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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
Wrzesień przebiega pod znakiem zebrań wiejskich. Do końca miesiąca sołectwa muszą złożyć wnioski z za-
daniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Cześć spotkań jest już za nami. Dziękuję 
wszystkim tym, którzy angażują się w życie swojej wsi i biorą udział w zebraniach. 
W tym miesiącu w gminie obchodzone były wyjątkowe jubileusze – 16 września minęła 70 rocznica ślubu 
Jadwigi i Alojzego Groth z Tuchomia, a 9 września schola Armia Pana celebrowała swój srebrny jubileusz. 
Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje!
Z początkiem miesiąca rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim realizowana jest nowa podstawa programowa zgodna z reformą eduka-
cji. O wspomnianych wyżej wydarzeniach i wielu innych możecie Państwo przeczytać w tym numerze „Mojej Gminy”.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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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
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84-230 Rumia
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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 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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Głosowanie na Budżet Obywatelski zakończone

Fundusz sołecki

Do 29 września mieszkańcy miasta Żuko-
wo mogli głosować, drogą elektroniczną 
oraz w tradycyjny sposób wypełniając 
papierową ankietę, na projekty w ramach 
Żukowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 Do 9 października nastąpi oficjalne ogło-
szenie wyników. Wtedy też dowiemy się, któ-
ry z czterech zgłoszonych przez mieszkań-
ców projektów otrzymał najwięcej głosów 
oraz które projekty będą miały szansę na 
realizację. W przyszłym roku Gmina Żukowo 
planuje realizację Budżetu Obywatelskie-
go w jednym wspólnym terminie w ramach 
członkostwa w Obszarze Metropolitalnym, 
tak jak w tej chwili zrobiło to 7 samorządów: 
Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Rumia, So-
pot, Wejherowo, Władysławowo. Zsynchro-
nizowanie kalendarza pozwoli skuteczniej 
docierać z informacją do mieszkańców. 
Przypominamy listę zgłoszonych zadań.

1.  Budowa drogi pieszo rowerowej Parkowa - Gdańska (kompleks boisk). 
Koszt: 48 000 zł

Zadanie obejmuje wybudowanie około 122 m drogi pieszo-rowerowej łączącej ulicę Parko-
wą z pętlą autobusową oraz kompleksem boisk przy szkole podstawowej przy ulicy Gdań-
skiej w Żukowie. Droga szerokości 2 m przeznaczona byłaby dla ruchu pieszego i rowero-
wego. 

2. Zadbaj o czystość swojego miasta „Psi Pakiet” 
Koszt: 40 000 zł
Umieszczenie 30 słupków z woreczkami oraz pojemnikami na odpady po psich nieczystoś-
ciach . Woreczki zawierają specjalny dodatek, który po upływie 24 miesięcy ulega biodegra-
dacji. Zadbanie o czystość miasta i naszych osiedli. 

3.  Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowoczesne urządzenia zabawowe. 
Koszt: 50 000 zł

Istniejący od lat na osiedlu plac zabaw wymaga modernizacji i doposażenia. Ma być nowo-
czesny, wielofunkcyjny, dostosowany do potrzeb osób w rożnym wieku i o rożnej sprawno-
ści. Część urządzeń ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.  Scena mobilna z zadaszeniem oraz ławkami nad Jeziorkiem w Żukowie. 
Koszt: 140 000 zł

Zakup i ustawienie sceny mobilnej na betonowym podłożu nad Jeziorkiem w Żukowie. Za-
kup ławek drewnianych lub plastikowych do siedzenia dla 100 osób. Scena będzie wykorzy-
stywana do imprez osiedlowych oraz cyklicznych. 

O przeznaczeniu pieniędzy decyduje 
zebranie wiejskie. Ze złożonych do tej 
pory protokołów z zebrań wynika, że 
najwięcej środków w tym roku sołe-
ctwa planują przeznaczyć na utwardze-
nie dróg i infrastrukturę drogową. 

 Jest to głównie zakup i ułożenie płyt 
yomb, wylanie asfaltów, a także budo-
wa ciągów komunikacyjnych i remont 
starych chodników. Dodatkowo, w kilku 
sołectwach planuje się położenie kost-
ki brukowej oraz nowe lampy uliczne. 
Zaplanowano także szereg imprez typu 

Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Spor-
tu czy festyny dla mieszkańców i dożynki. 
W niektórych wsiach część środków prze-
znaczono na ich upiększenie, czyli zakup 
kwiatów i ziemi oraz doposażenie świet-
lic. 
 O tym kto może wziąć udział w zebraniu 
wiejskim i jakie inne warunki muszą być 
zapewnione, aby decyzje były ważne mówi 
statut sołectwa. Ustawa mówi, że propo-
zycję wniosku do dyskusji mogą złożyć: 
sołtys, rada sołecka, 15 dorosłych miesz-
kańców sołectwa. Aby wniosek do fun-
duszu sołeckiego mógł być zrealizowany, 

musi spełniać trzy warunki, które trzeba 
wziąć pod uwagę podczas dyskusji i plano-
wania wniosku: przedsięwzięcia mieszczą 
się w katalogu zadań własnych gminy, są 
zgodne ze strategią rozwoju, służą popra-
wie warunków życia mieszkańców.
 Aby wniosek o dofinansowanie z fundu-
szu sołeckiego był poprawny, musi zawie-
rać:
1.  wskazanie przedsięwzięć do realizacji 

na terenie danego sołectwa
2.  oszacowanie kosztów realizacji danych 

przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć 
muszą mieścić się w limicie przezna-
czonym dla danego sołectwa,

3.  uzasadnienie - jest to bardzo ważny 
element wniosku. W uzasadnieniu po-
winno przede wszystkim być wskazane 
w jaki sposób realizacja danego przed-
sięwzięcia przyczyni się do poprawy 
warunków życia mieszkańców danego 
sołectwa.

4.  wniosek sołectwa musi być złożony we 
właściwym terminie (do 30 września 
każdego roku, na rok następny).

 Uchwalony wniosek, który spełnia wy-
magania, musi zostać wprowadzony do 
budżetu. Budżet uchwala rada miejska do 
końca roku. Rada gminy podejmuje uchwa-
łę o włączeniu przedsięwzięć finansowa-
nych ze środków funduszu sołeckiego do 
budżetu gminy w oparciu o wymienione 
już wcześniej kryteria. Zadania ze środ-
ków funduszu sołeckiego realizowane są 
zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz 
sołecki jest częścią budżetu gminy. 

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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Spotkanie konsultacyjne „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”

„Mali Giganci w Gminie Żukowo”

„Dzieciaki Bystrzaki”

5 września w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie 
w sprawie programu współpracy Urzędu 
Gminy z organizacjami pozarządowymi 
pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 
2018”. 

 Początek dyskusji dotyczył rozszerzenia 
katalogu zadań ze sfery pożytku publicznego 
podlegających dofinansowaniu oraz koniecz-
ności zwiększenia kwoty przeznaczonej na 
realizację programu. Ze strony organizacji 
padła propozycja dodania do katalogu za-
dań następujących obszarów: rewitalizacja, 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnej oraz działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Przedstawiciel Ochotni-
czej Straży Pożarnej zabiegał o dopisanie 
obszaru ze sfery pomocy ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą. 

Projekt obejmuje 277 dzieci w wieku 
przedszkolnym, tj. 4-6 lat, przyjętych do 
Oddziałów Przedszkolnych w Baninie, 
Borkowie, Glinczu, Miszewie i Chwasz-
czynie.

 Głównym celem projektu jest wzrost 
udziału dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji 
przedszkolnej, w tym utworzenie 42 trwa-
łych miejsc wychowania przedszkolnego, 
poprawa jakości edukacji przedszkolnej 
w pięciu OWP w gminie Żukowo w okresie 
01.09.2016–31.08.2018 r.
 W ramach projektu przy Szkole Podstawo-
wej w Glinczu utworzony został plac zabaw. 

