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Szanowni Państwo

XV Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w tym roku odbył się w Żukowie. Grand Prix zdobyło KGW Skowarcz. Serdecznie gratuluję zwycięzcom, jak i wszystkim Kołom biorącym udział w Turnieju. Ważnym dla Gminy wydarzeniem było otwarcie Strefy Kultury w Chwaszczynie – mam nadzieję, że będzie to miejsce spełniające
oczekiwania mieszkańców, organizacji i całej społeczności wsi i gminy. Zachęcam także do zapoznania się z informacją o okręgach wyborczych w gminie Żukowo oraz wynikach ankiety dotyczącej reklam.
W bieżącym numerze piszemy także o rozpoczętych i planowanych inwestycjach. Chciałbym także zaprosić do korzystania z aplikacji mobilnej Gminy Żukowo oraz do włączenia się w kampanię społeczną „100 MASZTÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W GMINIE ŻUKOWO”, nad którą wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem objąłem patronat honorowy.
Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

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

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

„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
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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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
• Zespół Promocji Gminy pokój 42,
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 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
Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-Bobula, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
pokój 12, tel.: 58 685-83-74
• Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego,
e-mail: s.bobula@zukowo.pl
leśnego - osoby fizyczne,
tel.: 58 685-83-33, pokój 28

•W
 ymiar 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. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: 58 681-82-64
e-mail: gops@zukowo.pl
www.gops.zukowo.pl
Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Aleksandra Rogalewska
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo
tel.: 58 680 08 48, 58 736 62 01
e-mail: okis@okis-zukowo.pl
www.okis-zukowo.pl

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

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

INFORMACJE

Okręgi wyborcze w gminie Żukowo
Uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr
LI/626/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dokonano podziału gminy Żukowo na cztery
okręgi wyborcze. Ustalenie ich granic oparto na zasadzie, o której mowa w art. 419
§ 2 Kodeksu wyborczego.
Kierując się przepisami mówiącymi o tym,
że w danym okręgu liczba wybieranych radnych nie może być mniejsza niż 5 i większa
niż 8, poszczególne sołectwa i jednostki pomocnicze gminy Żukowo połączone zostały
w następujące okręgi:
Okręg nr 1 – sołectwo Banino, sołectwo
Czaple, sołectwo Nowy Świat, sołectwo Rębiechowo (wszystkie sołectwa bezpośrednio
ze sobą sąsiadują) mandatowość – 4,77 - po
zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,
Okręg nr 2 – sołectwo Chwaszczyno, sołectwo Małkowo, sołectwo Miszewo, sołectwo Pępowo, sołectwo Tuchom (wszystkie
sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują)
mandatowość – 4,97 - po zaokrągleniu daje 5
wybieranych radnych,
Okręg nr 3 – sołectwo Borkowo, sołectwo
Żukowo, Żukowo-miasto wraz z jednostkami
pomocniczymi (Osiedle Nowe, Osiedle Dolne, Osiedle Wybickiego, Osiedle Norbertanek, Osiedle Elżbietowo (sołectwa i jednostki
pomocnicze bezpośrednio ze sobą sąsiadują)) mandatowość – 5,31 - po zaokrągleniu
daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 4 – sołectwo Babi Dół, sołectwo
Glincz, sołectwo Leźno, sołectwo Łapino
Kartuskie, sołectwo Niestępowo, sołectwo
Otomino, sołectwo Przyjaźń, sołectwo Rutki, sołectwo Skrzeszewo, sołectwo Sulmin,
sołectwo Widlino (sołectwa bezpośrednio ze
sobą sąsiadują) mandatowość – 5,95 - po zaokrągleniu daje 6 wybieranych radnych.
Podział ten odpowiada zasadom tworzenia okręgów określonym w Kodeksie wyborczym z zachowaniem spójności geograficznego podziału gminy.
Na powyższą uchwałę, do Komisarza Wyborczego w Słupsku wpłynęły cztery skargi,
które wniosła grupa wyborców zarzucając,
że przedstawiony podział na okręgi wyborcze narusza spójność geograficzną, społeczną i historyczną niektórych sołectw. Skargi
zostały oddalone.
W postanowieniu Komisarza Wyborczego
w Słupsku z dnia 5 kwietnia 2018 r. czytamy:
„Kodeks wyborczy w art. 417 §1 określa, że
okręg wyborczy obejmuje część obszaru
gminy. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli
się na dwa lub więcej okręgów wyborczych,
również wtedy, gdy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej
byłaby większa niż 8 (art. 417 §3 pkt 2). W
miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się tworzenie jednostki
pomocniczej (art. 417 §4 Kodeksu wyborcze-

go). Zgodnie z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru
rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, w których wybiera się od 5 do 8
radnych. Zaskarżona uchwała Rady Miejskiej
dotycząca podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze nie narusza żadnego z powyżej
przytoczonych przepisów.
Analiza załącznika do przedmiotowej
uchwały nie pozwala na stwierdzenie, iż podział gminy prowadziłby do braku integralności terytorialnej okręgu. Żaden z okręgów
nie zawiera w sobie części innego okręgu,
tym samym brak jest podstaw do podważenia przedmiotowej uchwały.
Rolą Komisarza Wyborczego nie jest dokonywanie innego podziału na okręgi wyborcze, jeżeli uchwała w tym przedmiocie nie
narusza przepisów Kodeksu Wyborczego, ani
wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji
Wyborczej.
Podsumowując, wobec braku zasadności
skargi w jakimkolwiek zakresie należało ją
oddalić.
Trzeba podkreślić, że zgodnie z ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ. U. Z 2018 r. poz. 130) w gminie Żukowo został zmieniony system wyborczy z większościowego, gdzie o wyborze na radnego
rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na
poszczególnych kandydatów, na proporcjonalny art. 416 Kodeksu Wyborczego.”
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Konkurs „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem
Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową
X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Patronat honorowy nad konkursem objął
Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu
jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi,
dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie
publicznej debaty na temat polskiej wsi.
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Szczegóły na temat konkursu dostępne
są na stronie: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
W ramach konkursu Kapituła oceni prace
w dwóch kategoriach:
• Prace naukowe (m. in. prace doktorskie),
popularno-naukowe i inne nienależące
do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne
spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
• 
Prace prezentujące dorobek kulturowy
kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki)
oraz prace ilustrujące przykład sukcesu
w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki
lub metodologii badań, napisane w sposób
atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się
opracowania. Zwycięzca w każdej z katego-

