elementami piłki ręcznej. Liczyła się 
dobra zabawa a nie wyniki. Każdy uczestnik 
miał do pokonania 12 stacji tematycznych 
i mógł wykonać dowolną liczbę powtórzeń: 
badanie prędkości rzutu, rzuty na celność, 
ćwiczenia koordynacyjne i zwinnościowe. 
Rozegrane zostały również mecze mini piłki 
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ręcznej pomiędzy szkołami w systemie każ-
dy z każdym. Za udział i jak najlepsze wyko-
nanie danego zadania dzieci otrzymywały 
cukierki. Na zakończenie okazało się, że każ-
da szkoła nazbierała pokaźnych rozmiarów 
kartony pełne słodkości. Wszyscy uczestni-
cy zabawy otrzymali drobne pamiątki oraz 
tabliczkę czekolady. Najważniejszy jednak 
był uśmiech i dobra zabawa startujących 
dzieci.
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Zapraszamy na Orszak Trzech Króli w Żukowie

Wyjazd do Gdańska

Dzieje Rębiechowa

W sobotę, 6 stycznia 2018 roku, w Uro-
czystość Objawienia Pańskiego, w na-
szym mieście – Żukowie, odbędzie się już 
po raz szósty ORSZAK TRZECH KRÓLI, 
czyli tzw. „Jasełka w drodze”. 

W grudniową niedzielę OKiS udał się wraz 
z dziećmi ze świetlic wiejskich na wycieczkę do 
Gdańska.

Niewątpliwym przeżyciem dla nich było podziwia-
nie Gdańska z Koła Widokowego. A później atrakcji 
dostarczył Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku!
Wyjazd ten był swoistą nagrodą za regularne uczęsz-
czanie na zajęcia świetlicowe. Wszystkie koszty wy-
cieczki poniósł Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.

Rębiechowo jest pradawną wsią kaszub-
ską nad rzeką Strzelniczką na granicy 
Gminy Żukowo i Gdańska. W przywile-
ju fundacyjnym księcia Mszczuja I dla 
sióstr norbertanek w 1212 roku wymie-
nia się Villam Rambecove. 

 Jest to najstarsza wzmianka o Rębiecho-
wie. Wieś powstała wcześniej w dobrach 
książęcych dzięki przymusowemu osied-
leniu ludności niewolniczej, zdobytej naj-
częściej na wojnach. Pierwotnie była to 
miejscowość rozproszona, o nieregularnej 
zabudowie zagrodowej. W 1245 roku bi-
skup kujawski Michał przyznał norbertan-
kom dziesięciny ze wsi Rambechowo. Dnia 
4 grudnia 1317 roku prepozyt żukowski 
Rüdiger nadał wsi Rambecow (Rębiecho-
wo) prawo chełmińskie. Określało ono do-
kładne zasady świadczeń chłopów na rzecz 
klasztoru żukowskiego. Pozwalało też chło-
pu na swobodne gospodarowanie pozostałą 
częścią swojej produkcji. Nowym lokatorem 
(sołtysem) został niejaki Jan Below. Za swój 
urząd zapłacił 21 grzywien. Była to suma 
znaczna i świadczyła o bogactwie wsi. 
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„Orszak Trzech Króli” - to impreza o charak-
terze społecznym, rodzinnym i religijnym. 
Zaprasza do udziału osoby wierzące i nie-
wierzące, ma na celu zjednoczenie wszyst-
kich we wspólnym poszukiwaniu Nowo-
narodzonego Króla, na wzór Mędrców ze 
Wschodu – Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Uczestnicy Orszaku pragną, tak jak Trzej 
Królowie – oddać pokłon Jezusowi. Hasłem 
tegorocznego Orszaku jest wezwanie:
„BÓG JEST DLA WSZYSTKICH – WSZYSCY 
DO STAJENKI !”
 Żukowski Orszak to wspólna inicjatywa 
Parafii dekanatu żukowskiego, władz sa-
morządowych naszej gminy i Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach, Szkół i Przedszkoli 
funkcjonujących na terenie gminy.