Program wystartował w 2017 rok i ob-
jął 1850 uczniów i 150 nauczycieli ze 
szkół w gminie Żukowo.

 W ramach programu do wszystkich 
szkół objętych realizacją projektu zaku-
piony i dostarczony został sprzęt multi-
medialny: tablety 44 szt., laptopy 43 szt., 
tablice interaktywne 18 szt., projektory 
multimedialne 18 szt. Szkoła Podstawowa 
w Żukowie (poprzednio Gimnazjum w Żu-
kowie) otrzymała pracownię terminalową 
oraz szafę do ładowania tabletów. Ponadto 
pięć szkół podstawowych (poprzednio ZP-
GiSP) otrzymało urządzenia pomiarowe.
 Od września 2017 r. powstały nowe gru-
py uczestniczące w zajęciach oraz konty-

 W odpowiedzi na rosnące potrzeby w 
zakresie finansowania organizacji poza-
rządowych działających w obszarze upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
rozbudowy i budowy obiektów sportowych 
zorganizowane zostanie w październiku do-
datkowe spotkanie w tej sprawie.

 Przedstawiciele organizacji ustalili 
utrzymanie programu współpracy w for-
mule rocznej. Dyskutowano także na te-
mat korzyści składania wniosków elek-
tronicznych za pośrednictwem platformy  
Witkac.pl.

W późniejszym etapie realizacji projektu 
przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie 
wykonany zostanie podjazd dla niepeł-
nosprawnych a przy Szkole Podstawowej 
w Miszewie planowane jest zamontowanie 
platformy dla niepełnosprawnych.
 Ponadto w oddziałach przedszkolnych zo-
staną przeprowadzone prace adaptacyjno-
remontowe. W roku szkolnym 2017/2018 
realizowane będą zajęcia logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, arteterapia, gimnasty-
ka korekcyjna, zajęcia językowe, robotyka, 
rytmika. Wszystkie zajęcia prowadzone 
będą z wykorzystaniem innowacyjnych 
form nauczania, nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, sprzętu multimedialnego. 
W ramach projektu zakupione zostaną lap-
topy, tablety, tablice multimedialne, projek-
tory oraz urządzenia wielofunkcyjne.
Projekt „Mali Giganci” realizowany jest 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020, Edukacja, Edukacja przedszkolna.
Wartość projektu: 
1 163 872,80 zł
Wnioskowane dofinansowanie:
 989 291,88 zł
Wkład Gminy Żukowo: 
174 580,92 zł, w tym wkład pieniężny 
17.620,92 zł.

nuowane będą zajęcia przewidziane do 
realizacji w ramach projektu.
 Główne założenia to wzrost wiedzy 
i umiejętności, rozwijanie kreatywności 
i podnoszenie kompetencji zawodowych.
 Projekt realizowany jest przez Gminę Żu-
kowo, a partnerami projektu są Fundacja 
EDUFUN z siedzibą w Pucku oraz Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. 
Projekt jest współfinansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 
2014 – 2020, realizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 
Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Ja-
kość edukacji ogólnej. Gmina uzyskała do-
finansowanie w wysokości 3 328 738,25 
złotych, wkład własny niepieniężny to  
175 196,75 złotych.

„Dzieciaki Bystrzaki” – bo przyszłość 
naszych dzieci jest WAŻNA! 

fo
t. 

A.
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ow
al
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INWESTYCJE 

W Szkole Podstawowej w Niestępowie oraz Przyjaźni zmodernizowane zostanie dotychcza-
sowe oświetlenie wewnętrzne. Projekt zakłada wymianę opraw świetlówkowych oraz żaro-
wych na źródła typu LED w łącznej ilości ponad 600 szt., w tym blisko 160 szt. 
w szkole w Niestępowie oraz blisko 450 w szkole Przyjaźni. Dodatkowo wykonana zostanie 
instalacja automatycznej regulacji oświetlenia obejmująca min. 60 % modernizowanego sy-
stemu oświetlenia. Podczas wstępnych propozycji wykonawcy, automatyką zostaną objęte sa-
nitariaty, ciągi komunikacyjne oraz sale sportowe. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Elektroenergetycznych Elmir Mirosław 
Płotka ze Skrzeszewa. Wartość prac wynosi 53.382,00 zł dla modernizacji oświetlenia w Nie-
stępowie oraz 127.182,00 zł w przypadku szkoły w Przyjaźni. 

Od stycznia do września 2017 roku (9 m-cy) wszczęto 60 postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, z tego 
53 prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, 1 - w trybie licytacji elektronicznej, 6 postępowań - w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki. 5 postępowań unieważniono, 40 postępowań zakończono wyborem najkorzystniejszej oferty i podpisaniem 
umowy z wykonawcą, a 15 postępowań obecnie jest w trakcie. Do przygotowania materiałów do uruchomienia procedury czeka 
jeszcze około 18 zadań. 
Największe zadania: 1. Budowa ul. Tuchomskiej w Baninie – 2 550 000. 2. Rozbudowa OSP w Chwaszczynie – 1 914 
598,97. 3. Budowa ul. Borowieckiej w Baninie – 1347 876,58. 4. Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowych  
– łącznie: 1 266 208,47. 5. Budowa ul. Mickiewicza w Chwaszczynie – 1 045 500,00. 6. Sukcesywna dostawa płyt w technologii 
YOMB – 994 086,00

Rozpoczęły się prace związane z budową ulicy Sienkiewicza w Chwaszczynie. Przebudowie 
podlegać będzie cała 250 m ulica osiedlowa. Prace budowlane obejmą wykonanie kanalizacji 
deszczowej, przebudowę wodociągu, jezdni i chodnika jednostronnego z kostki betonowej oraz 
miejsc parkingowych. Prace wykonywane są przez Spółkę Komunalną Żukowo i potrwają do 
końca października br. Koszt wykonania prac oscylować będzie w granicach 550 tys. zł.

Zakończona została budowa jednej z większych inwestycji drogowych realizowanych w 2017 r. 
w gminie Żukowo. Nawierzchnia ul. Fredry wykonana została z kostki betonowej wraz z jedno-
stronnym chodnikiem i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Wybudowany zo-
stał również brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej. 19 września wydane zostało pozwolenie 
na użytkowanie wybudowanej drogi. Wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński z miejscowości Sznurki k. Brodnicy Górnej. Końcowa 
wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 604.176,82 zł brutto.

Ogłoszony został przetarg na „Kompleksową modernizację szkół w Chwaszczynie i Leźnie” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Osi 
Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 
10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego. Termin wykonania zadania wyznaczono do dnia 15 
maja 2018. Plac budowy zostanie przekazany w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. 

Kończą się prace związane z budową ulicy Mickiewicza w Żukowie. Zmodernizowano 240 metrowy 
odcinek drogi. Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej (dotychczasową 
nawierzchnię stanowiła trelinka betonowa) na jezdni o szerokości 6 mb oraz chodniku jednostron-
nym o szerokości 1,5 mb. Prace wykonywane są przez Spółkę Komunalną Żukowo. Koszt wykonania 
modernizacji ulicy Mickiewicza to ok. 35 tys. zł.
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„Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”

Gminne Punkty Elektroodpadów

W związku z planowanym przystąpie-
niem przez Gminę Żukowo do konkursu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 
2018”, Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza 
informację o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie dotacji na moderni-
zację źródeł energii cieplnej w obiektach 
budowlanych, zlokalizowanych na terenie 
Gminy Żukowo.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się oso-
by fizyczne, będące właścicielami domów 
jednorodzinnych, które zamierzają w 2018 
roku wykonać modernizację źródeł energii 
cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opa-
lanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

Gmina Żukowo, z myślą o środowisku 
oraz umożliwieniu mieszkańcom ła-
twiejszego pozbywania się małogabary-
towych odpadów niebezpiecznych, jaki-
mi są elektroodpady, zamontowała trzy 
Gminne Punkty Elektroodpadów (GPE).