rii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości
5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą
mogły być wydane w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz
są dostępne w formie wydruku w siedzibie
Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.
DODATKOWYCH INFORMACJI NA
TEMAT KONKURSU UDZIELA:
Sylwia Konopacka-Bąk,
e-mail: konkurs@fdpa.org.pl
tel. 695 116 110, 22 864 03 90,
fax 22 864 03 61
Informacje na temat poprzednich
edycji konkursu, Kapituły Konkursowej
i laureatów można znaleźć na stronach
internetowych
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA
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INWESTYCJE – Projekty z dotacją unijną
Termomodernizacja czterech budynków szkolnych
Trwa realizacja projektu dotyczącego kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w gminie Żukowo.
Projektem objęte zostały szkoły w Leźnie, Chwaszczynie, Skrzeszewie oraz Pępowie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Obecnie trwają roboty budowlane dotyczące kompleksowej modernizacji budynku szkoły podstawowej w Leźnie. Na cotygodniowych spotkaniach rady budowy omawiane są szczegóły kolejnych etapów realizacji projektu. Zakres prac obejmuje ocieplenie
ścian obiektu wraz z wykonaniem brakującej elewacji oraz ocieplenie dachu w zapleczu sali gimnastycznej. Planowana jest także modernizacja wentylacji w sali gimnastycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej.
Wymieniane będą grzejniki z żeliwnych na stalowe płytowe oraz zainstalowane zostaną gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu grunt/woda. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zamienione zostanie na źródła światła LED.
Podobne prace będą wykonywane w pozostałych budynkach szkolnych. Oprócz kompleksowego docieplenia ścian wraz z fundamentami oraz dachem, budynki zyskają nowe okna i drzwi. Dzięki zmodernizowanym instalacjom grzewczym oraz ekologicznym źródłom ciepła ogrzewanie budynków będzie tańsze oraz bardziej ekologiczne. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla, dzięki czemu mieszkańcy będą oddychać czystszym
powietrzem.
Wartość termomodernizacji budynków to ponad 6 359 483,43 zł zł. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo” otrzymał dofinansowanie 2 755 150,00 zł pochodzi z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Wydatki kwalifikowane to 6 331 988,55 zł a poziom wkładu własnego dla tej inwestycji wynosi 56,49%. Termin realizacji to grudzień 2018 r.

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją systemu oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Żukowo.
Gmina Żukowo rozpoczęła realizację projektu partnerskiego dotyczącego modernizacji systemu oświetlenia. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Somonino oraz Gminą Chmielno. Liderem projektu jest Gmina Żukowo.
Projekt obejmuje wymianę dotychczasowych lampy na nowoczesne i energooszczętne lampy ledowe. Za kwotę 583 tys.
zł wymienionych zostanie 489 lamp, m.in. w Tuchomiu, Baninie, Miszewku, Pępowie, Małkowie, Borkowie, Lniskach i Niestępowie. Projekt otrzymał dotacje w wysokości 890 007,51 zł, w tym dotacja na zadania Gminy Żukowo to 756 506,39 zł.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 107 109,15 zł., z czego 85% stanowi dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót jest: Electronic Control System S.A., 32-083 Balice, ul. Krakowska 84. Zakończenie
prac związanych z modernizacją oświetlenia przewidziane jest na koniec sierpnia 2018 r.

Wizualizacja

Żukowo się zmienia! Ruszamy pełną parą!
Mimo licznych obaw, powątpiewania i głosom przeciwko, udało się uzyskać dofinansowanie na odtworzenie
historycznego centrum Żukowa w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014
- 2020 na działania rewitalizacyjne miast. Śmiała wizja, odwaga i upór zaczynają się spełniać!
27 lipca 2017 r. w Żukowie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja starego centrum Żukowa. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar przy głównym zabytku gminy - ponorbertańskim
zespole klasztornym - pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową. Modernizacji i adaptacji poddany zostanie zabytkowy spichlerz z XIX w. oraz ul. 3-go Maja.
Już trwają pierwsze prace wykonawcze. 18 stycznia zawarto umowę na rewitalizację terenu parkowego z firmą ASBUD Andrzej Dobka z Kartuz (wartości 1 764 066,00 zł). 23 stycznia podpisano umowę z firmą MTM na zaprojektowanie
i wykonanie prac związanych z modernizacją ul. 3-go Maja (839 799,72 zł ), a 22 lutego z konsorcjum firm Kamaro Sp. z o.
o. oraz Sobin Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę historycznego budynku spichlerza (8 981 550,00 zł). Inwestycja zostanie
zrealizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Przedsięwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zagospodarowanie przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć mieszkańcom
miejsce do rekreacji. Zyskają oni w centrum miasta tereny zielone ze ścieżkami oraz oświetleniem parkowym usytuowane wokół stawu, który
zostanie pogłębiony, oczyszczony, a brzegi wzmocnione. Powstaną także elementy małej architektury, m.in. ławki parkowe, altana, gabiony
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z kwiatami oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Celem rewitalizacji jest również wyeksponowanie zabytków. Rozbudowany zostanie budynek historycznego spichlerza. Powstaną miejsca postojowe, oświetlenie, a teren dostosowany zostanie dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku spichlerza mieścić się będzie Strefa Kultury oraz Centrum Aktywności Rodzin – CAR. Centrum będzie ośrodkiem dziennej opieki,
w którym planowane i prowadzone będą kompleksowe zajęcia dla rodzin potrzebujących wsparcia, w szczególności zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, nieporadnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, starszych czy samotnie wychowujących dzieci. W ramach Centrum będą odbywać się zajęcia grupowe oraz indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii, warsztatów, poradnictwa, edukacji. Powstanie Klub Dobrych Rodziców, Kreatywna Akademia Dziecka oraz
Klub Seniora.
Strefa Kultury będzie centrum zajęć edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców, dzieci, młodzieży, rodzin
oraz seniorów, wspomagających naukę i rozwój osobisty, kulturalny i intelektualny. Powstanie Kreatywne
Centrum Kulturalno-Edukacyjne z wielofunkcyjną salą do działalności kulturalnej prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sportu. Będzie to sala multimedialna, dostosowana do szeregu funkcji, posiadająca możliwość
łatwej adaptacji do zróżnicowanego użytkowania obiektu jako np. sala szkoleniowa, warsztatowa, edukacyjna,
widowiskowa, teatralna, wystawowa, kiermaszowa, z możliwością wyświetlania filmów i pokazów slajdów, sala
spotkań i integracji oraz ćwiczeń i prób dla lokalnej społeczności. Będzie to serce kulturalne naszej gminy, którego
do tej pory nie posiadaliśmy - centrum kultury, inicjatyw i spotkań społecznych, miejsce wydarzeń małych i dużych.
Rewitalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, oparte na podstawowej komórce jaką jest rodzina. Przeciwdziałając zagrożeniu ubóstwa rodzin, wykluczeniu społecznemu, zapewniając możliwość spełniania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych, niezbędne jest zaplecze w
postaci miejsca do realizacji tych potrzeb. Miejsca, które w ramach tego projektu chcemy utworzyć dla mieszkańców,
zachowując je od zniszczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu tożsamości i wartości historycznej Miasta Żukowa.