 Zbiórka godz 12:45 przed Halą Wido-
wiskowo – Sportową przy Szkole Podsta-
wowej Nr 2 im. J. Heweliusza w Żukowie, 
ul. Armii Krajowej 2 E
START godz 13:00 parking przed Halą W/S 
przy SP Nr 2 im. J. Heweliusza

TRASA ORSZAKU:
-  plac przed Halą Widowiskowo – Spor-

tową
-  ul. Armii Krajowej
-  ul. Gdyńska
-  ul. Siostry Faustyny
-  kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żu-

kowie

Więcej informacji na www.zukowo.pl

Otrzymał prawo sądzenia mieszkańców 
i część opłat z tego oraz połowę dochodów 
z karczmy. Mieszkańców z tej okazji zwol-
niono na 3 lata z czynszu. Miejscowy młyn 
w 1318 roku siostry oddały w dzierżawę. 
W 1772 roku Rębiechowo przestało być 
własnością klasztoru żukowskiego, wieś 
przejął na własność pruski skarb państwa. 
W połowie XIX wieku w Rębiechowie była 
już 3 klasowa szkoła katolicka i w 1887 
roku uczęszczało do niej 183 dzieci. W 1885 
roku w 89 gospodarstwach domowych żyło 

506 katolików i 2 ewangelików. Pod koniec 
XIX wieku Rębiechowo spłonęło w poża-
rze. W 1945 roku wiele domów także legło 
w gruzach i zgliszczach. W ramach reformy 
administracyjnej w 1973 roku Rębiechowo 
w większości włączono do gminy Żukowo, 
resztę zaś przyłączono do miasta Gdań-
ska dla potrzeb nowego lotniska. Obecnie 
wieś Rębiechowo liczy 833 zameldowanych 
mieszkańców, w tym 434 kobiety i 399 męż-
czyzn.

Józef Belgrau
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Lekcja życia z Gumisiami i Smerfami

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W drugi piątek grudnia na Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Żukowie stanęła ogromna 
scena, przemieniając ją w teatr. Wieczór ten 
był zwieńczeniem trwającego i realizowane-
go przez kilka ostatnich miesięcy projektu 
„Teatru bez barier”. 

 Aktorami biorącymi udział w przedstawie-
niu byli członkowie grupy teatralnej „Czere-
muchy”, uczniowie szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych interesujący się teatrem 
oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego działającego w Żukowie.
Głównym założeniem projektu było prze-
łamywanie barier oraz integracja grup spo-
łecznych młodzieży pełnosprawnej i osób 
z niepełnosprawnością poprzez warsztaty 
teatralne. Sam projekt zaś miał charakter in-
terdyscyplinarny, rozwijający kreatywność 
i potrzebę obcowania z kulturą. 

14 stycznia 2018 roku wszystkich mieszkań-
ców Gminy Żukowo zapraszamy na 26. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 Na rzecz naszego Sztabu zakwestuje 60. wo-
lontariuszy, których będzie można spotkać na 
ulicach Żukowa, Leźna, Skrzeszewa, Przyjaź-
ni i Chwaszczyna. Najmłodsza wolontariusz-
ka ma zaledwie 4 lata, ale kwestować będzie 
już drugi rok.
 Kolejny raz wystartuje Bieg „Policz się z 
cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Tak jak 
rok temu, będzie możliwość pobiegnięcia na 
dwóch dystansach - 2 km i 4 km, a na mecie 
każdy otrzyma pamiątkowy medal ufundo-
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 Autorem scenariusza jest Robert Redlicki, 
który wplótł w niego swoiste przesłanie – 
mieszkamy obok siebie, pomagajmy sobie na-
wzajem. 
 Partnerami projektu byli: Specjalny Ośro-
dek Szkolono-Wychowawczy w Żukowie, 

Gimnazjum nr 2 w Żukowie (obecnie Szkoła 
Podstawowa nr 2) oraz Gdański Teatr Szeks-
pirowski. Projekt dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

wany przez firmę Champion Sport z Kartuz. 
Biuro zawodów, w którym można odebrać pa-
kiety startowe będzie czynne od godz. 12.30, 
start biegu na krótszym dystansie o 13.30, na 
dłuższym o 14.00. Opłata startowa za udział 
w Biegu wynosi min. 10 zł, a pieniądze uzy-
skane z pakietów startowych trafią do puszek 
wolontariuszy żukowskiego Sztabu. Start 
biegów zlokalizowany jest przy Hali Widowi-
skowo - Sportowej w Żukowie, a trasa wiedzie 
ulicą Armii Krajowej. Dla wszystkich biegaczy 
Restauracja Gryf z Żukowa przygotuje cie-
płą zupę. Wręczenie pucharów i nagród dla 
najlepszych biegaczy nastąpi o godz. 15.00 
w Hali Widowiskowo - Sportowej. Wówczas 

też rozpocznie się impreza, podczas której na 
scenie zobaczymy występy dzieci i młodzieży, 
a wśród nich laureatów II Gminnego Przeglą-
du Artystycznego. Nie zabraknie pokazów 
tanecznych w wykonaniu zespołów Perełki, 
Rapsodia, Niezabôtczi i par ze szkoły tańca 
Mambo, a na finał imprezy wystąpi kolumbij-
ski wokalista Juan Felipe Alvarado. Tradycyj-
nie zakończymy wszystko „światełkiem do 
nieba”, czyli pokazem sztucznych ogni.
 Nie mniej wiele będzie działo się wokół 
sceny. Jak co roku uczniowie i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Heweliusza 
przygotują pyszne ciasta, które będzie można 
spróbować w „Kąciku Łasucha”. Na Kramiku 
WOŚP każdy znajdzie coś dla siebie, a dodat-
kowo robiąc zakupy można wziąć udział w lo-
sowaniu cennych nagród. 
 Najmłodszych zapraszamy na warsztaty 
i zajęcia kreatywne, wśród nich specjalną 
ofertę przygotowało Centrum Edukacyjno – 
Językowe MyTime. 
 Zachęcamy firmy i osoby prywatnym do 
przekazywania upominków i gadżetów na 
„licytacje”, które odbędą się około godziny 
16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Nie zabraknie na 
nich sztandarowych pozycji wszystkich na-
szych licytacji czyli kosza produktów Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz 
tortów z Cukierni Markiza.

 Korzystając z przygotowanej przez nas ofer-
ty swoimi datkami wspierają Państwo cel 26. 
Finału WOŚP jakim jest pozyskanie środków 
„dla wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków”.
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Żukowska Liga FutsaluŻukowska Liga 
Futsalu Junior

Świąteczny Turniej Szachowy

Noworoczny mecz piłki nożnej

W połowie grudnia w Szkole Podstawowej 
im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie 
odbył się tradycyjny już Świąteczny Tur-
niej Szachowy. 

 W zawodach wzięło udział aż 52 młodych 
szachistów w wieku od 7 do 15 lat. Zawody 
przebiegły w miłej i sportowej atmosferze. 
Młodzi mieszkańcy gminy Żukowo podwyż-
szyli swoje szachowe umiejętności, nabrali 
koniecznego w tym sporcie doświadczenia 
oraz integrowali się przy szachownicy. Na za-
kończenie najlepsi zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe puchary, a dla wszystkich Mikołaj 
przygotował paczki ze słodkościami. 
 Współorganizatorami turnieju byli: Ośro-
dek Kultury i Sportu w Żukowie, Szkoła Pod-
stawowa w Pępowie oraz Pan Józef Borowicz.

Gminny Klub Sportowy Żukowo, zapra-
sza wszystkich chętnych na tradycyjne 
otwarcie roku sportowego. W Nowy Rok 
już po raz XXVII sportowcy gminy Żuko-
wo spotkają się w samo południe na sta-
dionie, aby rozegrać mecz piłki nożnej.

 Pojedynek rozegrany zostanie pomiędzy 
Oldboys Żukowo oraz Resztą Świata. Dru-
żyną gospodarzy będą Oldboje GKS Żuko-

Drużyny Superligi rozegrały dwie kolejki spotkań. W najciekawszym pojedynku do-
tychczasowy lider Budmax Przodkowo uległ 6:8 drużynie Top Trans Toporek. Top 
Trans Toporek pozostaje jedyną nie pokonaną ekipą.

Więcej informacji na www.okis-zukowo.pl

Wyniki dostępne pod linkiem: 
www.chessarbiter.com/turnieje/2017

Koniec roku to czas podsumowań ostatnich 
wydarzeń. Dla żukowskich szachistów tre-
nujących w ramach zajęć Okisowego Kółka 
Szachowego najważniejszym ostatnio turnie-
jem były Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego Juniorów w Blitza. Zawody odbyły się 
2 grudnia w Prabutach. W klasyfikacji druży-
nowej zawodnicy z Żukowa zajęli V miejsce na 
10 drużyn. W klasyfikacjach indywidualnych: 
w kat. do lat 12 Piotr Bekier zajął IV miejsce, 
w kat. do lat 14 Jakub Szweda zajął II miejsce, 
w kat. do lat 18 Dawid Zieliński zajął II miej-
sce. Podziękowania należą się Panu Sebastia-
nowi Bekier, który przewiózł żukowskich sza-
chistów do Prabut i z powrotem.

Ryszard Wicki

Drużyny uczestniczące w Żukowskiej 
Lidze Futsalu Junior, rozegrały drugą 
serię gier. 

 W poszczególnych kategoriach wieko-
wych przodownictwo w tabeli wywalczy-
ły następujące zespoły: U-12 GKS Żukowo, 
Kaszuby Zina Połchowo, GKS Kowale, U-10 
GKS Przodkowo, Ex Siedlce Gdańsk, GKS II 
Żukowo, U-8 AP Gdynia, MKS 2009 Gości-
cino, Champion Sport GKS Żukowo.
 Kolejny turniej odbędzie się 20 stycznia 
2018 roku. 
Więcej informacji na www.okis-zukowo.pl

wo, a w drużynie Reszty Świata wystąpią 
zawodnicy pozostałych klubów gminy Żu-
kowo, goście oraz mieszkańcy, którzy będą 
chcieli rozpocząć rok grając w piłkę nożną 
i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich 
do uprawiania tej właśnie dyscypliny sportu. 
 1 stycznia 2013 roku pierwsza bram-
ka na żukowskim stadionie padła 36 se-
kund po godzinie 12.00, a autorem jej był 
Krzysztof Sidor reprezentujący barwy 

GKS Żukowo. Czy w 01 stycznia 2018 roku 
padnie rekord? Czy ktoś strzeli bramkę 
szybciej niż pan Krzysztof Sidor? Przyjdź 
na stadion. Weź udział w zabawie. Spró-
buj pobić rekord. Organizator, przewidu-
je miłą zabawę oraz ciepły poczęstunek. 

 GKS Żukowo zaprasza wszystkich chęt-
nych. Przywitaj i rozpocznij 2018 rok na 
sportowo. 
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GKS Żukowo Ladies B-Day Cup

Sukces najmłodszych sportowców z Chwaszczyna 
na turnieju w Niemczech!

Klub GKS Żukowo sekcja kobiet, serdecz-
nie zaprasza na turniej piłki nożnej ha-
lowej kobiet, GKS Żukowo Ladies B-Day 
Cup, który odbędzie się 30 grudnia 2017 
w godzinach 15:00-19:00 w Hali Widowi-
skowo – Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 
2e. 

 Sekcja kobiet w naszym klubie, w nadcho-
dzącym 2018 roku, obchodzić będzie piątą 
rocznicę powstania drużyny. Przez te pięć 
lat, poprzez udział w licznych turniejach na 
terenie całego kraju, promuje gminę Żukowo 
oraz piłkę kobiecą.
 W rozgrywkach III ligi Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej przestała być tzw. 
kopciuszkiem i potrafi nawiązać równą wal-
kę z silniejszymi ośrodkami piłki kobiecej 
(Malbork, Bytów, Gdynia, Gdańsk, Chojnice, 
Tczew, Pruszcz Gdański). 
 W rozgrywkach Pomorskiej Ligi Halowej 
Kobiet zarówno w kategorii seniorek jak i ju-
niorek, co roku typowana jest jako jeden z fa-
worytów do końcowego zwycięstwa w tych 
rozgrywkach (w roku 2017 seniorki zwycię-
żyły w rozgrywkach a juniorki zajęły trzecie 
miejsce tracąc tylko trzy punkty do lidera). 
Drużynę od samego początku prowadzi tre-

30 listopada najmłodsi siatkarze i siat-
karki z UKS WILKI przy Szkole Podsta-
wowej im. A. Mickiewicza w Chwasz-
czynie wyruszyli do Niemiec na swój 
pierwszy Międzynarodowy Turniej Mi-
nisiatkówki Junior Cup 2017.

 Młodzi sportowcy dotarli do kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego Tropical Island, 
gdzie przez cały dzień korzystali z do-
stępnych atrakcji, a następnie wyruszyli 
do miejscowości Angermunde, gdzie brali 
udział w turnieju rozgrywanym systemem 
portugalskim, co było sporym wyzwaniem 
dla wszystkich. Kolejną nowością było to, 
że dziewczęta rywalizowały z chłopcami.
 Rewelacyjnie spisali się najmłodsi siatka-
rze z chwaszczyńskiej szkoły, którzy w ka-
tegorii U12 uplasowali się na dwóch czoło-
wych miejscach: 1 miejsce zajęli: Mateusz 
Szafrański, Euzebiusz Belka; 2 miejsce za-
jęły: Amelia Fiodorowicz, Zuzanna Śliwiak.
 Natomiast w kategorii U14 nasze zespoły 
uplasowały się na: 8 miejscu – Szymon Fre-
iberg, Szymon Młyński, Dawid Litzbarski, 
Maciej Śliwiak, Dominik Wasilewski; 10 

ner Jacek Drążek. Obecnie wspiera go trener 
Adam Pyszka. W sztabie szkoleniowym byli 
też trenerzy Waldemar Rychert, Paweł Wicki 
oraz Jakub Poklękowski. Sekcja dziewcząt 
liczy 38 zawodniczek, w tym 10 juniorek. 
Dziewczęta na zajęcia i mecze dojeżdżają 
nie tylko z gminy Żukowo (Żukowo, Banino, 
Przyjaźń, Rębiechowo, Glincz ale również 
z województwa pomorskiego (Gdańsk, Choj-
nice, Somonino, Kiełpino, Węsiory, Goręczy-
no, Borucino, Szymbark, Dzierżążno, Ciesze-
nie, Miechucino). Mając na uwadze ten fakt 
pragniemy, by udział wszystkich Naszych 

zawodniczek w imprezach sportowych miał 
wpływ na kształtowanie pozytywnych po-
staw duchowych, moralnych i fizycznych 
wszystkich zawodniczek. 
 Chcemy, aby zawodniczki mogły poprzez 
sport kształtować swoją sprawność fizycz-
ną, przez rywalizację sportową nawiązywać 
nowe przyjaźnie i rozwijać się dzięki zaję-
ciom sportowym.

 Rozpoczęcie turnieju planowane jest na 
godzinę 15:00, natomiast zakończenie około 
godziny 19:15.

miejscu – Vanessa Lademan, Anna Cham-
ska, Julianna Hoppa, Emilia Pospieszna.
 Na zakończenie turnieju zawodnicy i za-
wodniczkiotrzymali pamiątkowe koszulki 
i zdjęcia.
 Wyjazd okazał się dużym sukcesem, ale 
też niewątpliwie bardzo cennym doświad-
czeniem dla naszych sportowców.

 Ogromne podziękowania należą się 
Pani Dyrektor Aleksandrze Rogalewskiej 
i Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Żukowie za dofinansowanie wyjazdu na-
szych uczniów na te zawody.
 Serdecznie gratulujemy naszym zawodni-
kom i ich trenerom!

