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Szanowni Państwo
W bieżącym numerze „Mojej Gminy” znajdą Państwo szereg informacji o tym, co w ostatnim czasie wydarzyło
się w gminie Żukowo. Piszemy o realizowanych inwestycjach, informujemy o ważnych wydarzeniach. Z pewnością
cieszy informacja o podpisaniu umowy na System Roweru Metropolitalnego, z którego skorzysta również gmina Żukowo. W czerwcu obchodziliśmy Dzień Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, podczas którego odsłoniliśmy tablicę
poświęconą Marianowi Hirsz, a na deptaku przy ul. Klasztornej stanęła tablica informacyjna o Pułku. Czerwiec to także zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Przy tej okazji życzę wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku oraz zapraszam do lektury.
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

2 | Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

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
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Wspieramy zdolnych sportowców! Zgłoś się!
Gmina Żukowo po raz kolejny wspiera
zdolnych sportowców, poprzez przyznawanie stypendiów osobom z wysokimi
osiągnięciami sportowymi.

Stypendium sportowe jest świadczeniem
pieniężnym przyznawanym na okres do 10
miesięcy od września do czerwca roku następnego w drodze decyzji administracyjnej.
Stypendia mogą być przyznawane osobie
fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy
Żukowo zrzeszonej w klubie sportowym i
są wyrazem uznania dla prezentowanego
poziomu sportowego, osiągnięć w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy
Żukowo oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia. Prawo do ubiega-

nia się o stypendium za wybitne osiągnięcia
sportowe przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:
w konkurencjach indywidualnych:
a) zajęli miejsce I w powiatowych zawodach
w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych,
b) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych
przez odpowiednie związki sportowe lub
wygrali eliminacje wojewódzkie w tych
zawodach,
c) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry
w mistrzowskich zawodach międzynarodowych,
w konkurencjach zespołowych uzyskują
indywidualnie wysokie wyniki sportowe

i biorą czynny udział w rozgrywkach:
a) zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez
odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach odpowiednich związków
sportowych.
Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do
20 lipca każdego roku na kolejny okres przyznawania stypendium. Więcej zukowo.pl
Radosław Cebela

Otrzymaj stypendium naukowe lub artystyczne!
Po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się Sezon Stypendialny. W pierwszej
kolejności składać będzie można wnioski
na stypendia Rady Miejskiej i Burmistrza
Gminy Żukowo za osiągnięcia naukowe
i artystyczne.
STYPENDIA NAUKOWE
Stypendium przysługuje uczniom od III
klasy szkoły podstawowej (wymagania dot.
średniej ocen nie dotyczą uczniów klas trzecich) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku szkolnym 2017/18:
• Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,2 oraz zdobyli pierwsze miejsce
w konkursie na szczeblu powiatowym, lub
• Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,0 oraz zostali finalistami wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów,

olimpiad przedmiotowych lub finalistami,
którzy zdobyli miejsca od czwartego do
pierwszego w ogólnopolskich konkursach,
olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN, lub
• Uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (posiadają swoje publikacje,
współpracują z instytucjami naukowymi,
mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach
innych niż organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN).
Wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego i potwierdzeniami poniższych osiągnięć należy składać do 20 lipca.
STYPENDIA ARTYSTYCZNE
Stypendia przyznawane są za osiągnięcia
w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki,
tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury

uczniom od IV klasy szkoły podstawowej do
ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
którzy w roku szkolnym 2017/2018:
W kategorii indywidualnej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na szczeblu regionalnym i wyżej
W kategorii zespołowej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na
szczeblu międzynarodowym
W przypadku złożenia wniosku również na
stypendium artystyczne możliwe jest uzyskanie tylko jednego z nich.
Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi poniższe osiągnięcia należy składać do 15 lipca.
Wnioski i szczegółowe regulaminy znaleźć
można w Biuletynie Informacji Publicznej.
Więcej na zukowo.pl.
Mateusz Trznadel

Burmistrz Wojciech Kankowski z jednogłośnym absolutorium
26 czerwca odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie, podczas której podjętych
zostało 27 uchwał. Najważniejszym punktem było jednak podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok oraz udzielenie
absolutorium. Burmistrz Wojciech Kankowski przedstawił sprawozdanie budżetowe
za 2017 rok oraz podziękował za pracę nad
budżetem swoim zastępcom, pani skarbnik
oraz pracownikom odpowiedzialnym za merytoryczne przygotowanie inwestycji.
Dochody w budżecie na rok 2017 wyniosły 176 371 922,87 zł natomiast przychody 14 399 106,90 zł, co daje łącznie
190 771 029,77 zł wpływów. Natomiast wydatki wyniosły 169 994 053,73 zł, z czego
27 706 438,30 zł przeznaczonych było na inwestycje. Dodatkowo rozchody planowane

i nieplanowane łącznie zsumowały się w kwotę
6 333 372,93 zł. W związku z powyższym w roku
2017 wydatkowano łącznie 176 327 426,66 zł.
Dzięki prawidłowemu zarządzaniu budżetem
gminy nadwyżka wyniosła 14 443 603,11 zł, natomiast stan zadłużenia ponownie zmniejszył
się o 5 666 413,00 zł dając ostateczną kwotę
44 877 587,00 zł na koniec 2017 roku.
Największą część budżetu gmina przeznaczyła na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą co wyniosło łącznie ponad 55 mln zł.
Istotnym wydatkiem była również pomoc
społeczna na to przeznaczono prawie 50 mln
zł. Blisko 5 mln zł wydatkowano na inwestycje wodne, takie jak budowa studni głębinowych, zbiorników retencyjnych czy też zakup
agregatów prądotwórczych dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody. Na budowę

dróg gminnych przeznaczono łącznie ponad
13 mln zł, z czego ponad 5 mln zł wydatkowano
na 2862 mb nawierzchni asfaltowych, 3,5 mln zł
na nawierzchnie z kostki brukowej, natomiast
na nawierzchnie z płyt yomb ponad 3 mln zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2017 roku to koszt 2 806 631,49 zł.
Po przedstawieniu sprawozdania radni
przeszli do głosowania, w którym jednogłośnie
udzielili burmistrzowi absolutorium.
Tekst i fot. Natalia Piotrzkowska
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„Dobry Start” dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.
Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na
każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie
trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz
w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne,
rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
i realizowane przez te same instytucje , które
realizują obecnie świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi
tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy

społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
(np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca
zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów
świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć,
że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania
organizacyjne i teleinformatyczne, którymi
posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”
– będzie można składać już od 1 lipca online
przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do
30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu
i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie

później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy
będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Ważne! Złożenie wniosku
o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie
później niż do 30 września.
Wyprawka szkolna w liczbach
Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się
na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu
przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia
decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania
świadczenia, a także w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione
od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
tekst: www.men.gov.pl