匀娀䬀伀䄁䄀 倀伀䐀匀吀䄀圀伀圀䄀 椀洀⸀ 䨀䄀一䄀 吀

INWESTYCJE realizowane z budżetu Gminy
Powstaje sala gimnastyczna przy szkole w Miszewie
Trwa rozbudowa budynku szkolnego w Miszewie o salę gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi, przebudowa
sieci wodociągowej, budowa budynku gospodarczego, zbiorników retencyjnych oraz oświetlenia zewnętrznego
wraz z utwardzeniem terenu.
Koszt tej inwestycji to 3 959 011,23 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na15 października 2018 r. a otrzymanie pozwolenia na
użytkowanie ma nastąpić do 30 listopada br.

Szkoła w Borkowie przygotowuje się do rozbudowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy szkoły podstawowej w Borkowie zbliża się
do ostatniego etapu. W maju złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę związaną z tą
inwestycją.
Rozbudowa budynku szkoły planowana jest od strony wschodniej, w miejscu gdzie obecnie znajduje się plac
zabaw. Konstrukcja dachu zostanie podniesiona, co pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej piętra
budynku. Zlikwidowana zostanie także przejściowość sal lekcyjnych. Dodatkowo przy istniejącej auli (od
zachodniej strony budynku), dobudowane zostaną pomieszczenia przeznaczone na cele edukacyjne, sportowe oraz na potrzeby lokalnej społeczności oraz zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. Rozbudowa związana jest z przystosowaniem budynku szkolnego do potrzeb reformy szkolnictwa, która wprowadziła
ośmioklasową szkołę podstawową oraz koniecznością utworzenia oddziału przedszkolnego.
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Zakończono prace na ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie
Zakończone zostały prace związane z rozpoczętą w roku ubiegłym budową ulicy Sienkiewicza
w Chwaszczynie. Prace wykonała Spółka Komunalna w Żukowie sp. z o.o.
Obejmowały one budowę 240-metrowego odcinka ulicy z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem, ogólnodostępnym parkingiem oraz miejscami postojowymi wzdłuż całego wykonanego odcinka.
Na ulicy znajdują się urządzenia spowalniające ruch samochodów tj. wyniesione przejścia dla pieszych
oraz próg zwalniający. Na całości wykonanego odcinka został wybudowany kolektor odprowadzający
wodę deszczową z układu drogowego.

Wyniki ankiety
dotyczącej reklam na
terenie gminy Żukowo

W związku z projektem
„Słoneczna Gmina Żukowo”
Urząd Marszałkowski informuje

Ankieta przeprowadzona została za pomocą formularza internetowego dostępnego poprzez link udostępniony na stronie www.zukowo.pl w dniach od 15 lutego do 15 marca 2018r. Badanie miało na
celu poznanie opinii mieszkańców na temat potrzeby uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam występujących na terenie Gminy Żukowo. W ankiecie dotyczącej reklam wzięło udział 537 osób.
Dominująca grupa to mieszkańcy Gminy Żukowo (85%). Najwięcej
wypowiedziało się osób w przedziale wiekowym 26-40 lat (53%),
najmniej młodzieży poniżej 18 lat – 3 osoby. Udział kobiet i mężczyzn rozłożył się prawie po równo, z lekką przewagą mężczyzn
(54%). Zdecydowana większość badanych zauważa nadmiar reklam na terenie Gminy Żukowo (81%). Największa ilość reklam, pod
względem miejscowości, zauważalna jest w Żukowie, następnie
w Baninie i Chwaszczynie oraz w takich miejscach jak główne ciągi
komunikacyjne, szczególnie ul. Gdyńska i Gdańska w Żukowie, okolice rond, skrzyżowań, tereny przyszkolne, tereny wokół sieci handlowych. Regulacje powinny być jednakowe dla obszaru całej Gminy, tak uważa 57% ankietowanych. Ankietowani uznali, że przepisy
prawa powinny regulować nie tylko lokalizację reklam (88% za), ale
również ich wymiary (85%), rodzaj (76%), ilość (85%) oraz kolorystykę (63%). Odnośnie ogrodzeń, badani w większości wskazali, że
konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad ich sytuowania w
zakresie gabarytów, standardów jakościowych i materiałowych.Blisko 69% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem opłat
lokalnych za sytuowanie reklam, zaś 31% ankietowanych było temu
przeciwne. Przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej konsultacje wskazują na potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczących
uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam występujących na
terenie Gminy Żukowo. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenny daje Gminie prawną możliwość określenia na swoim
terenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych z jakich mogą być wykonane. W celu uporządkowania
przestrzeni w zakresie reklam, na sesji majowej zostanie przedłożona Radzie Miejskiej uchwała inicjująca proces wprowadzenia regulacji w powyższym zakresie. Wprowadzenie regulacji nastąpi odrębną
uchwałą, po przeprowadzeniu procedury określonej w przepisach
prawa, w trakciwe której zapewniony będzie udział społeczeństwa.
Więcej na stronie www.zukowo.pl
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XV Wojewódzki Turniej KGW w Żukowie
– Grand Prix dla KGW Skowarcz

7 kwietnia do Żukowa na jubileuszowy XV
Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
zjechało 16 kół, aby stanąć w szranki o Grand
Prix. Tym razem sztuki tej dokonały i główną
nagrodę zdobyły panie ze SKOWARCZ, reprezentujące powiat gdański.
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich to doskonała okazja do zaprezentowania nie tylko umiejętności, przedsiębiorczości i pomysłowości pań,
które działają w kołach, ale również świetna
zabawa, o czym przekonać się mógł każdy, kto
przybył do Żukowa. A trzeba przyznać, że publiczność nie zawiodła.
Zmagania Kół Gospodyń Wiejskich odbywały się w pięciu konkurencjach. Ocenie jury podlegała dekoracja świąteczna - talerzyk nakryty
serwetką z sześcioma pisankami wykonanymi
dowolną techniką oraz mazurek. Każde koło
przygotowało również tablicę edukacyjną zatytułowaną „Nasi bracia mniejsi”. Wyzwaniem
było stworzenie kreacji deszczowej. Ta konkurencja wzbudziła wielki entuzjazm wśród publiczności, a zaprojektowane stroje zachwyciły
pomysłowością i wykonaniem. W kolejnych
konkurencjach gospodynie wykazały się poczuciem humoru (piosenka kabaretowa z inscenizacją), pięknym głosem (konkurencja wokalna) oraz poczuciem rytmu (taniec).
Do Żukowa przybyło szesnaście Kół Gospodyń Wiejskich. W turnieju udział brały:
reprezentantki powiatu bytowskiego (KGW
Trzebiatkowa), człuchowskiego (KGW Czarne), gdańskiego (KGW Skowarcz), kościerskiego (KGW Wąglikowice), kwidzyńskiego (KGW
Trzciano), lęborskiego (KGW Szczenurze), malborskiego (KGW Lasowice Wielkie), nowodworskiego (KGW Jazowa), puckiego (KGW Strzelno),
słupskiego (KGW Rowy), starogardzkiego (KGW
Koteże), tczewskiego (KGW Brzuśce), wejherowskiego (KGW Kostkowo), sztumskiego (KGW Mikołajki Pomorskie). Gminę Żukowo i powiat kartuski reprezentowały KGW Chwaszczyno i KGW
Małkowo.
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Wszystkie prezentacje oceniała komisja
w składzie: Dariusz Tryzna (przewodniczący
jury, redaktor naczelny Kuriera Kaszubskiego),
Anna Krajka (Muzeum Narodowe w Gdańsku,
oddział Etnografii), Bożena Worzała (przewodnicząca KGW w Rokocinie, powiat Starogard
Gdański, laureat Grand Prix w 2017 r.), Ewa
Gurak (pedagog, trener warsztatów artystycznych), Joanna Orłowska (starostwo powiatowe
w Słupsku). Z pewnością jury nie miało łatwego
wyboru. Po trwających kilkadziesiąt minut obradach zapadła następująca decyzja:
• 
Grand Prix – KGW Skowarcz, powiat gdański,
gmina Pszczółki
• 
Dekoracja wielkanocna – Pisanki – KGW
Trzebiatkowa, powiat bytowski, gmina Tuchomie
• 
Edukacja – Nasi bracia mniejsi – KGW Jazowa, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór
Gdański
• 
Moda – Deszczowa kreacja – KGW Rowy, powiat słupski, gmina Ustka