Urządzenia zlokalizowane są: w Żuko-
wie na parkingu przy Urzędzie Gminy, w 
Chwaszczynie przy sklepie Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Oliw-
skiej oraz w Baninie przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej przy ul. Lotniczej.

-  kotłami opalanymi gazem czy olejem opało-
wym lub, 

-  źródłami ciepła wykorzystującymi odna-
wialne źródła energii (pompy ciepła, kotły 
opalane drewnem, kotły opalane słomą). 

Nie podlegają dofinansowaniu zadania pole-
gające na montażu kotłów opalanych bioma-
są realizowane w miastach.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasila-
jących budynki jednorodzinne, stanowiące 
własność osób fizycznych, w przypadku, gdy 
docelowa moc źródeł po modernizacji wy-
niesie do 30 kW w odniesieniu do budynków 
jednorodzinnych.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 
ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE. 

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani 
udziałem w konkursie „Czyste powietrze Po-
morza – edycja 2018”, powinni złożyć kom-
pletny wniosek w Urzędzie Gminy Żukowo, 
przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klien-
ta, pok. nr 3, w godz. pn., wt.: 7.30 – 17.00, 
śr., cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 15.00, wraz z 
niezbędnymi załącznikami, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29.12.2017 r. For-
mularz wniosku dostępny jest w Referacie 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Żuko-
wo – pok. nr 38 lub na stronie internetowej 
Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „ka-
talog usług” – „ochrona środowiska”.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tu-
tejszego urzędu po dniu 29.12.2017 r. nie 
będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

„Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin 
w Żukowie” 

Projekt w ramach rewitalizacji starego centrum Żukowa, skie-
rowany jest do 40 osób, w szczególności do dzieci i ich rodziców, 
osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada 
organizację i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia 
dla osób potrzebujących poprzez powołanie i funkcjonowanie 
Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz 
mobilnych usług społecznych. W ramach projektu oferujemy in-
dywidualny program wsparcia, zajęcia wyrównawcze dla dzie-
ci, zajęcia edukacyjno-integracyjne, warsztaty specjalistyczne, 
zajęcia w Klubie Seniora oraz wsparcie rehabilitacyjne.
Projekt realizowany w partnerstwie, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi 
społeczne, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – me-
chanizm ZIT współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkań-
ców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagro-

żonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” 

Projekt skierowany jest do 63 mieszkańców gminy Żukowo. 
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób 
i ich rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym poprzez zwiększenie ich zatrudnienia. W ra-
mach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w ramach pięciu 
obszarów: społecznego, zdrowotnego, zawodowego, edukacyj-
nego oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia. Projekt trwać 
będzie do 31 października 2018r.
Projekt realizowany w partnerstwie, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Ak-
tywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społecz-
no–zawodowa – mechanizm ZIT współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

GPE są przeznaczone do zbierania odpadów 
niebezpiecznych. Urządzenie składa się z 7 
tub o pojemności 33 litry każda. Poszcze-
gólne otwory są dostosowane do rodzaju 
odpadów, które można wrzucać do danej 
tuby.
Do ustawionych urządzeń można wrzucać 
tylko i wyłącznie: płyty CD, zużytą drobną 
elektronikę (piloty, myszki, kalkulatorki 
itp.) zużyte telefony komórkowe i ładowar-
ki, baterie i żarówki. Każde z urządzeń jest 
objęte monitoringiem.

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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„Kamienne Gody” Jadwigi i Alojzego Groth

To już 25 lat „Armii Pana”!

Wyjątkową uroczystość obchodzili Ja-
dwiga i Alojzy Groth z Tuchomia. 70 lat 
razem - takim osiągnięciem może po-
chwalić się niewiele par. To najdłuższy 
staż małżeński w gminie Żukowo.

 Rodzina uroczystość odbyła się w Dworku 
Oleńka w Tuchomiu. Poprzedziła ją msza 
święta poprowadzona przez proboszcza 
parafii w Chwaszczynie ks. Piotra Grubę. 
Do rąk małżonków trafiły okolicznościo-
we gratulacje, nagrody, kwiaty i upominki. 
Państwo Groth otrzymali również błogo-
sławieństwo od Ojca Świętego Franciszka, a 
także wyrazy uznania od Arcybiskupa Me-
tropolii Gdańskiej Sławoja Leszka Głódzia. 
Z dostojnymi jubilatami spotkał się Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, 
który składając życzenia podkreślił, że Pań-
stwo Groth muszą być wyjątkowo dobrymi 
ludźmi, skoro już tyle lat są razem. Nie za-
brakło także gromkiego „sto lat” i symbo-
licznej lampki szampana oraz okolicznoś-
ciowego zdjęcia.
 Jadwiga, z domu Żywicka i Alojzy Groth 
związek małżeński zawarli 16 września 
1947 roku. Urodziło im się pięcioro dzieci 
– trzy córki i dwóch synów. Niestety dwie 
córki już nie żyją. Państwo Groth doczekali 
się 9 wnuków oraz 12 prawnuków.

9 września schola Armia Pana obchodzi-
ła swój srebrny jubileusz. Uroczystość 
rozpoczęła się eucharystią w intencji jej 
członków i absolwentów.

„Armia Pana” urodziła się w październiku 
1992 roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Żukowie, kiedy to proboszczem był Ks. Pra-
łat Stanisław Gackowski, a wikariuszami: Ks. 
Andrzej Buja i Ks. Ireneusz Baryła. Duchową 
opiekę nad scholą objął Ks. Andrzej Buja. Z 
chwilą powstania nowej parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego w Żukowie, scholą opiekuje się 

 Alojzy urodził się w 1921 roku. Do szkoły 
chodził w Rębiechowie – w tym czasie nie 
było szkoły w Baninie. Do Tuchomka (część 
wsi Tuchom) przeprowadził się w 1937 
roku.
 W czasie wojny dostał wezwanie do nie-
mieckiego wojska. Przez 21 miesięcy służył 
w Grecji na Krecie, potem skierowany zo-
stał do Bułgarii. Tam został postrzelony i na 
9 miesięcy trafił do szpitala brytyjskiej nie-
woli. Rok spędził w obozie jenieckim na te-
renie Belgii, a stamtąd Anglicy zaokrętowa-
li ok. 2 tys. Polaków na statek i zawieźli do 

Gdyni. Antonii po powrocie z wojny poma-
gał rodzicom w gospodarstwie, pracował 
też w zakładzie wywożącym śmieci i przez 
kilka lat w stolarni. Przez trzy kadencje był 
radnym – najpierw w Kielnie, gdzie do 1976 
roku mieściła się Gmina, a potem w Żuko-
wie. W 1981 roku przeszedł na emeryturę.
 Jadwiga i Alojzy byli sąsiadami. Ślub koś-
cielny wzięli w parafii w Chwaszczynie, 
a cywilny w Baninie, bo wówczas Tuchom 
należał do gminy Banino. Razem prowadzili 
gospodarstwo rolne, które przekazali syno-
wi Stanisławowi.