Komunikat Burmistrza Gminy Żukowo

W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zawieszeniu naboru
wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja
2018) BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO mając na względzie oczekiwania mieszkańców, którzy złożyli do dnia 18.05.2018 r. wniosek
o dofinasowanie wspomnianego zadania, informuje że zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski o dofinansowanie zadania usuwania
i utylizacji wyrobów azbestowych. Całość dofinasowania zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowo.

„Czyste powietrze Pomorza” edycja 2019

W związku z planowanym przystąpieniem
przez Gminę Żukowo do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.:
„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2019),
Burmistrz Gminy Żukowo informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby
fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych, którzy zamierzają w 2019 roku
wykonać modernizację źródeł energii cieplnej
polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
• kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
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• 
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły
opalane drewnem, kotły opalane słomą) lub,
• elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby
ogrzewania budynków.
Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą
realizowane w miastach, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniających
wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017
r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe (5 klasy) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690).
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące
własność osób fizycznych, w przypadku, gdy
docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie 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 Pomorza” (edycja 2019), powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy
ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta, pok.
nr 3 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Referacie
Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy w Żukowie – pok. nr 38 lub na stronie internetowej
Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog usług” – „ochrona środowiska”.
Wnioski, które wpłyną do kancelarii Urzędu
Gminy w Żukowie po dniu 31.12.2018 r. nie
będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.
Magdalena Loroff

INFORMACJE

INWESTYCJE – Projekty z dotacją unijną
Umowa na realizację projektu
„Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego” podpisana!
18 czerwca br. w Olivia Sky Club podpisana została umowa na realizację projektu „Budowa Systemu
Roweru Metropolitalnego”. Spotkali się tam marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Ryszard Świlski z przedstawicielami 14 gmin zaangażowanych w projekt.
– Świetnym rozwiązaniem jest wspomaganie elektryczne, które ułatwi jazdę po naszych kaszubskich górkach - mówi Zastępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula.
System Roweru Metropolitalnego jest flagowym i najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach RPO w Województwie Pomorskim. Zakłada stworzenie systemu rowerów miejskich w 14 gminach. To 4080 rowerów, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu,
Tczewa, Pucka, Redy, Rumi, Kartuz, Sierakowic, Somonina, Stężycy, Władysławowa, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego. Wybrany wykonawca, spółka NB
Tricity, zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Mevo oparte będzie o
rowery 4 generacji wyposażone w moduły GPS i GSM. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma 40 272 906 zł. Będzie to najnowocześniejszy system w Polsce i Europie. Zgodnie z założeniami przetargu pierwsze rowery (30% systemu) pojawią się za pięć miesięcy. Całość systemu
roweru miejskiego uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r. Wypożyczanie roweru odbywać się będzie intuicyjnie – za pomocą aplikacji mobilnej w
smartfonie. W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć 10 zł, koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł.
Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju. Rower Metropolitalny jest przykładem współpracy metropolitalnej, dzięki której powstanie jednolity i zintegrowany środek transportu publicznego. To również przykład działania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji
terytorialnych, jako źródła innowacji i rozwoju metropolii. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi
17 218 259 zł.
Beata Bujnowska-Kowalska

Termomodernizacja budynków szkolnych
Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w Leźnie została zakończona. Ruszyły już prace w Chwaszczynie.
– Jesteśmy zadowoleni z efektów przeprowadzonej termomodernizacji – powiedziała Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo Sylwia Laskowska - Bobula – Cieszymy się, że ruszyły już prace w Chwaszczynie. Liczymy na podobny efekt w kolejnych realizacjach – dodała. Zakres prac obejmuje między innymi ocieplenie ścian obiektu, wymianę oświetlenia na źródła światła LED,
wymianę okien i drzwi. Zmodernizowane zostaną instalacje grzewcze oraz zainstalowane będą ekologiczne źródła ciepła, co
spowoduje, że ogrzewanie budynku będzie tańsze oraz bardziej ekologiczne.
Wartość termomodernizacji czterech 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%. Projektem objęte zostały szkoły w Leźnie, Chwaszczynie, Skrzeszewie oraz
Pępowie. 						
Beata Bujnowska-Kowalska

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni
6 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowo podpisano umowy na wykonanie prac związanych
z utworzeniem na terenie Gminy Żukowo elementów Pomorskich Szlaków Kajakowych - Szlakiem Raduni.
Na realizację powyższego projektu składa się budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Żukowie (rejon
ul. 3-go Maja), przystani kajakowej w Rutkach (w rejonie mostu drogowego) oraz przenoski w Lniskach (rejon elektrowni wodnej). Obiekty w Leźnie i Rutkach wykona firma PRIM sp. z o.o. z Gdańska, natomiast za wykonanie infrastruktury w Żukowie odpowiadać będzie Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty.
Całość inwestycji opiewająca na kwotę 2.198.931,73 zł będzie spójnym elementem szlaków kajakowych na terenie województwa pomorskiego i wpisuje się w działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Żukowa.
Gmina Żukowo uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt „Pomorskie Szalki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Zakończenie prac przy inwestycji przewidziane jest na listopad br.
Wiesław Pałka
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Charakterystyka

Start: Ostrzyce

Większości kajakarzy Radunia kojarzy się z niezwykłymi przeżyciami, emocjami i adrenaliną, której
dostarcza jej środkowy, przełomowy fragment. Ta część szlaku od 2013 roku jest jednak niedostępna dla
kajakarzy, ze względu na ochronę unikatowej przyrody w rezerwacie Jar Rzeki Raduni.