Podczas Wojewódzkiego Turnieju w Żukowie
wręczone zostały dziewięciu osobom odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”.
Otrzymali je: Kamińska Maria, Rekowska Eryka,
Sołdczuk Jadwiga, Gawryszewska Aleksandra,
Wacholc Alicja, Wolska Dorota, Klawikowska
Barbara, Kulesza Aneta, Wandtke Bogumiła.
Wśród przybyłych gości obecni byli wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, posłowie
(Stanisław Lamczyk, Dorota Arciszewska-Mielewczyk), senatorowie (Waldemar Bonkowski),
przedstawiciele PODR-u, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni.
Turniej uświetnili artyści: Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Bazuny”, zespół Rapsodia, Iga
Pobłocka, Marek Senkowski, kolumbijski tenor
Juan Felipe Alvarado.

fotografie BBujnowska-Kowalska

fot. Wojciech Kruk

• Piosenka kabaretowa z inscenizacją – KGW
Strzelno, powiat pucki, gmina Puck
• Taniec – KGW Brzuśce, powiat tczewski, gmina Subkowy
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Strefa Kultury w Chwaszczynie otwarta
14 kwietna 2018 uroczystym przecięciem wstęgi oddano oficjalnie do użytku
Strefę Kultury w Chwaszczynie, która powstała w wyniku rozbudowy remizy strażackiej. Wartość wykonanych robót to
2 111 849,91 zł.
Miejsce to, pod zarządem Ośrodka Kultury
i Sportu w Żukowie, ma służyć mieszkańcom,
organizacjom, Kołu Gospodyń Wiejskich, hafciarkom, klubom, stowarzyszeniom i zespołom
artystycznym. W Strefie Kultury siedzibę ma
również Filia Biblioteki Samorządowej, do któ-

rej chętni już mogą się zapisywać.
Po oficjalnym otwarciu, obiekt został poświęcony przez proboszcza chwaszczyńskiej
parafii ks. Piotra Grubę. Na scenie zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta, tancerze ze
Szkoły Tańca Mambo, zespół Kaszubki. Panie
z KGW Chwaszczyno rozbawiły zebranych przygotowanym skeczem. Całość występów zwieńczył koncert Damroki Kwidzińskiej.
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski zaznaczył, że wieś Chwaszczyno jest bramą
do gminy Żukowo i taka inwestycja z pewnością jest dobrą wizytówką. – Każde wydarzenie,

fot. BBujnowska-Kowalska

które będzie służyć całej społeczności, jest czymś
wyjątkowym zarówno w historii sołectwa, miejscowości i parafii Chwaszczyna. Inwestycja ta
jest z naszej strony podziękowaniem dla wszystkich aktywnych mieszkańców chwaszczyńskiej
społeczności – dodał burmistrz Wojciech Kankowski.
Podziękowania osobom zaangażowanym
w realizację projektu złożyła Jolanta Wiercińska, sołtys Chwaszczyna. Aleksandra Rogalewska, dyrektor OKiS-u przedstawiła plany związane z działalnością placówki. Zebrani mogli
również poznać historię biblioteki w Chwaszczynie.
Nowy obiekt będzie służył spotkaniom pań
z KGW, z koła hafciarskiego, na próby zespołu
Kaszubki i grupy tanecznej Rosa. W sali lustrzanej odbywać będą się zajęcia aerobiku i prowadzone przez Pomorską Szkołę Walki Fighter.
Organizowane będą warsztaty rysunku i rękodzieła oraz nauka języka angielskiego.
15 kwietnia w Strefie Kultury odbył się dzień
otwarty, którego celem była prezentacja oferty kulturalnej nowego obiektu. Biblioteka zachęcała do zapisów, dzieci mogły skorzystać
z kącika do gier i zabaw, a na dużej sali odbył
się koncert zespołu „Czarodzieje z Kaszub”. Panie z KGW Chwaszczyno przygotowały stoisko
z poczęstunkiem, a w przestrzeni korytarza zaprezentowana została wystawa grafik z zabytkami Gminy Żukowo autorstwa Jacka Piątka.

Gmina Żukowo na Jarmarkach Wielkanocnych w Świdnicy

Gospodarzem jarmarku w Pszennej było
sołectwo Pszenno, a organizatorem Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Najmłodsi
mogli wziąć udział w warsztatach ze zdobienia
jajek i wykonywania ozdób wielkanocnych.
W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki
z „Bajkowej Dolinki w Pszennie”, „Małe Smyki”
z Pszenna, „Pląs” z Witoszowa Dolnego, Zespół
„A to Heca” z Pszenna oraz Panie z KGW z gminy
Żukowo.
Podczas Jarmarku, zastępca burmistrza
Gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak przekazał wójt Gminy Świdnica Teresie Mazurek oraz
wszystkim mieszkańcom partnerskiej gminy
Świdnica życzenia ciepłych i pełnych radosnej
nadziei Świąt Wielkanocnych oraz specjalnie
na te okazję pomalowaną w kaszubskie wzory

z 2-metrową pisankę. Podobne, dwie pisanki
z wymalowaną palmetą stanęły podczas świąt
w Żukowie.
W XIV edycji prezentacji stołów wielkanocnych w Marcinowicach zaprezentował się cały
region Ziemi Świdnickiej, Dolny Śląsk oraz partnerskie powiaty: łowicki, kartuski, tatrzański,
powiat Bergstrasse, Czeski Raj oraz przedstawiciele gminy Świdnica i gminy Żukowo.