od 25 lipca 1999 ks. proboszcz Czesław Las i 
tak jest do chwili obecnej.
– Życzę wam kolejnych sukcesów, a takich 
macie już wiele. Dziękuję, że jesteście, że za-
wsze byliście w naszej parafii i swoją posta-
wą, swoim śpiewaniem świadczycie o Jezusie 
Chrystusie. Idźcie i głoście swoim śpiewem, 
że Jezus Chrystus jest Panem i królem wa-
szych serc, a wy jesteście wspaniałą jego ar-
mią – mówił proboszcz ks. Czesław Las.
Do życzeń i gratulacji dołączyli zaproszeni go-
ście, a wśród nich włodarze żukowskiej gminy 
– burmistrz Wojciech Kankowski i przewod-

niczący rady Witold Schmidtke, chór Harmo-
nia, przedstawicielki żukowskiego OKiS-u, 
Szkoły Podstawowej nr 2 i wielu innych gości. 
Słowami i śpiewem wszystkim przybyłym 
na uroczystość podziękowali członkowie 
Armii Pana. Nie zabrakło tez gromkiego 
„Sto lat” i wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Drugą część jubileuszu wypełniła wspólna 
„agapa” - uczta miłości, czyli poczęstunek, 
tańce, zabawy, rozmowy i wspomnienia. 
– „ARMIA PANA” – to nasz drugi DOM! Tutaj 
rozpoznajemy swoje talenty, próbujemy  zna-
leźć miejsce, sposób na rozwijanie tych zdol-
ności. Uczymy  się cieszyć życiem! To bardzo 
ważne, aby nie zmarnować niczego, ale nie-
ustanie rozwijać się – nie tylko swoje zdolności,  
ale przede wszystkim swoją osobowość, swój 
charakter. Oby nigdy nie zabrakło nam wy-
trwałości, gorliwości i radości w uwielbianiu 
Pana przez  kolejne co najmniej XXV lat! – po-
wiedziała Barbara Dawidowska, prowadząca 
scholę od 25 lat. Przez ćwierć wieku istnienia 
scholi przewinęło się około 1000 osób. Grupa 
często bierze udział w ogólnopolskich kon-
kursach piosenki religijnej. To okazja do zdo-
bycia nowych doświadczeń, ale jednocześnie 
godnego reprezentowania swojego miasta, 
parafii i archidiecezji. Na swoim koncie mają 
trzy główne nagrody Grand Prix. Nagrali też 
trzy płyty CD.

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. nadesłane
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Dożynki Powiatu Kartuskiego 2017
Tegorocznym gospodarzem Dożynek Po-
wiatu Kartuskiego była Stężyca. Deszcz, 
który od czasu do czasu popadywał, nie 
przeszkodził rolnikom, ich rodzinom 
i przyjaciołom z sąsiednich powiatów 
w zabawie przed stężyckim amfiteatrem.

 Obchody rozpoczęły się od Dziękczynnej 
Mszy Świętej Dożynkowej odprawionej na 
scenie amfiteatru. Po niej nastąpiło oficjal-
ne powitanie mieszkańców powiatu przez 
gospodarzy dożynek - starostę kartuskiego 
Janinę Kwiecień oraz wójta gminy Stężyca 
Tomasza Brzoskowskiego.
 Tradycyjnie, jak co roku rozstrzygnięto 
konkursy na wieniec i kołacz dożynkowy 
oraz konkurs „Piękna Wieś”. Najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy wyszedł spod rąk 
mieszkańców gminy Przodkowo, natomiast 
najpiękniejszy kołacz wykonała gmina So-
monino.
 Drugie miejsce w konkursie na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy zajęła gmina 
Kartuzy, a trzecie gmina Chmielno. W kon-
kursie na kołacz komisja drugie miejsce 
przyznała gminie Sierakowice, a trzecie 
gminom Kartuzy i Żukowo.

 W konkursie  „Piękna Wieś” nasza gmi-
na również została pozytywnie oceniona. 
W kategorii „Wieś” Małkowo zajęło III miej-
sce, natomiast w kategorii „Zagroda rolni-
cza” na III miejscu uplasowali się państwo 
Brygida i Antoni Hazuka z Banina. Serdecz-
nie gratulujemy!
Wyniki powiatowego konkursu Piękna 
Wieś
W kategorii „Zagroda rolnicza”:
•  I Miejsce – Anna i Jerzy Król, Kożyczkowo, 

gm. Chmielno 
•  II Miejsce – Irena i Grzegorz Dawidowscy, 

Borcz, gm. Somonino 
•  III Miejsce – Brygida i Antoni Hazuka, Ba-

nino, gm. Żukowo 
Wyróżnienia:
•  Lucyna Dąbrowska, Brodnica Górna, gm. 

Kartuzy 
•  Maria Bigus, Kawle, gm. Sierakowice 
•  Mariusz i Joanna Bartelik, Kamienica 

Szlachecka, gm. Stężyca 
•  Halina i Grzegorz Bieliccy, Podjazy, gm. 

Sulęczyno 
•  Grażyna i Bronisław Szwaba, Osowa Góra, 

gm. Przodkowo 

W kategorii „Wieś” (nagroda jest dla ca-
łej wsi – na ręce sołtysa)
•  I Miejsce – wieś Węsiory, gm. Sulęczyno 

sołtys: Maria Łukowicz 
•  II Miejsce – wieś Garcz, gm. Chmielno soł-

tys: Zygmunt Ropela 
•  III Miejsce – wieś Małkowo, gm. Żukowo 

sołtys: Piotr Pakura 
Wyróżnienia:
•  wieś Mirachowo, gm. Kartuzy – sołtys: 

Edmund Kotłowski 
•  wieś Sikorzyno, gm. Stężyca – sołtys: Ka-

tarzyna Bączkowska 
•  wieś Puzdrowo, gm. Sierakowice – sołtys: 

Wiesław Gafka 
•  wieś Borcz, gm. Somonino – sołtys: Geno-

wefa Dymek 
•  wieś Kosowo, gm. Przodkowo – sołtys: 

Adam Bliźniewski 

A już dziś zapraszamy serdecznie do Żu-
kowa na przyszłoroczne Dożynki Powia-
tu Kartuskiego!

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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Uroczystość poświęcona walczącym w obronie wolności 
naszej Ojczyzny, czyli Dzień Kombatanta w Żukowie

Wykład o hafcie kaszubskim

Poszukiwani wolontariusze!

4 września 2017 r. w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny Żu-
kowie odbyło się spotkanie Żukowskiego 
Związku Kombatantów.

 Uroczystą mszą, poprowadzoną przez ks. 
Krzysztofa Sagana, rozpoczęto tegoroczne 
obchody Dnia Kombatanta. To dzień po-
święcony tym, którzy walczyli w obronie 
wolności naszej Ojczyzny. Prezes Związku 
Kombatantów Eleonora Kosznik podkreśliła 
w swoim przemówieniu, jak ważna jest pa-
mięć o historii, w tym pamięć o poległych, 
o kombatantach, którzy odchodzą, a także 
o więźniach Sztutthoffu. Dziękowała również 
księdzu oraz władzom samorządowym za 
poprowadzenie uroczystości oraz całorocz-
ne wsparcie. Burmistrz Gminy Żukowo Woj-

1 września w Parafialnej Szkole Pod-
stawowej w Żukowie odbył się wykład 
Mariana Jelińskiego dotyczący wystawy 
czasowej haftu kaszubskiego. Poniżej 
część wykładu zaprezentowanego przez 
Marana Jelińskiego.

Wystawa czasowa haftu kaszubskiego 
i wykład na jej temat
12 października 2015 roku hafciarstwo 
kaszubskie szkoły żukowskiej/Kaszëbsczé 

Ponownie w powiecie kartuskim rusza Szlachetna Paczka. Obecnie szukani są SuperW - wolonta-
riusze, którzy dołączą do szlachetnej rodziny i sprawią, że kogoś świat zmieni się na lepsze. 
W tym roku po raz pierwszy rusza również Akademia Przyszłości w Kartuzach. W Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach działać będą tutorzy, którzy pomagać będą dzieciom 
budować pewność siebie i wspólnie znajdować będą ich mocne strony. Szukani są chętni do współ-
tworzenia tego projektu. 
Trwa rekrutacja wolontariuszy do SZLACHETNEJ PACZKI i XIV edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. 
Zgłoś się: www.superw.pl Przekonaj się, jak wielką radość daje bycie częścią czyjegoś sukcesu Od-
wiedź serwis i poznaj szczegóły programów i dołącz do drużyny. 