Meta: Gdańsk

Drugą specyﬁczną cechą Raduni jest występowanie w dolnym biegu dużej liczby elektrowni wodnych.
Z tego powodu zwana jest czasem „pracowitą rzeką". Elektrownie te są dodatkową atrakcją na spływach,
ale jednocześnie utrudnieniem, z uwagi na liczne przenoski. Odcinek między Kolbudami a Rutkami jest
wyłączony ze spływów właśnie z uwagi na elektrownie wodne, jak również zakaz pływania po Jeziorze
Straszyńskim, które jest głównym ujęciem wody dla Gdańska.
Radunia od Ostrzyc do Gdańska jest więc dostępna na trzech odcinkach spływów. Pierwszy, pomiędzy
Jeziorem Ostrzyckim a przystanią w Trątkownicy, jest bardzo malowniczy. Rzeka wije się tu wśród
wzgórz i pól, w typowo kaszubskich pejzażach. Po dokonaniu przewózki kajaków, drugi etap rozpocząć
można poniżej elektrowni w Rutkach. Na szlaku znajdują się tu: Żukowo, sławne z gotyckiego klasztoru
sióstr norbertanek, i pierwsza z elektrowni Raduni - w Łapinie. Od Kolbud należy dokonać drugiej
przewózki kajaków do elektrowni Straszyn. Od niej zaczyna się dolny odcinek szlaku, prowadzący przez
kolejne elektrownie, a następnie do Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Stąd niedaleko już do ujścia Raduni
do Motławy, którą dopłynąć można do centrum Gdańska.

Atrakcje szlaku kajakowego Raduni

Szlak Raduni

Radunia to piękna rzeka, łącząca Szwajcarię Kaszubską z Gdańskiem. Jej górny, jeziorny odcinek
(powyżej Ostrzyc) opisany został w przewodniku jako odrębny szlak - „Kółko Jezior Raduńskich".

Czas spływu: 3 dni

1

2

Długość szlaku: 62 km
(w tym 6 km po Motławie)
Uwaga: Dwie przewózki kajaków
(Kiełpinko - Rutki, Kolbudy - Straszyn).

3

4

Jar Rzeki Raduni. Przełomowy odcinek rzeki Raduni. Na odcinku około 10 kilometrów, pomiędzy
Trątkownicą a Rutkami, rzeka płynie głębokim wąwozem. Liczne bystrza i przeszkody sprawiły, że jest
to jeden z najbardziej ekstremalnych odcinków szlaków kajakowych w Polsce. Od roku 2013, z uwagi na
ochronę przyrody, wprowadzono zakaz pływania kajakami po tym odcinku szlaku. Można go pokonać
pieszo znakowanym szlakiem turystycznym, prowadzącym wzdłuż rzeki.
Zabytkowe elektrownie wodne dolnej Raduni. Dolna Radunia, pomiędzy Łapinem a Pruszczem
Gdańskim, została zabudowana szeregiem elektrowni wodnych. Są to kolejno: EW Rutki, Łapino,
Bielkówko, Straszyn, Prędzieszyn, Kuźnice, Juszkowo i Pruszcz I oraz Pruszcz II. Część z nich tworzy
wyjątkową w Polsce „kaskadę". Oznacza to, że cała różnica poziomów wody, pomiędzy Kolbudami a
Pruszczem Gdańskim, wykorzystywana jest do produkcji prądu elektrycznego.
Faktoria w Pruszczu Gdańskim. Jest to rekonstrukcja Faktorii Handlowej z czasów rzymskich,
wybudowana w miejscu dawnych odkryć archeologicznych z epoki Szlaku Bursztynowego.
W drewnianych, otoczonych palisadą chatach, znajdują się interesujące wystawy i ekspozycje.
Odbywają się w nich również pokazy historyczne, związane z odległą przeszłością Pomorza. Szlak
kajakowy wiedzie bezpośrednio u podnóża Faktorii.
Pruszcz Gdański. Dynamicznie rozwijające się miasto w pobliżu Gdańska. Jego największą atrakcją jest
rekonstrukcja dawnej Faktorii Handlowej na Szlaku Bursztynowym. W centrum miasta zobaczyć można
najcenniejszy zabytek - gotycki kościół paraﬁalny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Nad brzegiem
Raduni wznosi się zaś potężny zespół budowli nie funkcjonującej już obecnie cukrowni. W Pruszczu
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INWESTYCJE realizowane z budżetu Gminy
Sprostowanie

W numerze 17/05 z maja br., w artykule „Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie” błędnie umieszczona została mapka obrazująca
budowę chodnika w Borkowie. Zespół redakcyjny pragnie przeprosić Czytelników za zaistniałą sytuację.