Organizatorami jarmarku byli Gmina Marcinowice, Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach i Powiat Świdnicki.
Pobyt w zaprzyjaźnionej Gminie Świdnica
był także okazją do zwiedzenia tego pięknego
miasta i okolic.

fotografie BBujnowska-Kowalska

Tradycyjnie na tydzień przed Wielkanocą delegacja Gminy Żukowo wzięła udział
w Jarmarku Tradycje Stołu Wielkanocnego
w Pszennej w Gminie Świdnica oraz w Powiatowym Jarmarku w Marcinowicach.
Na 24 stołach zaprezentowano świąteczne
przysmaki, pisanki, palmy, stroiki, ciasta
i rękodzieło.
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Światowe Dni Młodzieży 2019
Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie już
niebawem. W parafii w Chwaszczynie i dekanacie Kielno trwają intensywne przygotowania do wyjazdu młodych ludzi na to spotkanie. A to wszystko dlatego, że polska młodzież
pragnie kolejny raz spotkać się z następcą
świętego Piotra i wspólnie z młodymi z całego
świata wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Dziś wspólnota młodzieży liczy ok. 30
osób. Każdego 22. dnia miesiąca spotykają się
w parafii w Chwaszczynie, gdzie znajduje się
centrum przygotowań do ŚDM Panama 2019.
Spotkania mają zarówno charakter modlitewno-formacyjny, jak i organizacyjny. Duchowo-organizacyjne przygotowania, które zostały
zapoczątkowane 9 kwietnia 2017 roku, mają
przygotować młodzież do dwóch ważnych
punktów tej duchowej przygody. Najpierw
młodzież uda się na tzw. Dni w diecezji w Panamie, Kostaryce lub Nikaragui, aby odkryć
piękno innych kultów, dzieląc się również pięknem polskiej kultury, prezentując ją na Festiwalu Młodych, aby później w Panamie, przeżyć
doświadczenie jedności i wspólnoty młodych
ludzi z różnych stron świata. ŚDM Panama
2019 rozpoczną się 17 stycznia i potrwają do 27
stycznia.
Każdy uczestnik pragnący wziąć udział
w tym wydarzeniu musi sprostać wymogom finansowym gromadząc ok. 8.500 tysięcy zł, aby
w ten sposób móc pokryć koszty biletów samolotowych, ubezpieczenia czy też utrzymania na miejscu w Panamie. Do tej pory udało
się młodzieży zainicjować wiele działań, które
mają na celu wesprzeć wyjazd do Panamy finansowo, angażując również lokalne społeczności i grupy, które chętnie śpieszą z pomocą
młodym ludziom.

Młodzież przeprowadziła m. in. dwukrotnie
akcję „Palemka wielkanocna” w Niedzielę Palmową; wzięła udział w konkursie „Pływanie
na byle czym”, gdzie ich konstrukcja zatytułowana „ŚDM – W drodze do Panamy” zdobyła
pierwsze miejsce; 15 sierpnia podtrzymywała
polską tradycję, rozprowadzając wianki i palemki z ziół; podczas dożynek parafialnych
częstowała wszystkich przysmakiem: „Krówka Panamka”; przed Bożym Narodzeniem zaopatrywała każdą rodzinę w „Sianko na stół
wigilijny”.
Pomimo wielu codziennych obowiązków,
jako uczniowie, studenci, osoby pracujące,
nie poddają się i każdego miesiąca z coraz to
większym zapałem działają, aby móc udać się
w nieco oddalony zakątek świata.
Dokładnie w rok przed, 21 stycznia, młodzież wyjeżdżająca na 34. Światowe Dni Młodzieży zainicjowała kolejną akcję. Po Mszach
Świętych w kościele w Chwaszczynie zapraszała wszystkich parafian do specjalnie przygotowanej kawiarenki w salkach parafialnych,
gdzie przy wspólnej kawie, herbacie czy ciastku, można było dowiedzieć się więcej o przygotowaniach, wspierając także wyjazd młodzieży do Panamy.
– Za te pieniądze mogłabym pojechać na kilka
dobrych wycieczek. Chcę jednak uczestniczyć
w ŚDM, bo nic nie zastąpi tego doświadczenia
wspólnoty – mówi Natalia Krefta, jedna z organizatorek wyjazdu (fragment wywiadu w Gościu Niedzielnym, dodatku gdańskim).
Opiekę nad grupą sprawuje ks. Łukasz Szymanowski, obecnie doktorant na Wydziale
Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii, rezydent
chwaszczyńskiej parafii.
– Opracowuję konspekty. Dostosowuję je do
potrzeb duszpasterskich. Pomimo 2,5 tys. kilo-

metrów, które nas dzielą, mogę być z nimi – wyznaje ks. Łukasz (fragment wywiadu w Gościu
Niedzielnym, dodatku gdańskim).
Wyjazd do Panamy będzie także okazją do
poznania kultury i charyzmatu wyznawania
wiary na innym kontynencie.
– Miałam okazję gościć u siebie dwóch Brazylijczyków (podczas ŚDM w Krakowie w 2016 r.
- przyp. red.). To zupełnie inna rzeczywistość.
Zupełnie inaczej wyrażają wiarę. Są ogromnie
żywiołowi, co na Kaszubach nie jest takie częste. Jednak nawet w przypadku starszych, patrzących na ich zachowanie podczas Mszy św.,
początkowe zdumienie z czasem zamieniało się
w akceptację – mówi Dominika Klawikowska,
biorąca udział w przygotowaniach (fragment
wywiadu w Gościu Niedzielnym, dodatku
gdańskim).
Przed młodzieżą jeszcze ponad 250 dni
intensywnych przygotowań do wyjazdu. Ale
tak naprawdę to każdy z nas, także Ty, możesz uczestniczyć w ŚDM Panamie 2019. Nie
masz jeszcze pomysłu, jak to zrobić? Wystarczy przysłowiowa „Zdrowaśka” jako duchowe
wsparcie tych działań albo materialna pomoc,
która umożliwi młodzieży wyjazd do Panamy.
Więcej informacji nt. ŚDM Panama 2019:
www.kierunekpanama.pl lub w parafii
w Chwaszczynie: tel. 58 552-80-83, e-mail:
chwaszczyno@diecezja.gda.pl, a wpłat dokonywać można na rachunek bankowy Parafii nr
06 8345 1029 0203 2186 2000 0003 z dopiskiem:
Na ŚDM 2019 w Panamie.
Burmistrz Gminy Żukowo objął honorowy
patronat nad organizacją i uczestnictwem grupy młodzieży z parafii pw. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie
w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

Brzegi i koryto rzeki Raduni posprzątane

Zebranych zostało około 70 worków śmieci. Znaleziono
głównie puszki po napojach, butelki szklane i plastikowe, folie różnego rodzaju. Na uczestników sprzątania
czekała grochówka i chleb ze smalcem, ufundowane
przez Rodzinną Restaurację „Pastelowa” z Żukowa
oraz GS”SCH” Żukowo. Akcję wsparł Urzędu Gminy
oraz OKiS, którzy przekazali gadżety i sprzęt niezbędny
do organizacji wydarzenia. W sprzątaniu Raduni udział
wziął także Tomasz Szymkowiak, zastępca burmistrza
oraz Klub kajakowy „ICHTYS” z Leźna.
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fot. nadesłane

W niedzielny poranek 22 kwietnia wędkarze, kajakarze i mieszkańcy spotkali się już po raz kolejny
w Żukowie, aby wspólnie oczyścić brzegi oraz dno
rzeki Raduni. Pogoda i frekwencja dopisała - na
porannej zbiórce stawiło się ponad 50 osób, w tym
także dzieci.