wësziwanié żukòwsczégò sztélu zostało 
wpisane na Krajową listę niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego, a Fundacja 
Skansenu Pszczelarskiego w Żukowie była 
wnioskodawcą. To przyczynia się do pro-
mowania hafciarstwa kaszubskiego szko-
ły żukowskiej w kraju. Wystawę haftów 
zawiera przedstawiona Narodowemu In-
stytutowi Dziedzictwa lista planowanych 
działań na lata 2016 – 2020. Po upływie 
tego okresu Fundacja jest zobowiązana do 
złożenia w Narodowym Instytucie Dziedzi-
ctwa sprawozdania z realizacji planu oraz 
do przygotowania dalszych propozycji 
działań związanych z ochroną. Celem tego 
zadania jest też wzmacnianie przekazy-
wania wiedzy o hafciarstwie kaszubskim 
kolejnym pokoleniom. Po zakończeniu re-
alizacji tego zadania nadal przekazywana 
będzie wiedza o hafciarstwie kaszubskim 
młodym osobom. Jest to wkład w budowa-
nie tożsamości i przypomnienie pewnych 

ciech Kankowski w odpowiedzi zapewnił, że 
Kombatanci i ich rodziny zawsze mogą liczyć 
na wsparcie Gminy Żukowo.
 W obchodach uczestniczyły poczty sztan-
darowe ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa 
Bigusa w Baninie oraz Szkoły Podstawowej 

im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.
 Po mszy wszyscy zebrani poszli pod po-
mnik 66. Ofiar Marszu Śmierci, gdzie prezes 
Eleonora Kosznik i burmistrz Wojciech Kan-
kowski wraz z przewodniczącym Witoldem 
Szmidtke złożyli kwiaty.

momentów nowej historii. Istotne jest to, 
że haftowane bluzki i fartuszki noszą np. 
przedstawicielki kaszubskich zespołów 
pieśni i tańca.  Hafciarstwo kaszubskie 
szkoły żukowskiej to temat, który od daw-
na wzbudza zainteresowanie mieszkańców 
Kaszub i turystów. Ten haft to jeden z naj-
ważniejszych i najefektowniejszych wy-
tworów kultury kaszubskiej. Istnieje zatem 
potrzeba przekazywania wiedzy o hafciar-
stwie młodemu pokoleniu, które może nie 
mieć, swoich korzeni. Brak przekazywania 
wiedzy o hafciarstwie kaszubskim kolej-
nym pokoleniom spowodowałby zapewne 
wykreślenie go z listy.
 W 2017 r. na konkursie w Lini było wie-
le haftów uczniów z Żukowa: Parafialnej 
Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimna-
zjum nr 2 i Szkoły Podstawowej im. Obroń-
ców Wybrzeża.

Całość wykładu na www.zukowo.pl

fot. nadesłane
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Pod koniec lata żukowski oddział ZKP 
z licznym gronem sympatyków udał się 
na dwudniową wycieczkę na nadmorskie 
Ziemie Zachodnie. Wstrząsem okazał się 
przejazd przez gminę Sierakowice. 

Rzędy skoszonych przydrożnych stuletnich 
lip, jesionów, klonów... Minuty orkanu zmieni-
ły tamte strony nie do poznania. W Słupsku 
mimo soboty bogate sale urzędu miasta sta-
ły dla Żukowian otworem. Poznali mroczne 
dzieje Baszty Czarownic i luterańskiej inkwi-
zycji. Przy wjeździe do Koszalina na Górze 
Chełmskiej nawiedzili sanktuarium Matki 
Boskiej Trzykroć Przedziwnej, u tamtejszych 
sióstr szensztackich wypili kawę i skosz-
towali wyśmienitego ciasta. Ci, co mieli siły 
weszli na wieżę widokową na Krzyżance by 
zobaczyć Bałtyk, nadmorskie miasta i jeziora. 
Po zwiedzeniu Koszalina Kaszubi z pokładu 
statku Mila, przy pięknej słonecznej pogo-
dzie, poznawali Jezioro Jamno i dzieje z nim 
związane. W Kołobrzegu, w hotelu w cen-
trum miasta, czekała wystawna kolacja, jak 
na kurort tej klasy przystało. Ciepły wieczór 
zachęcał do włączenia w pulsujące życie tej 
nadmorskiej perły. Koncerty, pokazy sztucz-
nych ogni, życie ogródków kawiarnianych... 
wszystko to opóźniało powrót do hotelu. 
Po bogatym w różnorodność śniadaniu nasi 
wędrowcy udali się do Katedry Mariackiej 

Pierwsze ślady osadnictwa rolniczego 
człowieka w Glinczu pochodzą sprzed 5 
tys. lat. Badania antropologiczne grobów 
z Glincza z V wieku przed Chrystusem po-
twierdzają, że wzrost mężczyzn wynosił 
163 cm i żyli oni średnio 39 lat, a tutejsze 
kobiety mierzyły 151 cm i żyły 27 lat.

 Pierwsza pisemna wzmianka o Glinczu po-
chodzi z 1316 r., gdy to norbertanki żukow-
skie oddały krzyżakom bogatą wieś Grabo-

Historia Glincza

Wycieczka na Wybrzeże Środkowe
WYDARZENIA / Z HISTORII GMINY

na niedzielną mszę. Pogodne niedzielne 
przedpołudnie sprzyjało poznaniu tego wy-
jątkowego miasta z 50 basenami. Południe 
w ogrodach Hortulus w Dobrzycy zachęcało 
do wypoczynku i rozmów. W drodze powrot-
nej z autokaru na nadmorskie pola niosły się 
pieśni biesiadne i patriotyczne.

wo nad Wisłą. W zamian dostały m.in. kilka 
wsi w pobliżu Żukowa i 57 grzywien srebra. 
Za te pieniądze siostry kupiły Wielki Glincz, 
co w 1360 r. potwierdził wielki mistrz Win-
rich von Kniprode. Wieś była lokowana na 
prawie polskim. 
 Zaś Mały Glincz był przez wieki własnością 
drobnej szlachty kaszubskiej. W XVI wieku 
gospodarzył tu niejaki Albert Gliński. Jed-
nak z powodu popełnionej zbrodni musiał 
uciekać. W 1742 r. także ta część Glincza była 

już w posiadaniu norbertanek. 
 W 1745 r. w Starym Glinczu stał folwark i 4 
domy mieszkalne. W 1773 r. dzierżawcą wsi 
była Agnes Zielińska. Oprócz niej mieszkali 
tu Zarowski, Siwitzki, Meyer, Głombiowski, 
Gronkowski i owczarz Maltz. Trzymano 4 
woły, 5 krów, 185 owiec i 8 świń. Po zajęciu 
dóbr klasztornych przez prusaków, Glincz 
był wsią królewską. W 1820 r. wieczystym 
dzierżawcą wsi był Ernst Friedrich Wilhelm 
von Saucken, luteranin. W 1867 r. w Glinczu 
było 13 gospodarstw domowych, w których 
żyło 12 ewangelików i 73 katolików. W 1873 
roku spis wymienia 30 koni, 94 sztuki bydła, 
391 owiec, 36 świń, 1 kozę i 4 pnie pszczele. 
Urząd Gminy dla Glincza mieścił się w Przy-
jaźni. Do wsi włączono wówczas majątek 
leśny Babi Dół. W 1903 r. panem Glincza był 
Fritz Schwibbe. Dzieci chodziły do szkoły 
w Żukowie.
 W 1927 r. folwark w Glinczu nabył eme-
rytowany generał Eugeniusz Ślaski. Zmarł 
w 1935 r. i pochowany został w Żukowie. 
Pod koniec II wojny światowej mieściło się 
tu dowództwo wojsk sowieckich. Po 1945 r. 
była to typowa wieś rolnicza. W miejscu 
dworu stoi dom „kostka”. We wsi mieści się 
szkoła z lat 30-tych. Wieś liczy obecnie ok. 
700 mieszkańców.
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Dziewięcioro nauczycieli z gminy Żukowo 
awansowało na stopień nauczyciela mia-
nowanego.

