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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
W listopadzie obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania Niepodległości. Oprócz gminnych uroczystości, 
apele odbyły się również w szkołach. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim delegacjom, 
uczniom, harcerzom za uczestniczenie w obchodach. 
Za nami XV jubileuszowy Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkim Kołom gratuluję wy-
sokiego poziomu, jaki sobą reprezentują. W szranki stanęło 15 drużyn, tym samym udowadniając, że 
w Gminie Żukowo tradycje wciąż są żywe.
Przed nami Żukowski Jarmark Bożonarodzeniowy, na który zapraszam Państwa serdecznie. Z pewnością będzie to nie tylko okazja 
do nabycia oryginalnych prezentów, skosztowania specjałów kuchni kaszubskiej i naszych partnerskich gmin, ale i poczucia magii 
nadchodzących świąt.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)

MAGAZYN INFORMACYJNY 
GMINY ŻUKOWO

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

Beata Bujnowska-Kowalska
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat Programów Rozwojowych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Projekty �inansowane 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 kartogra�ia, 

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 �izyczne, 

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 �izyczne, 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 trzy dni w tygodniu:
- wtorek - od godz. 8:00 do 16:00,
- czwartek - od godz. 10:00 do 18:00,
- sobota - od godz. 10:00 do 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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Poszukujemy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

Umowa na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego podpisana 

Żukowskie �irmy nagrodzone podczas Gali 
„Przedsiębiorca Powiatu Kartuskiego”

W Urzędzie Gminy w Żukowie odbywa-
ją się spotkania młodzieży ze szkół na 
terenie Gminy Żukowo z przedstawicie-
lem Rady Miasta. Do włączenia się w ini-
cjatywę zachęcamy również młodzież 
w wieku 12-17 lat, mieszkającą na te-
renie gminy Żukowo, uczęszczającą do 
szkół poza jej obszarem.

 Spotkanie dla chętnych z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Witoldem Szmidtke 
odbędzie się 6 grudnia 2017 o godzinie 
17:00 w Urzędzie Gminy w Żukowie (sala 
konferencyjna na piętrze). Młodzieżowa 
Rada Gminy zajmuje się opiniowaniem 

Gmina Żukowo po raz kolejny przystąpi-
ła do wspólnego przedsięwzięcia orga-
nizowanego w ramach Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
-Sopot. 

 W dniu 20 listopada 2017 roku w Urzę-
dzie Miasta Gdyni Burmistrz Wojciech Kan-
kowski podpisał umowę na kompleksową 
dostawę i dystrybucje gazu ziemnego. Do 
grupy zakupowej przystąpiły 33 podmioty 
takie jak: pomorskie samorządy, szpitale, 
jednostki kultury, muzea, Teatr Wybrzeża, 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohate-
rów Westerplatte w Gdyni itd.
Zwycięzcą przetargu na dostawę i sprze-
daż gazu, ogłoszonego przez Okręgowe 

26  października br. w Żukowie odbyła 
się Gala „Przedsiębiorca Powiatu Kartu-
skiego”, która podsumowywała konkurs 
o Laur Przedsiębiorcy 2017. Inicjatywa 
ta ma na celu ukazanie tego, jak lokalne 
�irmy przyczyniają się do rozwoju spo-
łeczności. 

projektów uchwały Rady Miejskiej regu-
lujących sprawy istotne dla środowiska 
młodych, postulowaniem do władz mia-
sta w sprawach dotyczących młodzieży, 
inicjowaniem działań dotyczących mło-
dzieży jak również podejmowaniem dzia-
łań propagujących cele Rady, szczególnie 
w zakresie upowszechniania idei samorzą-
dowej. Dodatkowo, celem Młodzieżowej 
Rady Gminy jest inspirowanie i koordyno-
wanie inicjatyw młodzieży, prowadzenie 
działalności informacyjno-doradczej oraz 
nawiązywanie współpracy z krajowymi 
oraz zagranicznymi organizacjami, któ-
rych cele pokrywają się z celami Rady Miej-

skiej. Młodzież działająca w strukturach 
Młodzieżowej Rady Gminy bierze czynny 
udział w cyklicznych spotkaniach infor-
macyjnych z Burmistrzem Gminy Żukowo 
oraz radnymi Rady Miejskiej.

 Wybory do Młodzieżowej Rady Gmi-
ny odbędą się w styczniu 2018 r. we 
wszystkich szkołach na terenie gminy 
Żukowo oraz w Urzędzie Gminy. 
 Nazwiska wraz z numerem telefonu bądź 
adesem e-mail osób chętnych do wzięcia 
udziału w planowanym spotkaniu (lub 
opiekunów prawnych) prosimy przesyłać 
na adres: r.cebela@zukowo.pl.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Gdyni, została �irma Hermes 
Energy Group S.A. Dzięki podpisanej umo-
wie z Hermes Energy Group S.A. Gmina Żu-
kowo zaoszczędzi ok. 11% tj. 34.000,00 zł. 
W ramach podpisanej umowy �irma Hermes 
Energy Group S.A. dostarczy gaz do:
–  Urzędu Gminy w Żukowie, 
–  budynków komunalnych, 
–  budynków OSP w Sulminie, Chwaszczy-

nie, Baninie i Żukowie, 
–  budynków SPZOZ w Żukowie, Baninie 

i w Chwaszczynie,
–  Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obo-

zu Stutthof w Niestępowie, 
–  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-

wicza w Chwaszczynie, 

–  Szkoły Podstawowej im. Remusa w Glin-
czu

–  Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józe-
fa Bigusa w Baninie,

–  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w  Leźnie,

–  „Spółki Komunalnej Żukowo”

 Komisja w składzie: Leon Czerwiński, To-
masz Limon, Tadeusz Podymiak postanowi-
ła przyznać nagrodę główną Franciszkowi 
Bergańskiemu – prezesowi �irmy FB Jelcz 
z Chwaszczyna.
 Wyróżnienie zdobył Mirosław Makurat, 
�irma Auto-Miras, jako pracodawca współ-

pracujący z młodzieżą. W trakcie uroczy-
stości Przewodniczący Rady Powiatu Kar-
tuskiego, Mieczysław Woźniak, otrzymał 
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Piłsudczy-
ków”. Natomiast Leon Czerwiński otrzymał 
od Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Księ-
stwa Litewskiego tytuł honorowego człon-
ka szlachty z nadaniem tytułu „murza”. Było 
to podziękowanie za współpracę na rzecz 
Tatarów i wspieranie ich działań.  
 W gali uczestniczyli przedsiębiorcy z regio-
nu oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych. Wydarzenie  doskonale podsumowało 
wzajemną współpracę oraz dotychczasową 
działalność samorządów i przedsiębiorców 
w zakresie rozwoju regionu.

Nominowani do nagrody Laur Przedsiębiorcy 
Powiatu Kartuskiego:
•  Paweł Bladowski – �irma Reklama 4You z Sierakowic 
•  Franciszek Bergański – �irma FB Jelcz z Chwaszczyna 
•  Mariusz Florczyk – Wielobranżowa Spółdzielnia So-

cjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy 
•  Mirosław Makurat – Firma Auto-Miras Autoryzowany 

Serwis Samochodowy sp. z.o.o. w Pępowie 
•  Mieczysław Woźniak – Gminna Spółdzielnia Samopo-

moc Chłopska w Żukowie 
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Pamiętajmy!
Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy 
od nich samych. Nie mamy wpływu na zachowanie innych uczestników ruchu drogo-
wego, ale dzięki zaopatrzeniu się w element odblaskowy i umieszczeniu go w miejscu 
widocznym na odzieży wierzchniej w znacznym stopniu możemy poprawić swoje bez-
pieczeństwo. Taki odblask pozwala kierującemu pojazdem zauważyć pieszego z dużej 
odległości i zareagować w odpowiedni sposób podczas zbliżania się do niego.