WYDARZENIA | OŚWIATA

Ogólnopolska kampania Rowerowy Maj
w tym roku także zawita do szkół w gminie
Żukowo. Od 7 do 30 maja każdy uczeń i nauczyciel, który dotrze na lekcje w sposób
aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach
czy deskorolce, otrzyma naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat
klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są
atrakcyjne nagrody.
fot. BBujnowska-Kowalska

Do kampanii z gminy Żukowo przystąpiło 10
szkół: SP Glincz, SP Żukowo nr 1, SP Żukowo
nr 2, SP Banino, SP Chwaszczyno, SP Miszewo, SP Pępowo, SP Przyjaźń, SP Skrzeszewo,
SP Borkowo. To o cztery więcej niż w zeszłym
roku. Zeszłoroczna kampania pokazała, że
w gminie Żukowo uczniowie chętnie korzystają z alternatywnego środka transportu jakim jest rower, hulajnoga czy rolki. Aż 72,73%
uczniów z sześciu szkół w gminie aktywnie
uczestniczyło w akcji Rowerowy Maj. W czasie trwania kampanii łącznie odbyło się 26
866 rowerowych podróży, a przynajmniej
raz na dwóch kółkach do szkoły przyjechało 1269 spośród 1846 zgłoszonych do akcji
uczniów. Najbardziej rowerową szkołą z frekwencją 50,68% została szkoła w Glinczu,
która w nagrodę otrzymała stację rowerową
oraz wiatę parkingową dla rowerów.

fot. Wojciech Kruk

Rowerowa Gmina Żukowo

W tym roku także dla uczestników Rowerowego Maja przewidziane są upominki oraz
nagrody specjalne, a trzy najlepsze szkoły
otrzymają nagrodę pieniężną od Burmistrza
Gminy Żukowo.
Sponsorami kampanii na terenie gminy
Żukowo są firmy Marba, TwójGadżet.pl oraz
sportpoland.com.
Patronat medialny nad akcją objęły:
Dziennik Bałtycki, Kartuzy.info, expreskaszubski.pl, zKaszub.info, Radio Kaszebe.

Uczniowie recytowali po kaszubsku

W kategorii klas „0” I miejsce zajęła Eliana
Cieszyńska, II miejsce Wiktoria Groth, III miejsce Karolina Machalewska z Miszewa i Dominika Galińska z Borkowa. W kategorii klas I-III
I miejsce zajęła Alicja Liberadzka z klasy I, II
miejsce Anna Sadowska z klasy II zaś III nagrodę otrzymała Zuzanna Sobkowiak wszystkie z Miszewa. III miejsce przyznano również
Maji Kwidzińskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Żukowie i Małgorzacie Laskowskiej ze
Szkoły Podstawowej w Baninie. Wyróżnienia

otrzymali Maja Pranczke z Żukowa i Andrzej
Tutkowski ze Szkoły Parafialnej w Żukowie.W
kategorii klas IV-VII I miejsce zajął Michał Galiński z Borkowa, II miejsce zajęła Viktoria
Wierczyńska z Miszewa, III miejsce Andrzej
Galiński z Borkowa, natomiast wyróżnienia
Jagoda Buszman i Mikołaj Groth z Miszewa.
Sześcioro uczniów reprezentowało gminę
na szczeblu powiatowym w Kartuzach, gdzie
III miejsce w swojej kategorii zajęła Alicja Liberadzka. Organizacją konkursu na szczeblu
gminnym od lat zajmują się członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Żukowie oraz Szkoła Podstawowa w Pępowie.
Piękne nagrody ufundowała Gmina Żukowo
oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
Elżbieta Pryczkowska

Odyseja Umysłu

Burmistrz Gminy Żukowo
ogłosił konkursy na
kandydatów na stanowiska
dyrektorów następujących
szkół:

Kreatywna grupa 7 gimnazjalistów reprezentowała SP Banino w ogólnopolskim finale Odysei Umysłu. Tegoroczny finał odbywał się w Gdyni w dniach 24-25 marca.
W pierwszym dniu finału grupa zmierzyła
się problemem spontanicznym, natomiast
w drugim zaprezentowała swoje rozwiązanie problemu IV (Wieża ze zwierza). Pomiędzy eliminacjami regionalnymi a ogólnopolskim występem były dwa tygodnie. Przez
ten czas uczniowie dopracowali przedstawienie i zbudowali nową konstrukcje
z balsy.
Grupie nie udało się przejść dalej, ale
liczy się fakt, że uczestniczyli w świetnie

fot. nadesłane

Sukcesem dla Szkoły Podstawowej im.
Jana Trepczyka w Miszewie zakończyły się
Eliminacje Gminne Prozy i Poezji Kaszubskiej w szkole w Pępowie, które odbyły się
w sobotę 7 kwietnia br.

• Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Obrońców Wybrzeża w Żukowie,
• Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Chwaszczynie,
• Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Przyjaźni.

zorganizowanym konkursie z pozytywnymi
ludźmi, nauczyli się współpracy i dowiedzieli się sporo o sobie. Wisienką na torcie
było podsumowanie gali, którą uczestnicy
oglądali z zapartym tchem.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
UG w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330
Żukowo (decyduje data wpływu do UG
Żukowo) lub składać osobiście w Biurze
Obsługi Klienta UG Żukowo, w terminie
do 4 maja 2018 r. Więcej informacji na
www.zukowo.pl
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Przedszkolaki z SP nr 2
im. Jana Heweliusza poznają Żukowo
Najmłodsi uczniowie SP nr 2 w Żukowie
za sprawą jednej z nauczycielek – Wiolety
Krause, biorą udział w międzynarodowym
projekcie „Little one in town”. Wychowawczyni zainspirowana możliwościami
jakie daje platforma eTwinning (poznana
dzięki koordynowaniu programu Erasmus
+ Edukacja Szkolna) postanowiła wykorzystać ją z jak największą korzyścią dla
powierzonych jej dzieci.

taktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia
się do chęci poznawania świata, umiejętności
funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz
nabywania odpowiedzialności za nie.
W praktyce oznacza to, że dotychczas
najmłodsi mieli okazję odwiedzić Bibliotekę Samorządową, brać udział w rozświetleniu choinki przed żukowskim magistratem, być z wizytą
w domu Seniora „Nestor”, w Urzędzie Poczto-

fot. nadesłane

Nauczycielka pragnie, by wychowankowie byli
wszechstronnie przygotowani do funkcjonowania w codziennym życiu. Widzi konieczność
współdziałania z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi. Uważa,
iż zadaniem szkoły jest również zapewnienie
dziecku kontaktu z otoczeniem społecznym,
co przyczynia się do rozwoju zainteresowań
najbliższym środowiskiem, życiem i pracą ludzi.
Wymienione założenia mają przede wszystkim
dać uczniom możliwość bezpośredniego kon-

wym, Urzędzie Gminy, Remizie Strażackiej oraz
Komisariacie Policji. Uczniowie we wszystkich
tych miejscach zdobywali nowe umiejętności
oraz poszerzali dotychczasową wiedzę na temat wyżej wymienionych placówek i ich charakterystyki.
Dzieci sporo już doświadczyły i zobaczyły,
jednakże lista miejsc, które mają w planach odwiedzić, jeszcze się nie wyczerpała.