Budowa chodnika w Borkowie
28.05.2018r. przekazany został plac budowy w celu realizacji chodnika z kostki betonowej
w Borkowie.
Po trzech latach zabiegów rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z budową chodnika w Borkowie
od ulicy Karlikowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej, ul. Kartuskiej, w kierunku Szkoły Podstawowej w Borkowie. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Powstaje w dużej mierze
dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żukowo w wysokości 400 tys. zł, a także osobistemu zaangażowaniu
Sylwii Laskowskiej-Bobuli Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo oraz Waldemara Dampc radnego miejscowości Borkowo
w Radzie Miejskiej w Żukowie.
Już w roku 2015 rozpoczęły się intensywne starania u Marszałka
Województwa Pomorskiego, w którego gestii jest wspomniany odcinek drogi Kartuskiej w Borkowie, o ujęcie budowy chodnika w budżecie
Województwa Marszałkowskiego. Głównymi z powodów tak intensywnych starań o wykonanie tego
zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających tą drogą do Szkoły Podstawowej w Borkowie. Problem ten z uwagi na wzrastający ruch pojazdów na tym
odcinku drogi wojewódzkiej narastał z roku na rok a szczególnie w okresie letnim co niestety znalazło
odzwierciedlenie w statystykach wypadków z udziałem pieszych w tym niestety śmiertelnych. Starania poczynione przez samorząd Gminy Żukowo przyniosły zamierzony skutek i w roku 2017 powstała
dokumentacja projektowa na budowę półkilometrowego odcinka chodnika (udział finansowy Gminy
Żukowo w dokumentacji projektowej wyniósł 40 tys. zł). Natomiast w dniu 28 maja tego roku nastąpiło
formalne przekazanie placu budowy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK z Sierakowic. Wartość kontraktu na roboty budowlane wynosi 843.331,15 zł.
W związku z powyższym od 6 czerwca br. w godzinach między 7.00 a 17.00 (od pon. do pt.) mogą pojawić
się utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo - na
tym odcinku drogi ruch okresowo będzie przebiegał wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Prace budowlane związane z realizacją tej inwestycji powinny zakończyć się w sierpniu br.
Wiesław Pałka

OSP Sulmin zwycięzcą gminnych zawodów sportowo – pożarniczych w Leźnie
Udział w zawodach wzięło ponad 200 strażaków z 27 drużyn. Swoje umiejętności
sprawdzali w sztafecie pożarniczej, ćwiczeniach bojowych oraz mustrze.
W komisji sędziowskiej zasiedli: st. asp. Andrzej Brylowski i st. asp. Sławomir Joskowski z komendy PSP w Kartuzach oraz sześciu
członków wytypowanych przez jednostki
OSP gminy Żukowo. Zawody prowadził druh
Roman Węsierski, prezes OSP Sulmin.

Wyniki:

1. miejsce - OSP Sulmin
2. miejsce - OSP Skrzeszewo
3. miejsce - OSP Niestępowo
4. miejsce - OSP Żukowo
5. miejsce - OSP Miszewo
6. miejsce - OSP Chwaszczyno
Ćwiczenie alarmowo - bojowe:
1. miejsce - OSP Banino
2. miejsce - OSP Chwaszczyno
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Drużyny żeńskie powyżej 18 lat:
1. miejsce - OSP Sulmin
2. miejsce - OSP Skrzeszewo
3. miejsce - OSP Leźno
4. miejsce - OSP Żukowo
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - męskie
(12-15 lat):
1. miejsce - OSP Niestępowo
2. miejsce - OSP Skrzeszewo
3. miejsce - OSP Miszewo
4. miejsce - OSP Sulmin
5. miejsce - OSP Żukowo
6. miejsce - OSP Leźno

3. miejsce - OSP Banino
4. miejsce - OSP Żukowo
5. miejsce - OSP Niestępowo
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - żeńskie
(15 - 18 lat):
1. miejsce - OSP Skrzeszewo
MDP męska 15-18 lat - ćwiczenie alarmowo-bojowe:
1. miejsce - OSP Żukowo
2. miejsce - OSP Banino

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - męskie
(15-18 lat):
1. miejsce - OSP Skrzeszewo
2. miejsce - OSP Żukowo

Klasyfikacja indywidualna - sztafeta pożarnicza:
1. Miejsce - Mariusz Halman - OSP Sulmin
2. miejsce - Patryk Kunkel - OSP Skrzeszewo
3. miejsce - Jakub Formella - OSP Chwaszczyno

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - żeńskie
(12-15 lat):
1. miejsce - OSP Sulmin
2. miejsce - OSP Skrzeszewo

Druhowie otrzymali puchary i dyplomy, a od
Wojciecha Kankowskiego Burmistrza Gminy
Żukowo, pamiątkowe medale z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.
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Gmina Żukowo z nagrodą HIT 2018

– To wielki sukces! Rewitalizacja to spełnienie
moich marzeń o odbudowie centrum Żukowa
dla mieszkańców. Stało się to dzięki ogromnej pracy i wysiłku całego zespołu Referatu
Programów Rozwojowych i Inwestycji – mówi
Zastępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula. 20 czerwca br. na Zamku w Gniewie odbyło się podsumowanie Konkursu Hit
Pomorza oraz Kujaw i Pomorza 2017. Gmina
Żukowo otrzymała nagrodę i statuetkę za
opracowanie i realizację projektu „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”.
Nagrodę przyznaną przez Komisję przedsięwzięcia Gospodarczo-Samorządowy HIT
Regionów odebrał Wojciech Kankowski Bur-

mistrz Gminy Żukowo. Decyzja o jej przyznaniu zapadła po przeprowadzonym audycie,
przeanalizowaniu zgłoszonego tematu oraz
w oparciu o informacje środowisk opiniotwórczych.
Galę na Zamku w Gniewie poprowadził
aktor, reżyser i poeta Dariusz Bereski, który
przedstawił laureatów Konkursu. Gwiazdą
wieczoru była Małgorzata Ostrowska.
To już druga taka nagroda dla Gminy Żukowo. W 2016 r. statuetkę i Tytuł HIT 2016 Gmina
otrzymała za działania na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Nagroda
przyznana została za budowę nowoczesnego
obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Żukowie.
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów
to przedsięwzięcie organizowane od połowy
lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od
końca lat 90. także w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim. Co roku wyłania i promuje szczególnie cenne dokonania
rynkowe, samorządowe i ekologiczne.
W pracach przygotowawczych uczestniczą
samorządy terytorialne, zwłaszcza starostwa
powiatowe, które rekomendują poszczegól-

ne działania. Kapitułę tworzą przedstawiciele
urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo
zainteresowanych rozwojem gospodarczym
i promocją regionu. Kapituła ocenia przede
wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo
i zakres osiągniętych korzystnych efektów.
Laureaci otrzymują prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku
graficznego HIT. We wszystkich dotychczas
rozegranych edycjach konkursu w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim,
wielkopolskim i lubuskim uczestniczyło blisko
2 tysiące firm, urzędów, instytucji i stowarzyszeń.
Beata Bujnowska-Kowalska