31 sierpnia br. Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski przyjął od nauczycie-
li, którzy w lipcu zdali egzamin na stopnień 
nauczyciela mianowanego, ślubowanie oraz 
dokonał uroczystego wręczenia aktów nada-
nia stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego.
W gminie Żukowo dziewięcioro nauczycieli 
otrzymało akty nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego:
•  Ewa Kasprów – Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Chwaszczynie 
•  Magdalena Jelińska – Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie 
•  Wioletta Wydrowska – Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żuko-
wie 

•  Iwona Drewing - Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie 

Peter Reynolds kiedy pisał książkę „The 
Dot” nie myślał pewnie, że poruszy świat. 
„The Dot” to opowiadanie o kropce, która 
zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, 
która dzięki kropce uwierzyła w siebie.

 Kropka z książeczki stała się pretekstem 
do zorganizowania wielkiej światowej ak-
cji - Międzynarodowego Dnia Kropki, które 
od kilku lat jest obchodzone 15 września. 
„Dzień Kropki’’ to święto kreatywności, 
odwagi i zabawy. Szkoła Podstawowa nr 2 
również świętowała. Tego dnia uczniowie 
ubrani w ,,kropkowane ciuszki’’ wyruszyli 
w poszukiwanie swoich talentów. Powstały 
cudowne prace, dzieci brały udział w róż-
nych grach, zabawach, twórczych opowieś-
ciach, a motywem przewodnim oczywiście 

W tym roku uczniowie rok szkolny przy-
witali 4 września. W uroczystościach w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie udział 
wziął burmistrz Wojciech Kankowski.

 Dokładnie o godzinie 9:00 dyrektor Miro-
sława Żołna przywitała uczniów, życząc im 
sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy. Na-
uczycielom złożyła życzenia satysfakcji z wy-
konywanej pracy, a rodzicom radości i dumy 
ze swoich dzieci.
 Burmistrz witając uczniów, nauczycieli oraz 

Liczba uczniów w roku 2017/2018 – prawie 
5300. Liczba nauczycieli – 507. Liczba pra-
cowników administracji i obsługi – 154. 

Burmistrz wręczył nauczycielom awanse

Inauguracja roku szkolnego w gminie Żukowo

Międzynarodowy Dzień Kropki

OŚWIATA

•  Marek Krauza – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Leźnie 

•  Paulina Mankiewicz – Szkoła Podstawowa 
im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie 

•  Monika Głodowska – Szkoła Podstawowa 
w Tuchomiu 

•  Sylwia Pawłowska - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Leźnie 

•  Karolina Szczypior - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Leźnie 

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratu-
lujemy!

rodziców życzył przede wszystkim wytrwa-
łości, zadowolenia i powodzenia w kroczeniu 
ścieżkami edukacyjnymi zgodnymi z nową 
podstawą programową.
 Dotychczasowe Gimnazjum nr 2 zostało 
przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2. 
Uczęszczać będą do niej uczniowie klasy 0, 
I i VII oraz klasy II i III gimnazjum. Z myślą 
o najmłodszych (klasy 0 i I) przeprowadzono 
remont sześciu pomieszczeń. Zakupiono m.in. 
nowoczesne ławki i szafki oraz dostosowano 
toalety z myślą o wygodzie małych uczniów.

była KROPKA. Tego też dnia oddziały przed-
szkolne i klasy 0 odwiedziły panie dyrektor-
ki, które zapoznały dzieci z historią Vashti. 
Do wspólnej zabawy dołączył również Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Żukowie - Wi-
told Szmidtke. Przedstawiciel Urzędu przy-
niósł dzieciom zaginioną kropkę z napisu 
„Żukowo” oraz opowiedział o herbie naszego 
miasta.
 Uczniowie klas siódmych i gimnazjalnych 
mieli okazje zmierzyć się z ciekawymi za-
daniami dotyczącymi kropek, odkryć swoje 
talenty plastyczne, a także wykonać zdjęcia 
w ramce... z kropek. Podczas świętowania 
uczniowie obejrzeli film o małej Vashti, któ-
ra dzięki niewielkiej rzeczy, którą była mała 
kropka, uwierzyła w siebie i odkryła swój 
talent.

 Niech historia głównej bohaterki, małej 
Vashti, będzie dla wszystkich uczniów mo-
tywacją do osiągania postawionych celów 
i realizacji marzeń.

fo
t. 

N.
 P

io
tr

zk
ow

sk
a

fot. N. Piotrzkowska
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OŚWIATA / KULTURA

12 reform szkoły w Borkowie w ostatnich 150 latach

W Żukowie „Wesele” czytano w Parku Jubileuszowym

Poznali „Kaszuby Nierozdeptane”

4 września o godz. 10.00 w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II zabrzmiał 
pierwszy dzwonek otwierający nowy rok 
szkolny 2017/2018. Borkowskie dzieci 
rozpoczęły rok szkolny po raz 150. 

 W roku 2018 planowane są uroczystości 
jubileuszowe. Dyrektor szkoły, Józef Bel-
grau, w swej mowie zaznaczył, że „jak co 
roku, czekają nas zmiany, w tym roku trochę 
większe. Od kilku dni mamy w Borkowie 
ponownie 8 klasową szkołę podstawową. 
Liczba klas w naszej szkole wiele razy się 
zmieniała. W 1868 roku powstała pruska 
szkoła 1 klasowa, pół wieku później – nie-
miecka 2 klasowa, od 1920 roku była pol-
ska szkoła dwuklasowa, w 1947 roku po-
wstała 4 klasowa szkoła, w 1953 roku – 6 
klasowa, w 1959 roku – 7 klasowa, w 1967 
roku – 8 klasowa, w 1973 roku – 4 klasowa, 
w 1985 roku – 3 klasowa z oddziałem przed-
szkolnym, w 1997 roku – było już ponownie 
8 klas, w 1999 roku – wróciła 6 klasowa 
szkołą podstawowa.. i teraz rok 2017... i tak 
ta historia klasowa się toczy...”

W tym roku Narodowe Czytanie w gmi-
nie Żukowo odbyło się w Parku Jubi-
leuszowym w Żukowie. W odczytanie 
fragmentów dramatu Wyspiańskiego 
„Wesele” zaangażowało się 16 osób.

 Sceny z „Wesela” odczytali w kolejności: 
Sylwia Laskowska – Bobula, Witold Szmid-
tke, Joanna Swenda, Aleksandra Łapa, 
Grażyna Czechowska, Aleksandra Kobiela, 
Ariel Grala, Natalia Langa, Janusz Stoppa, 
Joanna Mielewczyk – Pytka, Ewa Juc, Jo-

W sobotę, 16 września, odbył się ostat-
ni tegoroczny wyjazd, zorganizowany 
w ramach „Wycieczki dla Seniora”. Tym 
razem mieszkańcy Gminy Żukowo zawę-
drowali do zachodniej części Kaszub. W 
planie wycieczki nie zabrakło: Koście-
rzyny, Łubiany, Somin, Płotowa i Byto-
wa.

Sobotnie wanogi dla seniorów na stałe wpi-
sały się już w kalendarz wydarzeń organi-
zowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie. Tym razem podróżnikom dopi-
sała iście letnia aura.
Wojaże rozpoczęto od rynku w Kościerzy-
nie, gdzie turystów powitał nie kto inny, jak 
Remus we własnej osobie. Po zwiedzeniu 

 W obecnym roku szkolnym do 11 oddzia-
łów uczęszcza 220 uczniów. Problemem 
szkoły jest narastająca ciasnota. W sierpniu, 
dzięki przychylności władz gminy, dyrektor 
podpisał umowę na projekt rozbudowy bor-
kowskiej placówki oświatowej. Gmina pozy-
skała także sąsiadujący ze szkołą teren pod 
nowe boisko. Prowadzone już tam są prace 
przygotowawcze. Szkoła w Borkowie owoc-
nie współpracuje ze społecznością lokalną. 
Organizowane są wspólne uroczystości z so-
łectwem. I tak Dzień Seniora połączony jest 
z Wieczornicą ku czci patrona szkoły. Szkoła 
zaangażowana jest bardzo w promocję re-
gionu, gości z daleka witają kaszubskie kolo-
rowe malowidła na fasadzie. Organizowany 
jest cyklicznie Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Kaszubach „Kaszubski Wiec”. Borkowska 
placówka współpracuje z polską szkołą w Ja-
łówce na Litwie. Tradycyjnie uzyskuje wy-
sokie efekty w nauczaniu, co potwierdzają 
wyniki egzaminów zewnętrznych i różnych 
konkursów wiedzy. Ale też jako szkoła „nie-
masowa” jest często wybierana przez rodzi-
ców dzieci spoza obwodu. Nie zawsze jednak 

są możliwości przyjmowania tych dzieci.
 Na koniec akademii inauguracyjnej dyrek-
tor życzył uczniom „ciekawego roku, wielu 
osiągnięć, też tych w dzienniku elektronicz-
nym oraz konkursach, niezapomnianych 
chwil w szkole i poza nią. Nauczycielom ży-
czył samych sukcesów i awansów, no i satys-
fakcji z pracy. Rodzicom by mogli być dumni 
ze swoich pociech, no i spokojni o nie”. Także 
prefekt szkoły, ks. Marek Krampa, przekazał 
słowa zachęty na te nadchodzące miesiące.