W szkole w Baninie dzieje się!

„Jeden z dwunastu” - konkurs matematyczny dla klas piątych
Udział wzięło w nim po 3 uczestników z czterech klas piątych. Wygrała Weronika Mocarska
z VD, drugie miejsce zajął Filip Zakrzewski z VD,
trzecie miejsce zajął Arkadiusz Stefański z VB.
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Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej
JUST SING 2018 zgromadził 80 uczestników,
którzy reprezentowali 17 szkół powiatu kartuskiego, gdańskiego i gdyńskiego. Konkurs
odbywa się w dwóch etapach i kończy się
koncertem laureatów i wręczeniem dyplomów i nagród dla wyróżnionych oraz zdobywców I, II i III miejsca. W tym roku komisja
przyznała 11 pierwszych miejsc, 9 drugich
miejsc, 9 trzecich miejsc i 8 wyróżnień.

XIII Ogólnopolski konkurs BARWY MORZA
Kolejny raz uczniowie z gimnazjum w BANINIE zbierają laury za swoje prace plastyczne.
W części modelarskiej I miejsce za model
„Stara latarnia” zdobyła uczennica klasy II
D - DOMINIKA. W części plastycznej II miejsce
uzyskała Maria z klasy IIIC za pracę pt. ”Kierunek morze” natomiast III miejsce za pracę pt.
„Kontenerowiec” zdobyła Alicja z klasy IID.
fotografie nadesłane

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Baninie z wizytą w Domu Seniora
Dzieci ze szkolnego kółka teatralnego ze SP
w Baninie, wybrały się z wizytą do mieszkańców pobliskiego Domu Seniora „Dąbrówka”.
Wystąpiły tam w wielkanocnym przedstawieniu pt.: „Zmartwychwstanie Jezusa.”

I miejsce klas VII w konkursie antysmogowym
W połowie marca uczniowie klas VII Szkoły
Podstawowej w Baninie w ramach lekcji chemii
wykonali doświadczenie, którego celem było
zmierzenie stanu jakości i zanieczyszczenia
wód oraz powietrza. Prace w formie fotoreportażu zostały wysłane na ogólnopolski konkurs
antysmogowy prowadzony przez PGNiG „Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci”. Uczniowie
zajęli I miejsce.

OŚWIATA | KULTURA

Konkurs dla klas „0” – 5 i 6 - latków pt.
„Wielkanocna Pisanka”
Zadaniem dzieci było stworzenie pracy przestrzennej nawiązującej do tradycji wielkanocnych w naszym regionie. Najważniejszym
kryterium oceny była samodzielność wykonania pracy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnych konkursach!

Święto Konstytucji 3 maja
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski oraz proboszcz parafii pw. WNMP
ks. Krzysztof Sagan zapraszają mieszkańców na uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
Jak co roku, Święto Konstytucji 3 Maja
odbędzie się przy udziale władz kościelnych, samorządowych, przedstawicieli kaszubskich organizacji oraz przedstawicieli
Rady Miejskiej, sołtysów, członków rady
osiedli, przedstawicieli szkół, związków
kombatantów, strażaków i wszystkich dla
których droga jest historia Polski.
Program Gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja:
• Godz. 11:00 Gromadzenie się na dziedzińcu kościoła pw. WNMP w Żukowie
• Godz. 11:30 Msza Św. w intencji Ojczyzny
• Godz. 12:30 Przemarsz do kościoła Św.
Jana Chrzciciela

fot. nadesłane

fot. nadesłane

Tak szkołę kochamy, że w niej noc spędzamy…
Uczniowie klasy II A z gimnazjum w Baninie
wpadli na pomysł, aby przenocować w szkole. Grali m.in. w gry planszowe i grę terenową, robili z włóczki laleczki i ośmiorniczki,
obejrzeli film „Cudowny chłopiec”.

• Godz. 13:00 Rozpoczęcie uroczystości
przy kościele Św. Jana Chrzciciela
– słowo ks. Krzysztofa Sagana
– przemówienie Burmistrza Wojciecha Kankowskiego
– złożenie kwiatów przez delegacje
– mini-koncert Gminnej Orkiestry Dętej Żukowo

Europejska Noc Muzeów –
19 maja w Żukowie

fot. nadesłane

Zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, który
przez lata pełnił funkcję kościoła parafialnego. Obecnie poddawany renowacji odkrywa przed zwiedzającymi swoje tajemnice.
Zwiedzanie odbędzie się w godzinach 20.00, 21.00, 22.00 i 23.00 przy kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela.
Przewodnik przedstawi również historię pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
ufundowanego w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Następnie uczestnicy Nocy Muzeów w Żukowie, zaopatrzeni w mapki przygotowane przez
organizatora, wybiorą się, by odkrywać samodzielnie historię Żukowa z okresu międzywojennego. Na najbardziej wytrwałych odkrywców czekają upominki.

fot. OKiS w Żukowie

fot. nadesłane

V Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny w Bolszewie
23 marca odbył się w szkole w Bolszewie V
Sejmik Ekologiczny. W tegorocznej edycji
udział wzięło 131 uczniów z klas 7, klas gimnazjalnych i klas ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Sejmik to różnorodne wykłady przyrodnicze dla uczestników,
ale również konkurs ekologiczny, który składał się z dwóch etapów. Ze Szkoły Podstawowej w Baninie na Sejmik pojechało sześcioro
uczniów z klas 7 oraz 5 z klas gimnazjalnych.
Do etapu II zakwalifikowały się Natalia z klasy
7B i Magdalena z klasy 7A oraz Oliwia z klasy
III gimnazjum. Ostatecznie NATALIA zdobyła
III miejsce w kategorii klas siódmych.