Odblaski dla szkół

Szansa na sukces 
- aktywizacja mieszkańców Gminy Żukowo

Zmiany dotyczące składania deklaracji VAT (JPK)

Gmina Żukowo zakupiła i przekaza-
ła odblaski dla pierwszoklasistów ze 
szkół podstawowych. Elementy odbla-
skowe zwiększają bezpieczeństwo tych 
najmłodszych uczestników ruchu dro-
gowego.

Jak co roku, kamizelki odblaskowe tra-
�iają do uczniów podstawówek z terenu 
gminy Żukowo. Dzieci otrzymały je pod-
czas „pasowania na pierwszaków”, bądź 
w trakcie spotkań z policjantami, którzy 
podejmują akcję dotyczącą bezpieczeń-
stwa na drodze. Odblaski są niezwykle 
ważne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
gdzie jest mniej chodników. Kamizelki od-
blaskowe będą nosić dzieci w czasie wyjść 
poza szkołę - na wycieczkę, do miasta, do 
kina. Poprawi to znacznie ich bezpieczeń-
stwo i z pewnością będą lepiej widoczne. 
Kamizelki zostały opatrzone logiem Gmi-
ny Żukowo. 

Gmina Żukowo, w trosce o rozwój i ak-
tywność na rynku pracy mieszkańców 
z terenu gminy, w partnerstwie z Powia-
tem Kartuskim uruchomiła program, 
który wspiera osoby bezrobotne w zdo-
bywaniu kwali�ikacji zawodowych, na-
byciu praktyki zawodowej, a w efekcie 
końcowym - pomaga w podjęciu pracy.

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawo-
dowa mieszkańców Powiatu Kartuskie-
go dotkniętych i zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym” skierowany 
jest do mieszkańców Gminy Żukowo, któ-
rzy nie widzą dla siebie miejsca na aktu-

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w wersji elektronicznej 
i wysyłać ją jako JPK_VAT. Dzięki temu obowiązek przesyłania JPK_VAT obejmie wszystkich przedsiębiorców – duże 
przedsiębiorstwa wysyłają te dane już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektro-
nicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów �inansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ 
i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Więcej informacji na stronach www.zukowo.pl oraz www.pomorskie.kas.gov.pl

alnym rynku pracy lub wydaje im się, że 
na skutek braku wykształcenia nie ma dla 
nich szansy na znalezienie pracy. Głów-
nym założeniem projektu jest pomoc oso-
bom, które z różnych względów przerwały 
lub nie rozpoczęły pracy zawodowej. Po-
nad trzydziestu uczestników zakwali�i-
kowanych do projektu, będzie otoczonych 
profesjonalnym wsparciem.
 13 października rozpoczęły się warszta-
ty rozwoju osobistego z doradcą zawo-
dowym oraz indywidualne konsultacje 
z ekspertami. Wiedza i umiejętności, jakie 
zdobędą podczas trwania projektu są nie-
zbędne, aby zaistnieć na rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom życzymy wy-
trwałości w dążeniu do wymarzonego 
celu, jakim jest podjęcie pracy zawodowej.
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Trwają prace przy budowie kolektora deszczowego w części ul. Pszennej w Baninie. 
Projekt obejmuje budowę kolektora o średnicy 315 mm i długości 380 mb (od ul. Nar-
cyzowej do Lotniczej), w tym 9 studni i 8 wpustów ulicznych. Wartość zadania to 
ponad 320 000 zł. Planowany termin zakończenia to 15 grudnia. W ramach prac zo-
stanie poprawiona nawierzchnia z płyt yomb oraz planowane jest oddzielenie barier-
kami ciągu pieszego (wykonanego z płyt), od jezdni. 

W najbliższym czasie rozpoczną się także prace w zakresie modernizacji oświetlenia 
na źródła światła LED w szkole w Przyjaźni, w której zostanie wymienionych blisko 
450 źródeł. Wartość tej części zadania wynosi 127.182,00 zł brutto. Wykonawcą zada-
nia jest Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka ze Skrzeszewa. 
Zadanie jest do�inansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Prace budowlane układu komunikacyjnego wokół szkoły podstawowej w Baninie wkro-
czyły w ostatnią fazę. Wykonano parking szkolny oraz odcinki ulic Północnej i Borowie-
ckiej. Trwają prace na ul. Tuchomskiej, gdzie wykonano chodnik z dogodnym dojściem 
do szkoły, wymieniane są instalacje oraz budowana jest kanalizacja deszczowa. Prace 
i związane z nimi utrudnienia w ruchu mają zostać zakończone do końca tego roku. 

Trwają prace w zakresie modernizacji oświetlenia na źródła światła LED w szkole w Niestę-
powie. W wyniku prac zostanie wymienionych 158 źródeł światła. Wartość prac opiewa na 
kwotę 53.382,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Elektroenergetycznych 
ELMIR Mirosław Płotka ze Skrzeszewa. Zadanie jest do�inansowane ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

17.10.2017 r. GDDKiA wybrała wykonawcę na budowę chodnika z Chwaszczyna do Tucho-
mia. Wykonawca to Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZEL-
BUD” Sp. z o. o. z Kwidzyna. Firma wybuduje chodnik za kwotę 1 695 371,91 zł w terminie 70 
dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na budowę chodnika, 
to do końca bieżącego roku chodnik zostanie wybudowany. Budowa chodnika realizowana 
jest w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych województwa pomor-
skiego - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W listopadzie 2016 r. nastąpiło o�icjal-
ne przekazanie przez Burmistrza, pełnej dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika 
na odcinku Tuchom – Chwaszczyno do dyrekcji GDDKiA. 
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Badania marketingowe preferencji i zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców gminy Żukowo

Bezpłatne badania pro�ilaktyczne na wykrycie zakażenia wirusem 
HCV wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C

Metropolitalny Związek Komunikacyj-
ny Zatoki Gdańskiej w okresie od listo-
pada do grudnia 2017 r. przeprowadza 
badania marketingowe pt. Preferencje i 
zachowania komunikacyjne mieszkań-
ców gminy Żukowo.

 Badania, w tak szerokim zakresie, zosta-
ną przeprowadzane w gminie Żukowo po 
raz pierwszy i mają dostarczyć wielu cen-
nych informacji pozwalających na podej-
mowanie istotnych decyzji przy konstruo-
waniu oferty transportu zbiorowego.
 Do badań zostało wylosowanych 761 
osób z gospodarstw domowych zlokali-
zowanych na obszarze miasta i sołectw 
w gminie Żukowo. Ze względu na to, że py-
tania kwestionariusza obejmują szeroko 
rozumianą problematykę funkcjonowania 

Zapraszamy do korzystania z bezpłat-
nych badań diagnostycznych w kierunku 
wykrycia zakażenia wirusem HCV powo-
dującego wirusowe zapalenie wątroby 
typu C (WZW C). 

 Badanie można wykonać w punktach po-
brań Diagnostyki Spółka z o.o. w terminie 
do 15 grudnia 2017 r. i od 2 stycznia 2018 r. 
do 14 grudnia 2018 r.:
-  w Kartuzach przy ul. Kościuszki 12, tel. 58 

681 02 97 – od poniedziałku do soboty w 
godz. 7:00 – 11:00,

-  w Żukowie przy ul. Sienkiewicza 14, tel. 
661-910-578 – od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 – 11:30.

transportu pasażerskiego, badaniami zo-
stali objęci nie tylko mieszkańcy korzy-
stający z transportu zbiorowego, ale także 
korzystający z samochodów osobowych, 
jeżdżący rowerem i poruszający się pie-
szo.
Za realizację badań odpowiada �irma PBS 
z Sopotu. Ankieterzy będą się legitymo-
wali identy�ikatorem ze zdjęciem, prosząc 
wylosowane osoby o udzielenie odpo-
wiedzi na pytania lub, w przypadku bra-
ku możliwości przeprowadzenia badań, 
o ustalenie dogodnego, dla danej osoby, 
terminu realizacji wywiadu.
Ze względu na konieczność zapewnienia 
reprezentatywności wyników, nie wystę-
puje możliwość zastąpienia wylosowanej 
osoby inną (z rodziny czy też z innego go-
spodarstwa domowego).

 Przeprowadzając badania, MZKZG chce 
wyjść naprzeciw wymaganiom i ocze-
kiwaniom mieszkańców oraz dążyć do 
usprawnienia obsługi komunikacyjnej. Na 
podstawie wyników badań przygotowane 
zostaną opracowania przydatne dla zarzą-
dzania transportem zbiorowym i pozyski-
wania środków z Unii Europejskiej, a także 
powstaną prace badawcze.
 MZKZG liczy na zaangażowanie miesz-
kańców gminy Żukowo i z góry serdecznie 
dziękuje za zgodę na przeprowadzenie 
wywiadu.
 W sprawach dotyczących badań moż-
na się kontaktować z Metropolitalnym 
Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdań-
skiej, telefonicznie pod nr 58 342 25 00 lub 
e-mail: sekretariat@mzkzg.org.

 Badania są skierowane do osób w wieku 
18-65 lat zameldowanych na terenie powia-
tu kartuskiego.
 Osoby, u których zostanie wykryty pozy-
tywny wynik testu na obecność przeciwciał 
anty-HCV we krwi będą kierowane do leka-
rza POZ po skierowanie do poradni chorób 
zakaźnych w celu dalszej diagnostyki.
 HCV to wirus, wywołujący zapalenie wą-
troby, które prowadzi do uszkodzenia wą-
troby, jej zapalenia oraz u niektórych cho-
rych do marskości i raka wątroby. Pierwszą 
fazą choroby po zakażeniu jest ostre WZW 
C. Większość chorych nie ma żadnych obja-
wów. Nie istnieje szczepionka, która mogła-
by ochronić przed zakażeniem.

 Wczesne wykrycie choroby umożliwia 
podjęcie leczenia, które u znakomitej więk-
szości chorych prowadzi do wyleczenia 
oraz zapobiega postępowi choroby.
 Badania są wykonywane w ramach „Pro-
gramu pro�ilaktyki zakażeń HCV dla miesz-
kańców powiatu kartuskiego na lata 2017-
2019”, który jest �inansowany z budżetu 
Powiatu Kartuskiego.

UWAGA! Zmiana dni 
i godzin funkcjonowania PSZOK-u!

Zasady udostępniania 
sal i hal sportowych

Od 21 lstopada 2017 r. zmianie uległy dni i godziny 
funkcjnowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Obecnie punkt czynny jest pięć 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

Telefon kontaktowy: 721 040 200
Więcej informacji na www.zukowo.pl

 Z przyszkolnych obiektów sportowych można korzystać przez cały ty-
dzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na podsta-
wie umowy zawartej z dyrektorem danej szkoły oraz na podstawie zasad 
podanych tutaj.
 W wyjątkowych sytuacjach na umotywowany wniosek istnieje możliwość obni-
żenia opłaty lub przydzielenie limitu bezpłatnych godzin korzystania z obiektów 
sportowych dla jednostek realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży z tere-
nu Gminy Żukowo.
 Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który repre-
zentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i per-
sonalne, podpisuje umowę, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy 
zgodne z obowiązującym regulaminem. Kierownikiem grupy może być tylko oso-
ba pełnoletnia. Korzystający z obiektów sportowych mają jednocześnie prawo do 
korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa.
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Gmina Żukowo ponownie wśród 
najdynamiczniejszych Gmin w Polsce

Burmistrz przekazał podarunki dla czworaczków

Akcja Szlachetna Paczka ruszyła!

Gmina Żukowo ponownie zajęła czwar-
te miejsce w Rankingu Samorządów 
Najdynamiczniej Rozwijających Przed-
siębiorczość w latach 2003 – 2016 w ka-
tegorii Gmina Miejsko-Wiejska.

 6 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP, odbyła się konferencja „Zrównoważo-
ny rozwój społeczno-gospodarczy jedno-
stek samorządu terytorialnego”. Podczas 
niej zaprezentowany został ranking jed-
nostek samorządu terytorialnego powsta-
ły według wyników rozwoju i dynamiki 
przedsiębiorczości.
 Gmina Żukowo podobne jak w zeszłym 
roku, znalazła się w ścisłej czołówce zaj-
mując czwarte miejsce. Ponownie udo-
wodniła, że należy do grona najszybciej 
rozwijających się samorządów w Polsce. 
Wśród gmin miejsko-wiejskich pod wzglę-

Katarzyna i Mateusz Bisewscy zostali 
rodzicami czworaczków. Dzieci przyszły 
na świat 19 października br. Magdalena, 
Józio, Marysia i Kinga to pierwsze czwo-
raczki w gminie Żukowo. Zgodnie ze sta-
tystyką, takie porody zdarzają się raz na 
600 tys. ciąż.

 22 listopada Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski wraz z kierownik 
GOPS, odwiedził rodziców czworaczków. 
Na ich ręce przekazał dwa najnowsze wie-
lofunkcyjne modele wózka dla bliźniąt oraz 
ciepłe śpiworki, a także Album pierwszego 
roku (Albùm Pierszégò Rokù) z dedykacją dla 
każdego dziecka. Wózek to zupełna nowość 
na rynku, głęboko-spacerowy z możliwością 

19 listopada w Kartuzach zainaugurowa-
no tegoroczną akcję Szlachetnej Paczki. 
Wolontariusze oraz osoby wspierające tą 
wspaniałą ideę, przemaszerowali ulicami 
miasta. W ten sposób zachęcali do włą-
czenia się w akcję jako darczyńca.

 Uczestników pochodu prowadzili konnym 
wozem strażackim druhowie z OSP Goręczy-
no. Inaugurację umiliły koncerty Ras Luty, 
Mateusza Pawelczyka i Pauliny Skrzyńskiej.
W Kartuzach jest to już czwarta edycja Szla-
chetnej Paczki. W ubiegłym roku, dzięki za-
angażowaniu wolontariuszy i ludzi wielkich 

dem dynamiki rozwoju przedsiębiorczo-
ści wyprzedziły nas jedynie trzy gminy: 
Dziwnów, Ożarów Mazowiecki oraz Kon-
stancin-Jeziorna . Piąte miejsce w rankin-
gu w kategorii gmin miejsko-wiejskich 

przypadło Kątom Wrocławskim, a kolejne 
miejsca zajęły: Mieroszów, Siechnice, Hali-
nów i Piaseczno.
 Ranking przygotowywany został pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej. Podczas 
konferencji odbyła się również debata nt. 
systemu kontroli w jednostkach samorzą-
du terytorialnego.
 Organizatorem konferencji była sejmo-
wa Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Technicznych PSW w Białej Podla-
skiej oraz Fundacja Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”.

wpięcia fotelika samochodowego. Posiada 
niezbędne certy�ikaty, zgodne z europejski-
mi normami bezpieczeństwa i higieny. W ze-
staw wchodzi gondola, spacerówka oraz fo-
telik.
 Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, zorga-
nizowana została także pomoc długotermi-
nowa w formie wykwali�ikowanej opiekun-
ki, która wspomoże rodziców w codziennej 
opiece nad czwórką niemowlaków. Ponadto, 
aby zaoszczędzić rodzicom czasu w chodze-
niu po urzędach, zgromadzone zostały infor-
macje o wszelkich dostępnych im ustawowo 
- z racji narodzin maluchów – środkach.
 Burmistrz deklaruje, że Gmina będzie 
wpierać rodziców także w przyszłych wy-
datkach.

serc, udało się odmienić los ponad 60 rodzin 
z rejonu Kartuzy i około 50 z rejonu Sierako-
wice. 
 18 listopada uruchomiono bazę Szlachet-
nej Paczki. Żukowski samorząd po raz drugi 
włączył się w akcję. Wesprze rodzię z gminy 
Żukowo. Cel Szlachetnej Paczki jest prosty - 
przekazujemy bezpośrednią pomoc, tak by 
była ona skuteczna, konkretna i sensowna. 
Pomoc ma być wyrazem wsparcia dla wy-
branej rodziny.
Darczyńcą może być każdy - osoba prywat-
na, grupa przyjaciół, znajomych z pracy, or-
ganizacje i instytucje. Wystarczy wejść na 

stronę szlachetnapaczka.pl wybrać z listy 
rodzin w bazie, tę której chcemy pomóc, któ-
rej historia najbardziej nas poruszyła, zapo-
znać się z jej potrzebami i wspólnie przygoto-
wać paczkę - z pewnością odmieni ona czyjeś 
święta, a możliwe że i życie.
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XV Gminny Turniej KGW w Żukowie - Grand Prix dla Chwaszczyna
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Dzieje wsi Chwaszczyno

Gmina Żukowo świętowała Dzień Niepodległości

Chwaszczyno, nazywane przez wieki 
też Quaschin, jest wsią kaszubską na 
północnych krańcach gminy Żukowo. 
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie 
Chwaszczyna sięgają 6 tys. lat. 

 W pierwszym tysiącleciu przed Chry-
stusem mieściła się tam duża osada, co 
poświadczają bogate znaleziska archeolo-
giczne z pismem runicznym. W czasach hi-
storycznych wieś początkowo należała do 
książąt pomorskich. W latach 1249 – 1282 
Wassino (Chwaszczyno) było własnością 
żukowskich norbertanek. Swoje prawa 
do wsi rościli sobie także cystersi z Oliwy. 
W tym czasie już prawdopodobnie wybu-
dowano we wsi mały kościółek. W 1301 
roku Chwaszczyno stało się własnością 
biskupów kujawskich. W XV wieku wieś 
liczyła 41 łanów chłopskich, 5 sołeckich i 
4 plebańskie. Do dóbr biskupich należały 
także jeziora Osowskie, Bobowo i połowa 
Jeziora Wysockiego. We wsi były także 
staw rybny, karczmy i młyn. W XVI wie-
ku do para�ii chwaszczyńskiej dołączono 
Kack, gdyż tamtejszy kościół zburzyli lute-
ranie. Jednak po reformacji długo nie było 

11 listopada br. obchodziliśmy 99 rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Nie-
sprzyjająca pogoda nie przeszkodziła 
w uroczystościach, w których udział 
wzięli mieszkańcy Gminy Żukowo wraz 
z przedstawicielami władz samorządo-
wych.

 Obchody Święta Niepodległości zainau-
gurowała msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. WNMP w Żukowie. Roz-
poczęło ją uroczyste wejście sztandarów 
przedstawicieli lokalnych grup oraz dele-
gacji szkół. Mszę świętą uświetnił swoim 
śpiewem chór mieszany „Harmonia”. Po 
zakończeniu uroczystości kościelnych, 
nastąpił przemarsz ul. Klasztorną do 
kościoła św. Jana Chrzciciela pod pomnik 
Matki Boskiej Królowej Polski. Po modli-

proboszcza we wsi. Dojeżdżał z Oksywia 
do Chwaszczyna co 2 tygodnie. W 1726 
roku wybudowano we wsi nowy baroko-
wy kościół. Biskup Szembek przeznaczył 
na ten cel 6 tys. �lorenów. W 1773 roku 
biskupie dobra w Chwaszczynie przejął 
pruski skarb państwa. Majątek na licyta-
cji przekazano w dziedziczną dzierżawę 
niejakiemu Kummerowi. Określono też 
ściśle pańszczyznę chłopów. Mieli praco-
wać 24 dni robocze w roku, od wschodu do 
zachodu słońca, z 2-3 godzinną przerwą 

na odpoczynek. W 1825 roku rozpoczęła 
się parcelacja majątku i pod koniec XIX 
wieku Chwaszczyno było już typową wsią 
chłopską. Od II połowy XIX wieku istniała 
tu państwowa szkołą symultaniczna dla 
uczniów różnych wyznań. W 1922 roku 
wieś była wójtostwem w powiecie wejhe-
rowskim. Do gminy Żukowo Chwaszczy-
no włączono w 1974 roku. Obecnie wieś 
rozwija się bardzo intensywnie i liczy ok. 
3 tys. mieszkańców.

Józef Belgrau

twie i słowie byłego proboszcza para�ii 
pw. WNMP, ks. Stanisława Gackowskiego, 
przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski, który m.in. 
mówił. - Wypada tu przytoczyć słowa na-
szego Papieża św. Jana Pawła II: „Dzisiaj, 
kiedy zmagamy się o przyszły kształt na-
szego życia społecznego…pamiętajcie, że 
ten kształt zależy od tego, jaki będzie czło-
wiek, a więc czy to będzie człowiek dobry, 
szlachetny, przyjazny, czy zły, zmateriali-
zowany i egoista. Nowy człowiek w Polsce 
wygrywa pokojową bitwę o godność pań-
stwa i narodu.” Sądzę, że słowa te również 
dziś mają wielkie znaczenie i są wciąż ak-
tualne. - podkreślił burmistrz.
 Po słowach włodarza Gminy, delegacje 
władz samorządowych, kluby radnych, 
przedstawiciele stowarzyszeń i grup lo-
kalnych oraz delegacje szkół, zostały 
zaproszone do złożenia kwiatów pod po-
mnikiem Matki Boskiej Królowej Polski. 
O oprawę muzyczną uroczystości zadbała 
Orkiestra Dęta „Żukowo”.
 Po zakończeniu części o�icjalnej patrio-
tycznych obchodów, na każdego czekał 
słodki poczęstunek – rogal świętomar-
ciński. W organizację obchodów czynnie 
włączyli się uczniowie klas munduro-
wych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie. Wręczali oni 

obecnym biało-czerwone �lagi. Wartę pod 
pomnikiem trzymali uczniowie klas mun-
durowych oraz harcerze z 2 DHSR im. dh L. 
Zadurskiego.
 O�icjalne uroczystości odbyły się przed 
południem, a wieczorem w kościele pw. 
WNMP w Żukowie mieszkańcy gminy 
mogli posłuchać koncertu pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu zespołu ARTIS 
z Trójmiasta. Artyści poprowadzili słu-
chaczy przez największe dzieła muzyki 
mieszczące się w tej tematyce. Nie za-
brakło wybitnych utworów naszego pol-
skiego kompozytora Kilara. Piękny głos 
wokalistki idealnie komponował się z to-
warzyszącymi instrumentami. Całość spa-
jała wdzięczność za naszą wolność.
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I Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Baninie

Obchody Dnia Niepodległości w SP w Baninie

Uroczystości patriotyczne 
w Borkowie

Święto Niepodległości 
w SP nr 2 w Żukowie

16 XI 2017 r w Szkole Podstawowej im. 
Ks prałata Józefa Bigusa w Baninie odbył 
się I Powiatowy Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej. Patronat nad konkursem objęło 
Starostwo Powiatu Kartuskiego, które 
ufundowało nagrody, Burmistrz Gminy 
Żukowo, OKiS w Żukowie oraz Sklep Mu-
zyczny GAMA z Gdańska, którzy również 
nagrodzili laureatów konkursu.

 Doskonale przygotowani wokaliści przy-
byli ze szkół naszego powiatu: Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Sw. Kazimierza w Kartu-
zach, Para�ialna Szkoła Podstawowa im. 
św. Franciszka z Asyżu w Żukowie, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża 
w Żukowie, Szkoła Podstawowa im ks. pra-
łata Józefa Bigusa w Baninie, Nutka - Stu-
dio, Niepubliczna Szkoła Music fun, Szkoła 
Podstawowa im Franciszka Tredera w Bo-
rzestowie, Szkoła Podstawowa im. ks. dr. 
Stanisława Szychowskiego w Skrzeszewie, 
Szkoła Podstawowa im. ppor K. Wickiego 
w Pępowie, Zespół Kształcenie i Wycho-
wania z Dzierżążna, Zrzeszenie Kaszub-
sko – Pomorskie, Niepubliczne Przedszkole 

10 listopada klasy 7 Szkoły Podstawo-
wej w Baninie uczestniczyły w apelu 
upamiętniającym rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Na tę okazję uczniowie klasy 7a przygoto-
wali spektakl pt: „Wolność – opowiedziana 
poezją i pieśnią”. Przedstawienie opowia-
dało historię Polski rozbitej przez trzy pań-
stwa rozbiorowe. Było o tęsknocie za Ojczy-
zną i o wyzwoleniu Jej. Apel zakończył się 
wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego 
i został nagrodzony gromkimi brawami.

W Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła 
II jesienna rocznica 
odrodzenia Polski 
miała charakter 
szczególny. W dni po-
przedzające wyda-
rzenie dzieci wyko-
nywały chorągiewki 
w barwach narodo-
wych, gazetki ścien-
ne i inne patriotycz-
ne atrybuty.

Każde pokolenie ma swoich bohaterów, ale historia ma tych 
ponad czasowych. To właśnie o nich mówili, śpiewali, recy-
towali uczniowie żukowskiej podstawówki w przeddzień 11 
listopada.

„Aniołek” z Kiełpina oraz Stowarzyszenie 
Edukacja i Integracja w Baninie.
 Jury w składzie Paulina Milczanowska, 
Małgorzata Chomicz i Weronika Pryczkow-
ska, miało dużo pracy przesłuchując trzy-
dziestu uczestników konkursu. Uczniowie 
z klas od 0 do VII reprezentowali bardzo 
wysoki poziom przygotowanych utworów 
patriotycznych.
 Zainteresowanie tą imprezą było duże, 
więc organizatorzy mają nadzieję, że kon-
kurs się rozwinie i na stałe wejdzie w kalen-
darz konkursowy naszej szkoły.

Laureaci I Powiatowego Konkursu 
Pieśni Patriotycznych:

KATEGORIA WIEKOWA KLAS 0-I
I - Aleksandra Radkowska kl I - Nutka - Studio
II -  Witek Ptak 0- SP im ks. prałata Józefa Bigusa 

Banino
III -  Anastazja Król 0- SP nr 1 im. Sw. Kazimierza 

w Kartuzach
Wyróżnienie - Małgorzata Laskowska kl I - Zrze-
szenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Baninie

KATEGORIA WIEKOWA KLAS II-III
I -  Julia Pluto-Prondzińska kl III - Nutka - Studio
II -  Małgorzata Karnia kl III - Para�ialna Szkoła 

Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu.
III -  Piotr Maliszewski kl III - SP im ks. prałata Józe-

fa Bigusa w Baninie
Wyróżnienie - Katarzyna Droździk kl III - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żu-
kowie

KATEGORIA WIEKOWA KLAS IV - V
I - Patrycja Markowska - SP Banino
II - Aleksandra Kutniewska - SP nr 1 w Żukowie
III - Iga Wieczyńska - Sp Pępowo
Wyróżnienie - Agnieszka Tusk - SP Banino

KATEGORIA WIEKOWA KLAS VI – VII
I -  Igor Kąkel - SP Banino
II -  Zuzanna Zaboklicka - Para�ialna Szkoła Pod-

stawowa im. św Franciszka z Asyżu w Żukowie
III -  Maria Kłosińska- SP Banino

Małgorzata Pińska, Hanna Pek
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Projekt „Miasto – Wieś” 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego - 
całoroczna praca nagrodzona

Międzynarodowy konkurs CanSat

W czerwcu 2017 r. Szkoła Podstawowa 
w Leźnie podjęła współpracę ze Szkołą 
Podstawową 53 w Gdyni. Wspólnie będzie 
uczestniczyć w projekcie edukacyjnym 
„Miasto – Wieś”. Zajęcia będą prowadzone 
w formie nauka przez zabawę.

 Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie 
szkoły w Leźnie. Zaczęliśmy od zgłębiania 
tajników programowania. Poznaliśmy małe-
go kosmitę „scottiego”, którym sterowaliśmy 
za pomocą programów ułożonych z klocków. 
Pisaliśmy program układając w odpowiedni 
sposób klocki. Za pomocą aplikacji skanowali-
śmy ułożony kod i sprawdzaliśmy czy wszyst-
ko poszło zgodnie z planem.
 Nauczyliśmy przedstawiać się w języku ka-
szubskim oraz śpiewać regionalną piosenkę. 
Stworzyliśmy śliczne wizytówki, na których 

Dwie uczennice z oddziałów gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej im. księdza 
prałata Józefa Bigusa w Baninie otrzyma-
ją stypendium Marszałka Województwa 
Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 
w ramach Pomorskiego programu pomo-
cy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 
współ�inansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Michella Miłecka z klasy II oraz Oliwia 
Piętka z klasy III uzyskały w zeszłym roku 
szkolnym celujące wyniki w nauce, osiągały 
sukcesy w wielu konkursach, angażowały 

CanSat to międzynarodowy konkurs, który 
zachęca uczniów do samodzielnego kon-
struowania minisatelitów i prowadzenia za 
ich pomocą badań naukowych.

 Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się we 
wrześniu 2017 roku. W pierwszej kolejności 
należało znaleźć chętnych uczniów, następnie 
opracować cele misji i zgłosić się do Centrum 
Nauki Kopernik. Piątka uczniów z klasy IIIA 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza 
w Żukowie – Weronika Półrolniczak, Damian 
Makurat, Kacper Juc, Szymon Miotk i Dawid 
Pionk podjęła się wyzwania. Z 42 zgłoszeń zo-
stało wybranych 25, w tym grupa gimnazja-
listów z Żukowa. To był ich pierwszy sukces! 
Potem w warsztatach wzięła udział nauczy-
cielka. Znaczna część zajęć dla opiekunów 
była skierowana na rozwijanie umiejętności 

zapisaliśmy imiona. Malowaliśmy litery, z któ-
rych stworzyliśmy artystyczny pociąg. Do-
wiedzieliśmy się bardzo ciekawych informacji 
o kolorach kaszubskich i barwach Kaszub. 
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Naro-
dowej, wykorzystując wzory kwiatów z haftu 
kaszubskiego, uczniowie wykonali laurki dla 
swoich ulubionych nauczycieli.
 Miło było patrzeć jak z wielką starannoś-
cią uczniowie wykonywali prace. W końcu to 
duża odpowiedzialność wykonać własnoręcz-
nie laurkę i nie wstydzić się jej wręczyć. Ostat-
nią atrakcją było zwiedzanie pięknego Pałacu 
w Leźnie.
 Na zakończenie wróciliśmy do szkoły, zjed-
liśmy pizze i pożegnaliśmy naszych gości. 
To był bardzo udany dzień. 

się w akcje charytatywne a teraz otrzymały 
nagrodę pieniężną oraz ogromną satysfak-
cję. Aby znaleźć się wśród 785 uczniów, któ-

rzy mogli starać się o to stypendium trzeba 
było wykazać się wysokimi wynikami w 
nauce. Komisja stypendialna wyłoniła 400 
najlepszych uczniów województwa pomor-
skiego, którzy otrzymają wsparcie �inanso-
we. Na pochwałę za pracę w zeszłym roku 
szkolnym zasługują również Małgorzata 
Hinca, Weronika Wojnarowska oraz Kamil 
Pipka, którzy znaleźli się na liście rankin-
gowej wnioskujących o stypendium, jednak 
nie zmieścili się w czołowej 400.
GRATULUJEMY wyróżnionym uczennicom, 
a każdego ucznia zachęcamy do solidnej 
pracy w ciągu całego roku szkolnego, na ko-
niec może czekać nagroda. (AB)

miękkich, takich jak praca w grupie, wybór li-
dera, odpowiedzialność za powierzone zada-
nie. Każdy opiekun otrzymał zestaw CanSat 
Qbcan Compact, który pozwala na zrealizo-
wanie misji podstawowej (pomiar tempera-
tury i ciśnienia).
Pierwszy etap minął 5 listopada 2017 roku. Do 
tego czasu uczniowie wykonali wstępny kosz-
torys, zaplanowali misję dodatkową, ustalili 
zarys dat kluczowych dla projektu. Nastąpił 
przydział ról w zespole oraz zostało udoku-
mentowane za pomocą zdjęć uruchomienie 
zestawu CanSat qbcan. Trzecie ogólnopolskie 
�inały konkursu CanSat, organizowane przez 
Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska, 
odbędą się w kwietniu 2018 r. kiedy to 10 ze-
społów spośród 25 zostanie zaproszonych na 
wojskowy poligon, gdzie minisatelity zostaną 
wyniesione na odpowiednią wysokość za po-

mocą rakiety i wykonają swoje misje podsta-
wowe i dodatkowe.
Liderem żukowskiego zespołu został Damian 
Makurat, natomiast opiekunem jest Mirosła-
wa Żołna, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
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Szkoła w Glinczu ma już swój sztandar!

Banińskie Kwiatuszki z Nagrodą Specjalną 

Dzień 23 listopada zapisze się w historii 
Szkoły Podstawowej im. REMUSA jako 
dzień szczególny, to dzień nadania szko-
le sztandaru. 

Konkurs recytatorski „Wanda Chotomska dzieciom”
20 listopada w Szkole Podstawowej 
w Baninie odbył się konkurs recyta-
torski: „Wanda Chotomska dzieciom”. 
W konkursie wzięło udział 28 uczest-
ników, wszyscy zaprezentowali się do-
skonale.
 Komisja konkursowa zadecydowała 
o przyznaniu nagród:
• I miejsce: Karolina Kuzia
• II miejsce: Łucja Duchcik

Osiem Wyróżnień i jedną Nagrodę Specjal-
ną przyznało jury tegorocznego Gminnego 
Przeglądu Talentów Artystycznych. 

 Już po raz drugi Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie wraz ze Szkołą Podstawową w 
Borkowie zorganizowali Przegląd. W tym 
roku wzięło w nim udział 61 uczestników. 14 
spośród nich zaprezentowało się w śpiewie 
lub grze na instrumencie, 5 osób pokazało 
swój talent plastyczny. Nie zabrakło również 
kategorii ruchowej. W części indywidualnej 
zaprezentowało swoje umiejętności 5 dziew-
cząt. Wystąpiły także cztery grupy: 2 duety i 
dwa zespoły: Gimnastyczki Leźno i Banińskie 
Kwiatuszki.
 Jak przyznaje jury, ciężko było wybrać i 
uhonorować wyróżnieniami występujących 

wykonawców, ponieważ wszyscy byli wspa-
niali. Podziękowania, upominkowe dyplomy 
i wyróżnienia wręczyli Wojciech Kankow-
ski Burmistrz Gminy Żukowo, Józef Belgrau 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie, 
Monika Spychalska Zastępca Dyrektor OKiS 
w Żukowie. W jury zasiadły: Paulina Milcza-
nowska - przewodnicząca, Barbara Halasz 
i Joanna Zięba.

Wyróżnienia tra�iły do:
•  Michała Galińskiego - kat. gra na instru-

mencie
•  Andrzeja Galińskiego - kat. gra na instru-

mencie
•  Konrada Wesołka - kat. gra na instrumencie
•  Agnieszki Tusk - kat. śpiew
•  Mai Zaboklickiej - kat. śpiew

•  Marii Patoki - kat. plastyka
•  Natalii Chustak - kat. taniec
•  Amelii Gierszewskiej - kat. taniec
Nagrodę Specjalną przyznano Banińskim 
Kwiatuszkom.
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 W uroczystości uczestniczył Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Witol-
dem Szmidtke i jego zastępcami Markiem 
Wiśniewskim i Albinem Bychowskim oraz 
sołtys Glincza Genowefą Zasadą. Ten uro-
czysty moment rozpoczął ks. Proboszcz 
Krzysztof Sagan poprzez poświecenie 
sztandaru, który następnie w imieniu fun-
datora przekazali dyrektorowi rodzice. 
Sztandar nawiązuje do patrona Remusa 
i jego taczki wypełnionej książkami, która 
niewątpliwie symbolizuje dzisiejszą szkołę 
– miejsce, z którego czerpie się wiedzę, wy-
chowanie, tradycje i kulturę. Na ten szcze-
gólny dzień jedna z nauczycielek – Izabela 
P. Schellenberger stworzyła tekst i muzykę 
do szkolnego hymnu. Oprawę muzyczną 
hymnu przygotował Andrzej Kędzia. W o�i-
cjalną część uroczystości zostali zaangażo-
wani rodzice, wszyscy pracownicy szkoły 
i uczniowie. Część artystyczną w języku ka-
szubskim przygotowała Sylwia Żołnowska 
z uczniami klasy 3. Goście mogli również 
podziwiać szkolną tancerkę Agatę Kalisz 
w balecie klasycznym. Uroczystość sztanda-

rową prowadziła Anna Pajewska. Dyrektor 
Szkoły Aleksandra Uchman serdecznie po-
dziękowała wszystkim za ciepłe słowa i ży-
czenia: – Świadomość tego, że tak wiele osób 
i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą 
aprobatą dla naszych działań, a często i kon-
kretnymi czynami, jest dla nas inspiracją 
i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej 
wykonywać swoją pracę. Jak powiedział Pan 
Burmistrz Wojciech Kankowski – Nadanie 
sztandaru oznacza, że szkoła tak mocno już 
wrosła w środowisko, że jest już godna, żeby 
ten sztandar nieść.       

• III miejsce: Hania Dąbrowska
Wyróżnienia: Nela Kuźmicka, Klaudia Ma-
jewska, Natalia Szostak, Małgorzata La-
skowska.
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział.
 Karolina Kuzia i Łucja Duchcik reprezen-
towały szkołę w wojewódzkim etapie kon-
kursu. 
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„Teatr bez barier”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żukowie!

Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie!

Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał zgodę na założenie Sztabu 
WOŚP w Żukowie, więc pełną parą rusza z przygotowaniami do 
tego wydarzenia. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, chcesz po-
móc przy organizacji, możesz przekazać jakieś gadżety lub pie-
niądze na rzecz Sztabu albo chciałbyś przeprowadzić zbiórkę pie-
niędzy w swojej szkole lub miejscu pracy - zgłoś się do nas! 

Pisz śmiało na: 
okis@okis-zukowo.pl lub a.rogalewska@okis-zukowo.pl
OKiS jest otwarty na wszelkie pomysły i sugestie, a za każdą pomoc 
będzie wdzięczny. Ta akcja zbliża do siebie ludzi o wielkich sercach 
i dzięki nim OKiS może pochwalić się sukcesem, jakim była tegoroczna 
zbiórka, po której ze Sztabu na konto Fundacji tra�iło 56.190,67 zł. 

2 i 3 grudnia w Żukowie na Placu Maria-
ckim przy kościele pw. WNMP odbędzie 
się międzynarodowy Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.

 Tradycyjnie już, oprócz stoisk z rękodziełem 
z Kaszub, swoje stragany przygotują gminy 
partnerskie z Francji, Niemiec oraz ze Świd-
nicy. Będzie to okazja do nabycia unikalnych 
prezentów, skosztowania specjałów kuchni 
kaszubskiej, francuskiej, niemieckiej oraz dol-
nośląskiej.
 Ze sceny popłynął kolędy. Wystąpią między 
innymi Juan Felipe Alvarado oraz Kapela Gó-
ralska, a także artyści z Gminy Żukowo. W so-

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie zapra-
sza na spektakl, który jest efektem final-
nym warsztatów teatralnych dla młodzieży 
z Gminy Żukowo pt. „ Teatr bez barier”. 

 Odbiorcami projektu jest młodzież gim-
nazjalna i ponadgimnazjalna, a wśród nich 
wyróżnić można trzy podgrupy. Pierwsza to 
istniejąca już grupa teatralna „Czeremuchy” 
działająca przy Ośrodku Kultury i Sportu 
w Żukowie. Druga to uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych interesujący 
się teatrem. Trzecią podgrupą są osoby z nie-
pełnosprawnością ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno–Wychowawczego działającego w Żu-
kowie.
 Głównym założeniem projektu było prze-
łamywanie barier oraz integracja grup spo-
łecznych młodzieży pełnosprawnej i osób 
z niepełnosprawnością poprzez warsztaty 
teatralne. Projekt ma charakter interdyscy-
plinarny, rozwijający kreatywność i potrzebę 
obcowania z kulturą. 
 Spektakl odbędzie się na hali widowiskowo 
– sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żu-
kowie 8 grudnia br. o godzinie 18.00 i będzie 
ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Żu-
kowo. 
 Naszymi partnerami w projekcie są: Specjal-
ny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy w Żuko-

wie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie oraz 
Teatr Szekspirowski. 
Projekt do�inansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

botę nastąpi rozświetlenie choinki, a w nie-
dzielę Mikołaj będzie rozdawał prezenty 
najmłodszym. Jarmark zakończony zostanie 
pokazem sztucznych ogni.

Zapraszamy!

Tak było rok temu! Żukowo grudzień 2016 fo
t. 
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Turniej ligi wojewódzkiej piłki 
ręcznej chłopców w Kartuzach

Gala Małe Kaszuby Biegają 2017

Trening SPR GKS Żukowo z uczniami 
z SP nr 1 w Żukowie

Zakończył się pół�inał, czyli  I etap ligi wo-
jewódzkiej piłki ręcznej chłopców roczni-
ka 2006 i młodszych w sezonie 2017/2018. 

 Do rozgrywek zgłosiło się 10 zespołów, 
które rywalizowały w trzech grupach pół�i-
nałowych. W Grupie A między innymi zagrał 
zespół GKS ŻUKOWO. Po dwóch turniejach, 
których gospodarzami były drużyny UKS 
BAT I (22.10.2017) i UKS BAT II (18.11.2017) 
w Kartuzach GKS ŻUKOWO wywalczył I miej-
sce i uzyskał bezpośredni awans do Finału.

Wyniki pierwszego turnieju pół�inałowe-
go 22.10.2017 r.

GKS Żukowo - UKS BAT I Kartuzy 17 : 14
GKS Żukowo - UKS BAT II Kartuzy 12 : 3
GKS Żukowo - TYTANI Wejherowo 7 : 6

19 listopada w Żukowie odbyło się uro-
czyste posumowanie cyklu Małe Kaszuby 
Biegają sezon 2017 - biegowych imprez 
organizowanych przez Kaszubskie Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej. 

Zwycięzcom klasy�ikacji generalnej we 
wszystkich kategoriach wiekowych medale 
i puchary wręczał Burmistrz Gminy Żuko-
wo Wojciech Kankowski oraz Henryk Miotk, 

6 listopada 2017 r. zawodnicy SPR GKS ŻU-
KOWO Karol Radecki i Damian Kaniowski 
stali się przez dwie godziny trenerami 70 
osobowej grupy uczniów.

Wyniki drugiego turnieju pół�inałowego 
18.11.2017 r.

GKS Żukowo - UKS BAT II Kartuzy 11 : 6
GKS Żukowo - UKS BAT I Kartuzy 10 : 10 
k. (5 : 6)
GKS Żukowo - TYTANI Wejherowo 13 : 9

Skład drużyny GKS ŻUKOWO:
Jakub Brzyziak (bramkarz), Jakub Kwidziński 
(8), Rafał Setzke (10), Tomasz Wróbel (14), 
Oskar Halman, Leon Zega, Henryk Kosznik 
(4), Wiktor Winiarski (2), Konrad Wesołek 
(6), Filip Dudziński (22), Michał Chlechoitz (1), 
Kacper Szulc, Aleksander Mielewczyk (3), Ka-
rol Redlarski, Eryk Adamczyk,Tomasz Hoduń 
(bramkarz). Trenerami zespołu są: Krzysztof 
Kosznik, Sebastian Formela, Marek Marche-
wicz. 

 Turnieje Finałowe o miejsca 1-4 odbędą się 
w styczniu, lutym, marcu i kwietniu.

 Trening pokazowy odbył się w sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców 
Wybrzeża w Żukowie.  Składał się z dwóch 
części po 45 minut każda. W pierwszej czę-

ści wzięło udział 28 uczniów, a w drugiej 42 
uczniów z rocznika 2006. Na co dzień nauczy-
cielami tych grup są Pani Sylwia Karwowska, 
Pan Dariusz Miotk i trener piłki ręcznej kate-
gorii dzieci z GKS Żukowo Pan Sebastian For-
mela. 
 Trenerzy uczyli podstawowych elementów 
piłki ręcznej czyli podań, chwytów, kozło-
wania, rzutów i zwodów. Młodzi zawodnicy 
z przejęciem wykonywali kolejne ćwiczenia, 
uważnie podpatrując zawodników. Na koniec 
treningu odbyła się gra do „pięciu podań” i gra 
szkolna w piłkę ręczną.
 Trening pokazowy był częścią programu 
popularyzacji piłki ręcznej, który jest reali-
zowany przy olbrzymiej współpracy Urzędu 
Gminy w Żukowie, który ma na celu zachęce-
nie uczniów szkół z terenu Gminy Żukowo do 
aktywnego wysiłku oraz pokazanie walorów 
wspaniałej i widowiskowej dyscypliny jaką 
jest piłka ręczna.

dyrektor cyklu Kaszuby Biegają. Dodatkowe 
nagrody, w tym specjalne wyróżnienie po-
wędrowało do nauczycielki wychowania �i-
zycznego w Szkole Podstawowe w Miszewie 
Gabrieli Wysockiej, a sama placówka zdobyła 
tytuł Rozbieganej Szkoły. 
 Klasy�ikacja generalna Małe Kaszuby Biega-
ją 2017 na stronie: 
www.malekaszubybiegaja.pl

fot. malekaszubybiegaja.pl
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 Henryk Miotk oraz Krzysztof Król z tytułem 
„Pasjonat Sportowej Polski”

Otwarty Turniej Dzikich Drużyn

Żukowska 
Liga Futsalu 
Junior

Anita Formela – piątą zawodniczką 
Judo na świecie

Miło nam poinformować, że laureatem 
tegorocznej edycji „Pasjonat Sportowej 
Polski” został dyrektor cyklu Kaszuby 
Biegają, Henryk Miotk oraz trener sekcji 
lekkoatletycznej GKS Żukowo, Krzysztof 
Król. 

 W środę, 25 października w siedzibie Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 
odbyła się uroczysta Gala Sportowa Polska, 
podczas której wręczono laureatom wyróż-
nienia. Ponieważ Henryk Miotk nie mógł być 
obecny podczas gali w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, nagrodę w jego 
imieniu odebrał Przewodniczący Rady Miej-
skiej Witold Szmidtke. 27 października od-
była się gala V edycji Kaszuby Biegają pod-

czas której  Burmistrz Wojciech Kankowski 
oraz przewodniczący Witold Szmidtke prze-
kazali wyróżnienie Henrykowi Miotk.
 „Pasjonat Sportowej Polski” to tytuł przy-
znawany już po raz 18 przez Klub Sportowa 
Polska osobom, które poprzez pracę zawo-
dową i działalność społeczną przyczyniają 
się do upowszechniania kultury �izycznej, 
działają na rzecz sportu dzieci i młodzieży, 
aktywizują inne środowiska, a za sprawą 
swoich działań są wzorem i autorytetem dla 
mieszkańców, uczniów i sportowców. Celem 
przyznawania tytułu „Pasjonat Sportowej 
Polski” jest propagowanie na forum ogólno-
polskim osób, które budują sportowe oblicze 
gminy, promują sport i rekreację oraz zachę-
cają do uprawiania zdrowego stylu życia.

Wśród gości honorowych Gali było wiele 
znaczących osób i wybitnych sportowców, 
m.in. Andrzej Supron, Irena Szewińska, 
Przemysław Babiarz, Rafał Brzozowski.

W niedzielę 3 grudnia, zapraszamy na 
salę gimnastyczną w Przyjaźni na Ot-
warty Turniej Dzikich Drużyn. Start 
godz. 12:15. 

 Organizatorzy zaplanowali, że w gmin-
nym Turnieju weźmie udział 8 drużyn, 
przydział do dwóch grup nastąpi drogą 
losowania. Czas jednej kolejki to 10/11 
minut. Spotkanie poprowadzi dwójka sę-
dziów z PZPN Gdańsk. 
 Organizator zapewnia: szatnię dla za-
wodników, wodę mineralną, miłą atmo-
sferę, poczęstunek od GS Żukowo. Dla 

11 listopada, rozpoczęła się druga edy-
cja Żukowskiej Ligi Futsalu Junior. Za-
wody organizowane są przez Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie i przezna-
czone dla zawodników w kategoriach 
wiekowych U8, U10 oraz U12. 

W każdej z kategorii gra osiem zespołów 
z różnych pomorskich klubów 
systemem każdy z każdym. 
Pierwszy turniej w hali 
przy u. Armii Krajowej 
już za nami, kolejny 
9 grudnia. 

W dniach 18-22 października 2017r. 
w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu, odbyły 
się Mistrzostwa Świata Juniorów i Ju-
niorek w Judo. Zawody zostały przenie-
sione do Chorwacji z Korei Północnej. 

Anita Formela po raz pierwszy reprezen-
towała nasz kraj na Mistrzostwach Świata. 
Anita ostatecznie zajęła 5 miejsce, jednak 
niewiele zabrakło jej, aby do srebrnego 
medalu Mistrzostw Europy Kadetek 2014 
i brązowego Mistrzostw Europy Juniorek 
2016, piątego miejsca z Mistrzostw Euro-

py w 2017 dopisać krążek z Mistrzostw 
Świata Juniorek w Zagrzebiu. Niestety 
minimalnie przegrała walkę o brąz. 
Piąte miejsce Anity jest jedynym miej-

zdobywców miejsc I - V przewidziano pa-
miątkowe puchary, I - III medale, zaś dla 
pozostałych pamiątkowe dyplomy. Zosta-
ną uhonorowani również: najlepszy za-
wodnik i bramkarz, a także król strzelców.
 Chęć uczestnictwa należy zgłosić Lesz-
kowi Kuleszy (tel. 508 79 44 55) lub Jano-
wi Górskiemu (tel. 721 59 30 59)
 Za udział w Turnieju należy uiścić kwotę 
wpisowego - 100 zł od drużyny.
 Turniej organizowany jest dzięki wspar-
ciu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. 
Organizatorem Turnieju jest Uczniowski 
Klub Sportowy „Trampek” Przyjaźń.

systemem każdy z każdym. 2016, piątego miejsca z Mistrzostw Euro-
scem, jakie udało się zdobyć reprezentan-
tom Polski, dlatego tym bardziej należą jej 
się ogromne gratulacje. Bardzo dobrym 
występem potwierdziła swoją wysoką 
klasę i przynależność do grona najlep-
szych juniorek globu w wadze ciężkiej.
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KALENDARIUM

Wydarzenia GRUDZIEŃ 2017Wydarzenia 
DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

2/3 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy Dziedziniec kościoła pw. WNMP 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

2/3 grudnia Rozwiązanie Konkursu Fotogra�icznego Dziedziniec kościoła pw. WNMP 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

2/3 grudnia Rozwiązanie Konkursu na „Najpiękniejszą choinkę” Dziedziniec kościoła pw. WNMP 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

6 grudnia  Rozświetlenie choinki Plac przed Urzędem gminy Żukowo Urząd Gminy Żukowo, OKiS

8 grudnia Spektakl uczestników projektu „Teatr bez barier”  Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

9 grudnia Kino Radunia „Reakywacja” Mała Scena w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

9 grudnia Żukowska Liga Futsalu – Junior Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

16 grudnia Świąteczny Turniej Szachowy Szkoła Podstawowa w Pępowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

grudzień Mikołajkowy Turniej w Mini Zapasach Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie Fundacja Morena Wega

2/16/23 
grudnia Żukowska Liga Siatkówki Hala Widowiskowo-Sportowa 

w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

3/9/10/16/17 
grudnia Żukowska Liga Futsalu Hala Widowiskowo-Sportowa 

w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

28/30 grudnia Otwarte zawody strzeleckie pistolet, karabin, strzelba Strzelnica Perkun w Miszewku Klub Strzelecko-Kolekcjonerski