Materiał nadesłany

lanta Kielińska, Katarzyna Choszcz, Dawid 
Szymichowski, Joanna Giezek, Mirosława 
Żołna.

 Koordynator wszystkich dotychczaso-
wych edycji Narodowego Czytania w gmi-
nie Żukowo, Grażyna Czechowska przybli-
żyła zebranym genezę powstania dramatu. 
Potem czytający wcielili się w postaci odda-
jąc klimat lektury tegorocznej edycji. Jak co 
roku, każdy mógł też otrzymać okolicznoś-
ciową pieczęć. Czytanie w plenerze w Żuko-
wie odbyło się po raz pierwszy.
 Organizatorami byli: SP nr 2 w Żukowie 
przy współudziale Biblioteki Samorządo-
wej, OKiS-u i Gminy Żukowo.

Sanktuarium Królowej Rodzin, wyciecz-
kowicze udali się na zwiedzanie zakładów 
porcelany stołowej „Lubiana” w Łubianie. 
Nie zabrakło także wolnego czasu na sto-
sowne zakupy. Seniorzy odwiedzili rów-

nież po-ewangelicki kościół w Sominach 
i Polską Szkołę w Płotowie. Okazja do lekcji 
historii nadarzyła się również w Muzeum 
Zachodniokaszubskim mieszczącym się 
w byłym Zamku Krzyżackim w Bytowie. 
Na zakończenie wojaży nie obeszło się bez 
wizyty w lodziarni. Kolejne wyjazdy z żu-
kowskim OKiSem w przyszłym roku.

fot. nadesłane

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. nadesłane
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Sezon zawodów wędkarskich zakończony
Członkowie koła PZW 82″Gryf” Żukowo 
już po raz 12 spotkali się by wspólnie ry-
walizować nad wodą. Tym samym koń-
cząc sezon wędkarskich zawodów.

17 września chętni do rozegrania już ostat-
nich zawodów w sezonie dla koła PZW 82 
″Gryf” Żukowo, spotkali się nad jeziorem 
„Klasztornym Małym” w Kartuzach. Za-
wody odbyły się w dwóch kategoriach ju-
niorów i seniorów. Do rywalizacji wspólnie 
stanęło 42 pozytywnie zakręconych miłoś-
ników wędkarstwa.
Więcej informacji: pzwgryfzukowo.pl

17 września w słoneczną niedzielę na 
żukowskim stadionie odbyły się Gminne 
Igrzyska Sportowe, skierowane do miesz-
kańców sołectw oraz dzielnic miasta Żu-
kowa.

 Inauguracji oraz uroczystego otwarcia 
dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żukowie Witold Szmidtke. W scenariuszu 
imprezy przewidziane były konkurencje 
drużynowe oraz indywidualne. Do zawodów 
przystąpiło 60 uczestników z czterech dru-
żyn, a były to: Sołectwo Miszewo, Sołectwo 
Żukowo Wieś, Gryf Pępowo oraz UKS Przy-
jaźń.
 W konkurencjach drużynowych zawodnicy 
mierzyli się w następujących dyscyplinach 
sportowych:
•  siatkówka plażowa, w której zwyciężyła 

drużyna UKS Przyjaźń,
•  przeciąganie liny, gdzie najsilniejszym był 

zespół Gryf Pępowo,
•  slalom rowerowy, tu prym wiedli zawod-

nicy sołectwa Żukowo Wieś,
•  slalom sprawnościowy, który przeszli jak 

burza zawodnicy UKS Przyjaźń,
•  sztafeta Smerfa, w której najmłodsi uczest-

nicy z sołectwa Miszewo nie mieli sobie 
równych. 

 W konkurencjach indywidualnych zawod-
nicy mierzyli się w następujących dyscypli-
nach:
•  biegi przełajowe na czterech dystansach, 

w zależności od wieku uczestników, którą 
to konkurencje wygrał zespół sołectwa 
Miszewo,

Ponad stu kolarzy wystartowało w za-
wodach kolarskich odbywających się 10 
września w gminie Żukowo. Wśród nich 
byli również goście z partnerskiej gminy 
Wendelstein.

 Start i meta maratonu znajdowały się 
w Małkowie, skąd zawodnicy ścigali się na 
trzech dystansach: MEGA 47,6 km, MINI 23,8 
km i FIT 3,5 km, wiodących przez gminy Żu-
kowo, Kartuzy i Przodkowo. Trasa nie była 
trudna, ale ze względu na opady była dość 
wymagająca i nie brakowało głębokich ka-
łuż. Pierwszy zawodnik na dystansie MINI 
pojawił się na mecie po 58 minutach i 28 
sekundach. Najlepszy wynik trasy MEGA to 
godzina i 57 sekund (wyniki na elektronicz-
nezapisy.pl).
 Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo Syl-
wia Laskowska – Bobula oraz Aleksandra 
Rogalewska, dyrektorka OKiS-u wręczyły 
puchary najlepszym zawodnikom.
 Organizatorami sportowej imprezy było 
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe oraz 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
 Goście z Niemiec startowali na dystansie 
MINI i uzyskali następujące wyniki: Otfried 
Weinlich – 2:07:09, Rolf Blaha – 3:05:00, An-
dreas Bauer – 2:07:04. Przy okazji pobytu 
w Żukowie delegacja z Wendelstein miała 
okazję zwiedzić Kaszuby.

•  skok w dal z miejsca, w której to mierzyli 
się najmłodsi uczestnicy igrzysk, najdal-
sze odległości wyskakali zawodnicy UKS 
Przyjaźń,

•  rzut lotkami do tarczy, gdzie najcelniej rzu-
cali zawodnicy sołectwa Żukowo Wieś.

 Do klasyfikacji generalnej doliczane były 
punkty za aktywność w innych dyscyplinach 
sportowych, które odbywały się na prze-
strzeni roku na terenie gminy Żukowo. Były 
to: mistrzostwa gminy w Szachach, Warca-
bach, szóstkach piłkarskich, jedenastkach 
piłkarskich.
 W I Gminnych Igrzyskach Sportowych 
w Żukowie, zwyciężyła drużyna UKS Przy-
jaźń, która uzbierała na swym koncie 103,5 
pkt., na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna sołectwa Żukowo Wieś zdobywając 93 
pkt., na trzecim sołectwo Miszewo 85, 5 pkt., 
a na czwartym Gryf Pępowo 74 pkt.
 Po podsumowaniu punktów, nastąpiło uro-
czyste zakończenie zawodów, którego doko-
nali z-ca Burmistrza Gminy Żukowo Tomasz 
Szymkowiak oraz z-ca dyrektora Ośrodka 
Kultury i Sportu w Żukowie Monika Spychal-
ska, którzy to wręczali pamiątkowe medale, 
puchary oraz bony na zakup sprzętu sporto-
wego w hurtowni Marba Sort w Miszewie. 
Najmłodsi uczestnicy zawodów otrzymali 
torby z upominkami.
 Podczas imprezy uczestnicy posilili się 
pysznym bigosem oraz surówkami dostar-
czonymi przez restaurację Gryf w Żukowie, 
najmłodsi mogli pozjeżdżać na dmuchanej 
zjeżdżalni oraz poskakać na euro bungie, 
które to atrakcje przygotowała firma Luna-
park Mirosław Śmierzchalski oraz dowie-
dzieć się o usługach ubezpieczeniowych fir-
my PZU.
 Sędzią głównym zawodów był pan Mariusz 
Lamk, sędzią turnieju piłki plażowej Kata-
rzyna Halman, a całość imprezy poprowadził 
spiker Paweł Plecha. Organizatorem imprezy 
był Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.