Więcej na stronie www.spbanino.pl
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Zakończyła się kolejna edycja Żukowskiej Ligi
Siatkówki
Przez czternaście weekendów od listopada
do kwietnia 8 zespołów rywalizowało ze
sobą na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni. Rozegranych zostało
aż 56 meczy, w systemie mecze zasadnicze
i rewanżowe.
Najlepszy okazał się zespół broniący tytułu
czyli EPO Project, który miał aż 9 punktową
przewagę nad drugim w tabeli Fuxem Pępowo.
Do ostatniej kolejki aż 3 zespoły miały szansę
na ostatnie miejsce podium. W bezpośrednim
pojedynku Danfoss Tuchom wygrał z Marszewem 2:0, dzięki czemu zdobył brązowe medale, a zespół w Marszewa spadł na V miejse
w lidze. Natomiast Gryf Pępowo dzięki temu,
że wyrwał w ostatniej kolejce seta FUXowi
miał tyle samo punktów i setów zdobytych co
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Marszewo. Liczyły się bezpośrednie pojedynki,
gdzie w bilansie lepszy okazał się Gryf Pępowo
3:2. Zacięta była również walka o przedostatnie miejsce w lidze, gdzie KS Pępowo i Borkowo podzielili się VII lokatą. Najlepszym zawodnikiem ligi został Dawid Cieszyński z EPO
Project. W sobotę odbyło się zakończenie ligi
i wręczenie nagród. Puchary, medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe wręczyli Burmistrz Gminy

Żukowo Wojciech Kankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke
i Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie
Aleksandra Rogalewska.
22 kwietnia odbyło się Grand Prix Żukowa
w Piłce Siatkowej 2018. Zwyciężył zespół Acrylex Kościerzyna.
Więcej na www.okis-zukowo.pl
Arkadiusz Krauze

Sukces młodych żukowskich szczypiornistów

Aby zdobyć tak wysoką lokatę zespół z Żukowa musiał wystąpić w czterech turniejach:
w Kwidzynie, Gdańsku, Żukowie i Wejherowie. Finał igrzysk odbył się 15 kwietnia na
hali widowiskowo-sportowej w Żukowie.

fot. nadesłane

Przystępując do ostatniego turnieju, żukowianie mogli zająć II lub ostatnie miejsce

Biegowe Grand Prix Kaszub 2018
W Żukowie 21 kwietnia miłośnicy aktywności fizycznej uczcili 66. Kaszubski Pułk
Piechoty oraz jego głównego idealistę
Kmdr ppor. Mariana Hirsza. Świętowali
tym samym II etap Biegowego Grand Prix
Kaszub 2018.
Na starcie II Marszobiegu Wiedzy o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty stanęło 113 uczestników z całego województwa. Zawodnicy
pokonali trasę o dystansie 1,6 km, wypełniając kartę rozwiązań, na podstawie pięciu
punktów informujących o 66. Kaszubskim
Pułku Piechoty. Każdy uczestnik, otrzymał
pamiątkowy medal i dyplom. Podczas imprezy można było konsumować pyszne wypieki
uczniów żukowskiej „dwójki”. Inicjatorami
Marszobiegu są Młodzi Działacze Sportowi
z Żukowa, na czele z Dawidem Miotkiem – Posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży.
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– Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na to
wydarzenie. Cieszy mnie fakt, że aż tyle osób
pragnęło zapoznać się z tą ciekawą historią –
mówił Dawid Miotk, główny pomysłodawca
przedsięwzięcia.
Pół godziny po starcie biegu patriotycznego
ruszył bieg na Milę, 5 km i 10 km w ramach cyklów KB na 5 i Biegowego Grand Prix Kaszub.
Łącznie w Żukowie biegało 238 osób.
Organizator wydarzenia to Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Partner: Aktywna Gmina Żukowo.
Następne imprezy w ramach Biegowego GPX
Kaszub:
• 23.06.2018r.(S) (g. 11.05) - Żukowo
(Park Jeziorko, ul. Książąt Pomorskich)
• 15.09.2018r. (S) (g. 11.05) - Żukowo
(Park Jeziorko, ul. Książąt Pomorskich)
• 21.10.2018r. (N) (g.13.05) – Żukowo
(Park Jeziorko, ul. Książąt Pomorskich)

w lidze. Wywiązali się z zadania na „6” wygrywając w ostatnich meczach z drużyną UKS
Szczypiorniak Gdańsk i KS Tytani Wejherowo. Poza zasięgiem był zespół MTS Kwidzyn,
który rozgromił rywali.
Medale i dyplomy ufundowane przez Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej,
a także puchary ufundowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie wręczyła
Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo, Sylwia
Laskowska – Bobula.
• 03.11.2018r. (S) (g.11.05) – Żukowo
(Park Jeziorko, ul. Książąt Pomorskich)
Więcej: www.kaszubybiegaja.pl

fot. nadesłane

Zawodnicy GKS Żukowo pod wodzą Sebastiana Formeli zdobyli srebrny medal w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej chłopców
rocznika 2005, organizowanej przez Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej.

SPORT

Rusza V sezon piłkarskiej Regioligi
fot. nadesłane

29 kwietnia br. na obiektach piłkarskich
w Chwaszczynie odbędzie się inauguracja
V edycji Regioligi – turniejów piłki nożnej
dla dzieci i młodzieży.
Ze względu na wielkie emocje piłkarskie
związane z Mistrzostwami Świata oraz występem na nich Reprezentacji Polski, zmagania młodych adeptów futbolu zapowiadają
się bardzo interesująco.
Organizatorzy przygotowali specjalnie na
ta okazję przepiękne odlewane medale dla
wszystkich uczestników oraz wiele innych
atrakcji. Turniej dla wszystkich chętnych zespołów odbędzie się na kilku boiskach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Spotkania prowadzić będą Sędziowie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Jan Górski – dyrektor Regioligi liczy na
fascynujące pełne emocji mecze, które rozegrane będą w bardzo dobrych warunkach
oraz przyjaznej atmosferze. Oczywiście nie
może zabraknąć cudownych „bramek” i piłkarskich akcji.
Organizatorem Ligi jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z Żukowa.

Kierownikiem Ligi jest Arkadiusz Paździora,
email: biuro.regioliga@op.pl, tel. 698870575.
Oficjalna strona www.RegioLiga.pl
Regioliga składa się z 5 niezależnych turniejów rozgrywanych zgodnie z grafikiem.
Liga przeprowadzona będzie w 4 kategoriach
wiekowych: 2005-06, 2007-08, 2009-10, 201112 w następujących terminach:
Chwaszczyno – 29.04.2018r.
Żukowo – 17.06.2018r.
Żukowo – 05.08.2018r.
Przyjaźń – 19.08.2018r.
Skrzeszewo – 30.09.2018r.

Natalia Chustak
reprezentantką Polski
na ME w Fit-Kid

KONTAKT
Mariusz Albecki – 505 085 902
Paweł Musiał – 601 863 050
email: pieszy@rajdarkun.pl
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8 kwietnia w Amber Expo w Gdańsku podczas Free Time Festiwalu odbyły się VI Mistrzostwa Polski Fit-Kid & Fitness Aerobic WFF.
Organizatorem zawodów była Aleksandra Kobielak wraz z Akademią Fitness Sportowego.
W zawodach wystartowała Natalia Chustak z Banina, która zajęła
trzecie miejsce indywidualnie w kategorii do lat 12 oraz trzecie miejsce w duecie wraz z Wiktorią Lis, zapewniając tym samym sobie udział
w reprezentowaniu naszego kraju na Mistrzostwach Europy, które
odbędą się 12 maja 2018 r. w Chorwacji. Trzymamy kciuki i życzymy
dalszych sukcesów!
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KALENDARIUM

Wydarzenia KWIECIEŃ 2018