Nadesłano: Szkoła w Chwaszczynie
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Wydarzenia STYCZEŃ 2018
DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

1 stycznia Mecz Noworoczny Stadion w Żukowie GKS Żukowo

6 stycznia Orszak Trzech Króli Żukowo Parafia Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie

9 stycznia Gminny Przegląd Jasełek SP Niestępowo Szkoła Podstawowa  
w Niestępowie

10 stycznia XVI Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych SP Przyjaźń Szkoła Podstawowa  
w Przyjaźni

14 stycznia XXVI Finał WOŚP  Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

14 stycznia Bieg „Policz się z cukrzycą” Żukowo Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

20 stycznia Żukowska Liga Futsalu - Junior  Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

26 stycznia Wieczorek przy muzyce dla osób 50+
Zabawa Karnawałowa Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

29 stycznia  
– 9 lutego Ferie z OKiS Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
7/21/28 
stycznia Żukowska Liga Futsalu  Hala Widowiskowo-Sportowa 

w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

6/13/20/27 
stycznia Żukowska Liga Siatkówki Seniorów Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

W derbach Kaszub lepszy zespół z Kościerzyny

Start Julii Dias w Mistrzostwach Europy w Samorin

Niestety nieudanie dla SPR GKS Żukowo 
zakończył się ostatni w 2017 roku mecz li-
gowy. W sobotę 9 grudnia odbyły się „Der-
by” Kaszub. Rywalem była drużyna Sokoła 
Kościerzyna. Mecz był bardzo wyrównany, 
walka trwała prawie do samego końca.

 W czasie pierwszej połowy, żaden z zespo-
łów nie potrafił zdobyć większej przewagi, 
co kilka minut na tablicy wyników pojawiał 
się remis. Takim wynikiem zakończyła się 
pierwsza część meczu (13:13). W drużynie 
z Żukowa celnie trafiali – Szymon Adamczyk 
(po raz kolejny jeden z najskuteczniejszych 
zawodników), Damian Kaniowski i Karol Ra-
decki.
 Drugą połowę świetnie rozpoczęli Żuko-
wianie. Bramki zdobyli Damian Woźniak 
oraz Wojciech Hajnos. Jednak znowu zaczęli 

Julia Dias zadebiutowała w Mistrzo-
stwach Europy w biegach przełajowych, 
Samorin na Słowacji.

 Zawodniczka GKS Żukowo wystartowała 
w biegu na 4 km juniorek zajmując wraz z re-
prezentacją 13 miejsce drużynowo i 81 miej-
sce indywidualnie. Tegoroczna v-ce mistrzy-
ni Polski w biegu przełajowym pierwszy raz 
wystartowała w imprezie rangi Międzyna-
rodowej i zebrała cenne doświadczenie.
 Podziękowania dla Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Żukowie oraz Gminy Żukowo za pomoc 
w przygotowaniach do tych zawodów.

Krzysztof Król

trafiać gospodarze z Kościerzyny. Powtórzy-
ła się sytuacja z pierwszej części gry. Oby-
dwa zespoły zdobywały kolejne dwie – trzy 
bramki, zmieniając rywala na prowadzeniu. 
Niestety o końcowym wyniku zadecydowa-
ło ostatnie pięć minut. Gościom nie udało się 
zdobyć żadnej bramki, a gospodarze wyko-
rzystywali kolejne szanse. Celnie trafili czte-
ry razy, ustalając końcowy wynik na 27:22. 
Mecz ten był ostatnim w 2017 roku dla SPR 
GKS Żukowo. Pozostał pewien niedosyt. Nie 
udało się wygrać kilku ważnych spotkań, 
które pozwoliłoby na spokojne oczekiwanie 
na mecze w 2018 roku. Jesteśmy przekona-
ni, że (jak to określił jeden z zawodników) 
„Wiosna będzie nasza”. Pierwszy mecz 
w 2018 roku rozegrany zostanie 20 stycznia 
w Gdańsku. Przeciwnikiem będzie zespół 
SMS ZPRP.

Szczegółowe informacje o zbliżających się 
meczach oraz galerię zdjęć z meczu można 
zobaczyć na profilu drużyny na portalu Fa-
cebook (SPR GKS Żukowo). Serdecznie za-
praszamy.
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