Gminne Igrzyska Sportowe Cyklo MTB 
Żukowo
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fot. B. Bujnowska-Kowalska
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Każdego roku, w celu zasilenia fundu-
szu charytatywnego, w pierwszą sobotę 
września firma Danfoss Poland organizu-
je bieg charytatywny, pod nazwą Danfoss 
Run.

 2 września br. odbyła się 9. edycja Danfoss 
Run w Grodzisku Mazowieckim i 6. w Tucho-
miu. W wydarzeniu wzięło łącznie udział 350 
osób, czyli 70 drużyn pięcioosobowych: 42 
w Grodzisku i 28 w Tuchomiu. Dzięki pokona-
nym przez uczestników kilometrom, a było ich 
prawie 1000, udało się „wybiegać” 64 190 PLN 
dla potrzebujących dzieci: 37 940 PLN w Gro-
dzisku i 26 250 PLN w Tuchomiu.

16 września wystartowała Kaszubska 
Poniewierka. Bieg stukilometrowej, 
przełajowej trasy rozpoczął się u podnó-
ża Łysej Góry w Sopocie. Krótszy, 30-ki-
lometrowy odcinek prowadził dookoła 
jeziora Ostrzyckiego.

 Bieg odbywa się równocześnie na terenie 
dwóch fabryk firmy, czyli w Grodzisku Ma-
zowiecki i w Tuchomiu. W biegu biorą udział 
pracownicy Danfoss wraz z rodzinami. Każdy 
kilometr pokonany przez uczestnika to dodat-
kowe 70 zł na koncie funduszu charytatywne-
go. Suma pieniędzy uzbierana na podstawie 
ilości wybieganych kilometrów, jest przezna-
czana na wybrane cele charytatywne. Firma 
wspiera potrzebujące dzieci z lokalnych spo-
łeczności w zakresie: zdrowia, edukacji i spor-
tu.
 W biegu w Tuchomiu, tradycyjnie już, wzięła 
udział reprezentacja Urzędu Gminy Żukowo, 
a także Kaszubskiego Związku Pracodawców.

 Około 150 zawodników wystartowało o 2 
w nocy z Sopotu, aby pokonać dystans 100 
km prowadzący do podnóża Szczytu Wie-
życa. Trasa prowadziła m.in. przez Trój-
miejski Park Krajobrazowy, gdzie zawodni-
cy mieli do pokonania wiele szczytów, ale to 
była tyko rozgrzewka przed najwyższym 
szczytem polskich pojezierzy – Wieżycą.
 Po drodze na biegaczy czekały checkpoin-
ty z energią płynną i stałą, oraz wszelka po-
trzebna asysta. Na 51 km w Skrzeszewie na 
biorących udział w biegu czekało nie tylko 
jedzenie i picie przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, ale także chór „Strze-
lenka” z Tuchomia, który swoim śpiewem 
wspierał zawodników.
 Na mecie w Koszałkowie biegacze musieli 
pojawić się najpóźniej o godzinie 18. Jako 

16 września zawodnicy SPR GKS Żukowo gościli u siebie w roz-
grywkach I ligi zespół AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Istniało zagrożenie, że mecz nie będzie mógł zostać rozegrany 
z powodu awarii prądu. Po 20 minutach nerwowych oczekiwań, 
w hali rozbłysły światła i sędziowie ponownie rozpoczęli zawody. 
W ataku bardzo dobrze spisywali się Krzysztof Gądek (8 bramek 
w całym meczu) oraz Wojciech Hajnos (10 bramek). Po celnych rzu-
tach Krzysztofa Komarzewskiego i Damiana Woźniaka, gospoda-
rze schodzili na przerwę z trzy bramkową przewagą (12:9).
 W 38 minucie meczu na prowadzenie wyszli goście – 16:15. Koń-
cówka była bardzo nerwowa. Po raz pierwszy kibice w hali mogli 
zobaczyć zastosowanie nowego przepisu o rozstrzygnięciu wyni-
ku meczu po serii rzutów karnych. Więcej zimnej krwi zachowali 
goście i po rzutach karnych zdobyli 2 punkty do ligowej tabeli, a go-
spodarze 1 punkt.

Więcej na www.zukowo.pl

10 września na hali widowiskowo-sportowej w Żukowie roze-
grany został V Memoriał Zbigniewa Kucharskiego odbywają-
cy się w ramach VIII Pomorskiego Festiwalu Tenisa Stołowego 
w Żukowie. 

 W szranki otwartego turnieju o tytuł najlepszego tenisisty sta-
nęli amatorzy i weterani. I miejsce zajął Krystian Marek, kolejni 
byli: Adam Dudzicz i Michał Silski. W ramach Festiwalu odbyły 
się również rozgrywki I Wojewódzkiego Tenisa Stołowego. Sędzią 
głównym zawodów był Władysław Mazurek. Organizatorem – Po-
morski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku. Współ-
organizatorami – Gmina Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu w Żu-
kowie. 
 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Ewa Krako-
wiak (Juniorki młodsze), Partyk Kwiatkowski (Juniorzy młodsi), 
Zuzanna Czaja (Młodziczki) i Kamil Niewiadomski (Młodzicy). 

pierwszy, niemal po jedenastu godzinach, 
100 kilometrów pokonał Piotr Rolbiecki 
z Kościerzyny. Na drugim stopniu podium 
stanął Marek Klimowicz z Jeleniej Góry, a na 
trzecim Piotr Knop reprezentujący Opocz-
no Sport Team (wyniki: https://elektronicz-
nezapisy.pl/event/1373/results.html).
 Stowarzyszenia Aktywni w Trójmieście 
przygotowali trasę także 30-kilometrową. 
Start Biegu Kaszubska Poniewierka usy-
tuowany był u podnóża szczytu Wieżyca. 
Na krótszym dystansie pobiegło około 
300 osób.
 W tym roku frekwencja osób startujących 
względem roku ubiegłego wzrosła o ponad 
60%. Impreza miała także na celu wsparcie 
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Danfoss Run – bieg wielkich serc

Kaszubska Poniewierka z Sopotu do Wieżycy

SPR GKS Żukowo 
zdobywa pierwszy punkt

Krystian Marek 
z tytułem najlepszego 
tenisisty stołowego

fot. nadesłane

fot. B. Bujnowska-Kowalska



KALENDARIUM

Wydarzenia PAźDZIERNIK 2017
DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

8 października V Bieg Przyjaźni Przyjaźń Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

21 października II Powiatowy Konkurs o Zasłużonych Mieszkańcach 
Gminy Żukowo Szkoła Podstawowa w Pępowie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

Oddział w Żukowie

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

14 październik Wieczór kabaretowy Restauracja Jagoda w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

październik Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży – Inauguracja 
Szkolnego Roku Sportowego Park nad Jeziorkiem w Żukowie Szkolny Związek Sportowy, Ośrodek 

Kultury i Sportu w Żukowie

październik Cykl Turniejów Piłki Ręcznej Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, 
GKS Żukowo

19 październik Turniej siatkarski dziewcząt Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, 
GKS Żukowo

październik Kino Radunia/Reaktywacja Mała Scena w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

październik Wieczorek przy muzyce dla osób 50+ Restauracja Gryf w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

październik II Gminny Przegląd Talentów Artystycznych Szkoła Podstawowa w Borkowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie