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło dotacji dla OSP
14 czerwca br. została zawarta umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości na nabycie
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach powierzenia
realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie realizowane jest w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań
ustawowych związanych z ochroną interesów

osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem.
7 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości
ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu
Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków
z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa pomorskiego. Maksymalna pula środków
do wykorzystania dla woj. pomorskiego wynosiła 4 500 000,00 zł. Obowiązkiem było zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego
finansowego w wysokości tylko 1% wartości
sprzętu.
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski zawarł umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa

Sprawiedliwości Mikołajem Pawlakiem, na
zakup sprzętu ratowniczego dla żukowskich
OSP. Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na
realizację zadania dotację celową w kwocie 49
995,00 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Żukowo wyniósł 505,00 zł.
Nowoczesny sprzęt wart 50 500 zł trafi już
niedługo do 4 jednostek OSP gminy Żukowo.
Będzie to torba ratownicza dla OSP Niestępowo, defibrylator dla OSP Skrzeszewo oraz dwa
zestawy cylindrów rozpierających – jeden dla
OSP Banino oraz jeden dla OSP Żukowo.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Natalia Piotrzkowska

Ktoś niszczy dystrybutory z „Psiego pakietu”
Dystrybutory na psie odchody, po niespełna miesiącu od ich ustawienia, są dewastowane – ktoś rozrzuca woreczki oraz wyrywa
drzwiczki. To przejaw bezmyślnego wandalizmu i nieposzanowania wspólnej własności.
Z początkiem czerwca w Żukowie ustawionych zostało 30 dystrybutorów z woreczkami na psie odchody. Przypomnijmy, że projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Pomysłodawcami ustawienia dystrybutorów byli mieszkańcy miasta,
którzy oddali swoje głosy na realizację projektu. Wykonany został on ze wspólnych środków zabezpieczonych w budżecie gminy. Koszt
realizacji zadania to 40 tys. zł., z czego montaż dystrybutorów wyniósł ponad 16 tys. zł, a pozostała kwota przeznaczona została na uzupełnianie dystrybutorów. Prosimy o uszanowanie naszego wspólnego dobra!
Beata Bujnowska-Kowalska
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Konferencja w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej
3 października 2017 r.
Udział Burmistrza Gminy Żukowo w rozprawie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wspólnie z Posłem na Sejm RP Stanisławem
Lamczykiem, podczas której zabierając głos
przedstawił wagę budowy OMT wraz z obwodnicą Żukowa dla gminy Żukowo.

fot. Natalia Piotrzkowska

8 listopada 2017 r.
Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawie szybszego przesłania opisu wyroku wraz z uzasadnieniem do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.

7 czerwca br. Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podczas konferencji prasowej dotyczącej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, która
znalazła się na liście zadań ministerialnych, podkreślał znaczenie jej budowy
dla gminy i całego regionu.
5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny
Rady Ministrów jednogłośnie zatwierdził realizację OMT i opowiedział się za przyjęciem
do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To informacja szczególnie
ważna dla gminy Żukowo, ze względu na budowę obwodnicy Żukowa w ramach OMT.
Podczas konferencji prasowej w budynku
Centrum Zarządzania Kryzysowego i OSP w
Żukowie zwołanej przez Wojciecha Kankowskiego Burmistrza Gminy Żukowo, obecny
był Stanisław Lamczyk Poseł na Sejm RP,
Witold Szmidtke Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie, Tomasz Szymkowiak Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo, Zbigniew
Jarecki Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców oraz Rafał Więcek Koordynator ds.
Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnica Żukowa.
Burmistrz Gminy Żukowo przedstawił
działania podjęte w celu przyśpieszenia budowy Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnicą Żukowa.
25 listopada 2016 r.
„Apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 – Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka)
– Obwodnica Trójmiasta”, a Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę „w sprawie przyjęcia
apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej
S6 – Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) –
Obwodnica Trójmiasta”.
Podpisany w Szemudzie podczas sesji
Rady Gminy Szemud, w której udział wziął
także Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy
Żukowo oraz samorządowcy z powiatu lęborskiego.
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Kwiecień 2017 r.
Zbieranie podpisów pod petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
przyspieszenia budowy OMT wraz z obwodnicą Żukowa. Gmina Żukowo zebrała najwięcej podpisów wśród samorządów – 1384. Blisko 12 tys. osób podpisało petycję w sprawie
budowy Obwodnicy Metropolitalnej
6 lipca 2017 r.
Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
o przyśpieszenie prac nad rozpatrzeniem
skargi kasacyjnej z 22 grudnia 2016 r.
Wniosek rozpatrzony został pozytywnie
– przyśpieszono termin rozprawy na 3 października 2017 r.
Sierpień 2017 r.
Do pism m.in. Burmistrza Gminy Żukowo
i Kaszubskiego Związku Pracodawców dołączył wniosek wysłany przez Radę i Zarząd
Powiatu Kartuskiego w sprawie budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wraz z
obwodnicą Żukowa.
27 września 2017 r.
Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do
Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło wyrażające zaniepokojenie wykreśleniem OMT
z listy dużych projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Pismo
przekazane zostało również do wiadomości
wszystkim posłom i senatorom z Naszego
okręgu. W odpowiedzi zwrotnej z Ministerstwa Rozwoju otrzymano informacje, że wykreślenie projektu nie oznacza wykluczenia,
a jedynie inwestycja została przesunięta w
czasie.
27 września 2017 r.
Pismo Burmistrza Gminy Żukowo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z podziękowaniem za przyśpieszenie terminu rozpatrzenia skargi kasacyjnej.

6 grudnia 2017 r.
Program „Pomorze Samorządowe” realizowany przez TVP Gdańsk w Żukowie. Jednym
z tematów była budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa. Udział w programie wziął Kazimierz
Smoliński Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa. Wówczas mówił o realizacji OMT
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz podkreślił, że w przyśpieszenie prac nad OMT aktywnie włączyli się
także samorządy, posłowie, stowarzyszenia,
mieszkańcy a także media lokalne i regionalne, które regularnie informowały o przedsięwzięciach dotyczących tej inwestycji.
– Bardzo ważnym sygnałem dla nas jest
fakt, że Komitet Ekonomiczny jednogłośnie
opowiedział się za budową Obwodnicy Metropolitalnej – mówił Wojciech Kankowski,
Burmistrz Gminy Żukowo. – Liczmy na to, że
inwestycja ruszy niebawem - będzie to początek przyszłego roku. Inwestycja ma już realne
podstawy i ufamy, że formalnością będzie
zatwierdzenie tego kierunku przez Radę Ministrów. Nasz region rozwija się dynamicznie.
Brak tej drogi jest „hamulcem”, zagrożeniem
dla dalszego rozwoju – zaznaczył Burmistrz
Gminy Żukowo.
Tomasz Szymkowiak podkreślił, że ta inwestycja daje ogromne możliwości przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w gminie
Żukowo. Decyzja Komitetu Ekonomicznego
RM wpłynie na rozwój gospodarczy, zmniejszy korki w Chwaszczynie i Żukowie.
– Inwestycja pozwoli przede wszystkim
usprawnić tranzyt zarówno w kierunkach
południowych Kaszub, jak i w stronę Gdańska i Gdyni. Już dziś widzimy, że przez cztery
lata bardzo dużo firm wskazując swoje lokalizacje na terenie gminy Żukowo, zwłaszcza
wzdłuż drogi krajowej nr 20 patrzy i sprawdza,
jak długo będzie oczekiwała na obwodnicę
metropolitalną – zaznaczył zastępca burmistrza.
Poseł Stanisław Lamczyk (PO) poinformował, że decyzja Rady Ministrów o OMT jest
już tylko formalnością, i że już są instytucje
i podmioty zainteresowane jej finansowa-
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niem i realizacją.
– Analizy wskazują na opłacalność tej inwestycji, stąd takie zainteresowanie – podkreślał
poseł Stanisław Lamczyk. – Ważny jest też
fakt, że pieniędzy na realizację tej inwestycji
nie będzie musiał wykładać budżet państwa.
Rząd będzie płacił później jedynie za dostępność drogi, tak jak ma to miejsce w przypadku
autostrad wybudowanych na podobnych zasadach. Opłaty pobierane będą zaś wyłącznie
od samochodów ciężarowych i mogłoby się
to odbywać prawdopodobnie w oparciu o system ViaToll.
Poseł podkreślił również, że na dniach
uprawomocni się decyzja środowiskowa dla
OMT i nic nie wskazuje na to, by miały wpłynąć jakiekolwiek odwołania. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
musi przygotować procedurę związaną
z przetargiem na realizację inwestycji, która
mogłaby się rozpocząć w styczniu 2019 roku.

Koszt budowy obwodnicy, która będzie
częścią drogi ekspresowej S6, szacuje się na
500 mln euro, czyli ponad 2 mld złotych. Szacowana wartość budowy całej S6 to około 10
mld złotych.
Zbigniew Jarecki, Prezes Kaszubskiego
Związku Pracodawców również podkreślił,
że decyzja Komitetu Ekonomicznego jest
ważna dla przedsiębiorców.
– Zebraliśmy 11.840 podpisów. O znaczeniu
tej inwestycji nie muszę już mówić - paliwo,
czas pracowników stojących w korkach, środowisko. W działaniach wspierali nas nie tylko przedsiębiorcy miejscowi. Mam mnóstwo
podpisów z rejonu chojnickiego, bytowskiego
- podkreślał prezes KZP.
Wojciech Kankowski poinformował również, że w planach jest stworzenie łącznika
obwodnicy z drogą wojewódzką nr 211.
– Gmina Żukowo, jako członek Obszaru Oetropolitalnego złożyła propozycję do planu stra-

tegii mobilności, aby przewidzieć łącznik obwodnicy z Glincza do drogi 211, tak aby ruch z
części od Kartuz mógł być wyprowadzony na
obwodnicę. Skonsultowaliśmy z wojewódzkim biurem planowania przestrzennego tzw.
Nową Kielnieńską, która ma wyprowadzić
ruch z Chwaszczyna, nową drogą w kierunku
Gdańska, a także rozważamy lokalizację wyprowadzenia ruchu z węzła Miszewo, tak, by
ominąć bardzo urbanizujące się obszary między Baninem a Miszewem – zaznaczył Wojciech Kankowski.
Burmistrz zapewnił również, że Gmina
zadba o wszelkie uzgodnienia związane czy
to z budową ekranów dźwiękochłonnych
czy też innych prac poprzez uczestniczenie w konsultacjach. Podkreślił również, że
budowa OMT ma mieć na względzie interes
większości i strona polityczna nie ma przy
tej inwestycji znaczenia.
Beata Bujnowska-Kowalska

Uczczono Dzień Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty
17 czerwca w Gminie Żukowo odbyły się
uroczystości Dnia Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. Odsłonięta została
także tablica upamiętniająca kmdr ppor.
Mariana Hirsza – znawcę i niestrudzonego badacza historii 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Żukowie, odprawioną przez
proboszcza ks. Krzysztofa Sagana w intencji kaszubskich żołnierzy, w której uczestniczyli Burmistrz Wojciech Kankowski oraz
Zastępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula. W swoim kazaniu podkreślił, powołując się na słowa poety Cypriana Kamila
Norwida, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy
obowiązek”.
Po nabożeństwie delegacje, poczty
sztandarowe oraz goście wraz z gminną
orkiestrą udali się na plac przy kościele św.
Jana. Po przemówieniach Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego oraz
Wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasza Grzędzickiego, nastąpiło
odsłonięcie przez burmistrza oraz przedstawiciela rodziny Hirsz tablicy poświęconej
Marionowi Hirsz. Po złożeniu pod tablicą
przez Przewodniczącego Rady Miejsckiej
Witolda Szmidtke kwiatów, została ona poświęcona przez ks. Sagana.
Następnie delegacje, na ręce uczniów
z klas mundurowych żukowskiego Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski.
Wręczono również nagrody laureatom III
Gminnego konkursu wiedzy o 66 Kaszub-

skim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który przeprowadziła Szkoła
Podstawowa nr 2 w Żukowie. Nad jego przebiegiem czuwała nauczycielka historii Anita
Mądry. Nagrody za I miejsce ufundował Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo,
za II miejsce - ks. Krzysztof Sagan, a za III
miejsce - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Burmistrz Gminy Żukowo zwrócił uwagę
również na tablicę poświęconą 66 Kaszubskiemu Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, która postawiona została na
deptaku przy ul. Klasztornej, a jej pomysłodawcami byli uczniowie Dawid Miotk i Maksymilian Richert.
Całą uroczystość poprowadził Eugeniusz
Pryczkowski. Po obchodach Dnia Pamięci
66 Pułku, odbyło się otwarcie VIII Festiwalu
Filmów Kaszubskich, podczas którego wyświetlono film poświęcony Pułkowi Kaszubskiemu.
Tekst i fot. Beata Bujnowska-Kowalska

LISTA LAUREATÓW:
Szkoły podstawowe:
I miejsce: Anna Belgrau
(SP w Borkowie),
II miejsce – Natalia Dembkowska
(SP w Baninie)
III miejsce: Julian Łapa
(SP nr 2 w Żukowie)
Gimnazja:
I miejsce: Aleksandra Wilgocka
(Żukowo),
II miejsce – Sandra Pyszka (Żukowo)
III miejsce: Szymon Rożej (Banino)
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WYDARZENIA

Rondo im. Chrabkowskiego w Rębiechowie

Uroczystość zgromadziła radnych gminy Żukowo na czele z przewodniczącym Witoldem
Szmidtke i burmistrzem Wojciechem Kankowskim, poczty sztandarowe oddziałów ZKP w
Baninie, Żukowie i Kolbudach, rodzinę pisarza
oraz mieszkańców wsi na czele z radną Bogumiłą Ropel.
– Ten patron bardzo dobrze wpisuje się w ideę
upamiętniania i doceniania lokalnych bohaterów, którzy pracowali dla tej ziemi, dla niej oddali swe talenty i życie. Chrabkowski tu mieszkał, pracował i tworzył. Wniósł trwały wkład do
literatury kaszubskiej. Dlatego cieszę się bardzo,
że w taki sposób możemy dbać o pamięć o nim
- podkreślał burmistrz Żukowa tuż po przecięciu wstęgi odsłaniającej imię. Poświęcenia
ronda i nazwy dokonał ks. dr Daniel Knapiński
- proboszcz parafii w Baninie.
Członkowie rodziny pisarza w znacznej części zamieszkują obecnie w Gdańsku Osowej.
Są dumni, że będą mogli przejeżdżać po rondzie tak bliskim im teraz emocjonalnie. Podkreśla to także Zenon Socha, znany akordeonista, przez wiele lat lider kapeli kaszubskiej
z Łapalic, który jest bratankiem żony patrona.
- Pamiętam z młodzieńczych lat, że w naszej
łapalickiej szkole zawsze wisiała tablica z nazwiskami kierowników szkoły. Na pierwszym miejscu widniał Augustyn Chrabkowski jako pierwszy kierownik po I wojnie światowej. Szkoda, że
teraz tej tablicy już nie ma - mówił.

Po uroczystości przy rondzie jej uczestnicy
przeszli do szkoły, gdzie wspominano pisarza,
a także podziwiano piękne występy dzieci na
III Powiatowym Konkursie Zespołów Wokalno-Tanecznych.
Z biogramu pisarza
Augustyn Chrabkowski urodził się 15 lutego
1900 roku w Łebnie, w powiecie wejherowskim,
skąd niebawem wraz z rodziną przeprowadził się do Milwina (gmina Luzino). Po I wojnie
światowej uczęszczał na kursy nauczycielskie
do Wejherowa. Przez dwanaście lat uczył w
szkole powszechnej w Łapalicach. W 1933 roku
zakupił gospodarstwo rolne, wskutek czego
przeprowadził się do Barniewic w ówczesnej
gminie Banino. Wówczas zaczął współpracę z
„Gazetą Kartuską”, gdzie aż do wybuchu wojny
publikował felietony pod pseudonimem Andrisów Gust. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego
wieku jego teksty ukazywały się w miesięczniku „Pomerania”. Pisał również wspomnienia.
Zmarł 3 stycznia 1984 roku w Nowym Świecie
koło Gdańska Osowy, gdzie mieszkał w ostat-

nich latach życia. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Baninie. Jego grób zdobi
napis: Pisarz kaszubski.
W 2007 roku ukazał się zbiór opowiadań
A. Chrabkowskiego o tytule „Jak jô béł bògati”.
Opowiadania te cechujące się humorem i pisarskim kunsztem szybko zyskały sporą popularność. Radio Gdańsk przygotowało audiobook. Teksty te czytane były w programie
radiowym „Na bôtach i w bòrach”. Na druk
czekają obszerne wspomnienia A. Chrabkowskiego dotyczące właśnie terenów Banina, Rębiechowa i okolic w czasach przedwojennych.
Znalezienie ich wymaga specjalnej kwerendy.
Według informacji podanych przez samego
A. Chrabkowskiego powinny być one w zbiorach po Feliksie Marszałkowskim z Kartuz.
Ponadto w przedwojennej prasie jest około
200 felietonów Chrabkowskiego. Niewątpliwie
przypomnienie tej zasłużonej postaci byłoby
znakomitym impulsem dla badaczy, autorów
prac magisterskich, którzy mogliby w odrębnej publikacji przygotować jego dzieła literackie wraz z opisem jego dokonań społecznych.
Eugeniusz Pryczkowski

fot. Marian Gorlikowski

9 czerwca uroczyście odsłonięto tablicę
z imieniem ronda w Rębiechowie. Patronem
został pisarz kaszubski Augustyn Chrabkowski. Stało się to na mocy uchwały Rady
Miejskiej Żukowa z września ubr. podjętej na
wniosek Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie.

„Piękna Wieś Pomorska 2018” – etap gminny rozstrzygnięty
15 czerwca br. odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018” w kategoriach zagroda wiejska i wieś na poziomie
gminnym. Zdobywcy pierwszych miejsc przechodzą do szczebla powiatowego.
Do konkursu przystąpiło i zakwalifikowało się 24 zagrody wiejskie rolnicze oraz wieś
Chwaszczyno. Podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w Restauracji Gryf, dyplomy i nagrody wręczył Wojciech
Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo, Witold
Szmidtke Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Pani Justyna Kaleta z Centrum Szkółkarskiego
„Justyna”.
Zagrody i wsie ocenione zostały na podstawie przeprowadzanej wcześniej weryfikacji
przez komisję w składzie:
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Brygida Treder – przewodnicząca komisji/
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady Miejskie w Żukowie, Janina Ulenberg – członek komisji/
inspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Gminy Żukowo, Beata Bujnowska - Kowalska – członek komisji/Koordynator Zespołu Promocji
w Urzędzie Gminy Żukowo
Komisja dokonała podsumowania konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem
i uznała za najlepsze:
I miejsce: Gertruda i Andrzej Walder – Sulmin;
II miejsca: Dorota i Krzysztof Hoppa – Nowy
Tuchom; Alina Hinca – Przyjaźń; Gabriela
Fryauf – Łapino; III miejsca: Mariola Drewing –
Glincz, Dominika Ladowska – Tuchom, Danuta
i Alojzy Labuda – Banino; Zuzanna Ptach – Miszewo.

I miejsce - Wieś Chwaszczyno, nagrodę odbierała sołtys wsi, p. Jolanta Wiercińska.
Wyróżnienia zostały przyznane następującym zagrodom wiejskim rolniczym: Stefan
Pyszka – Skrzeszewo; Paweł Bruhn – Sulmin;
Leszek Groth – Miszewo; Genowefa Zasada
– Glincz; Arleta Hirsz; Irena Styba – Otomino;
Marzena Skierka – Łapino.
Zagroda i wieś, które zdobyły pierwsze
miejsce na poziomie gminnym, przeszły do
konkursu na szczeblu powiatowym.
Tekst i fot. Wojciech Kruk

WYDARZENIA

Rolnicy z Belgii odwiedzili Haase Farm
Ponad dwudziestoosobowa grupa rolników
z Belgii, podczas swojego pobytu w Polsce,
zawitała także do gminy Żukowo, by zwiedzić jedno z największych gospodarstw rolnych w okolicy – Haase Farm.
Goście zainteresowani byli zarówno tym,
co jest uprawiane na gospodarstwie, jak i jakie ceny w Polsce otrzymuje się za tonę ziemniaków, rzepaku czy innych zbóż. Pytali także
o strukturę ziemi, stosowanie nawozów oraz
oprysków na stonkę i inne choroby upraw. Pod
wrażeniem byli również sprzętu wykorzystywanego przez rodzinne gospodarstwo.
Haase Farm to około 300 ha gospodarstwo w Barniewicach, które rolnicy zakupili
od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

oraz około 600 ha gospodarstwo w Steblewie
na Żuławach i około 700 ha gospodarstwo
w Słupsku.
Przedsiębiorstwo rolne Haase Farm nastawione jest na produkcję roślinną. Głównie
uprawiają ziemniaki, rzepak, buraki cukrowe,
pszenicę, kukurydzę. Bracia Haase utrzymują
także w Barniewicach stado bydła mięsnego
rasy Limousine.
Podstawą jest dobry sprzęt: cztery kombajny zbożowe, jeden do zbioru kukurydzy, 13
ciągników, do tego przyczepy, siewniki, opryskiwacze, rozsiewacze, agregaty.
W trzech gospodarstwach rodziny Haase
pracuje 12 osób. Gospodarze przyjmują też
uczniów szkoły rolniczej na praktyki. Wszystkim zapewniają wyżywienie.

Ich gospodarstwo często odwiedzają rolnicy, którzy chcą poznać nowoczesne sposoby
gospodarowania i dowiedzieć się, jak funkcjonuje takie przedsiębiorstwo rolne.
O gospodarstwie opowiadał Władysław
Haase wraz ze swoim wnukiem, a o gminie Żukowo informacje przekazała Janina Ulenberg,
inspektor Urzędu Gminy w Żukowie.
Tekst i fot. Beata Bujnowska-Kowalska

3 czerwca odbyło się podsumowanie
kampanii „Rowerowy Maj” w Gminie Żukowo. Główną nagrodę zdobyła szkoła
podstawowa z Miszewa z frekwencją rowerową 84,1%.
– Gratulujemy wszystkim uczestnikom kampanii Rowerowy Maj! Tegoroczna edycja to

prawdziwy sukces! – powiedziała Zastępca
Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula.
W tym roku w akcję włączyło się 10 szkół.
Nagrody zwycięzcom wręczył Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podczas
festynu w Żukowie z okazji Dnia Dziecka.
– W biegach już jesteście znani, a teraz również z jazdy na rowerze – zaznaczył burmistrz
przekazując główną nagrodę uczniom ze
szkoły w Miszewie. Szkoła otrzymała wiatę
rowerową. Na drugim miejscu uplasowała
się szkoła z Glincza zdobywając voucher
na 3000 złotych, a na trzecim szkoła z Borkowa, otrzymując voucher na 2000 złotych.
Najlepsze klasy z każdej z 10 szkół biorących
udział w kampanii wygrały po 1000 złotych.
Łącznie w czasie trwania Rowerowego
Maja odbyło się 63916 przejazdów rowero-

Fot. Wojciech Kruk

Fot. Anna Kozakowska

SP w Miszewie zwycięzcą w Rowerowym Maju

wych, udział wzięło 2390 aktywnych uczestników, 10 szkół oraz 166 klas. Średnia frekwencja rowerowa w gminie Żukow to 51%.
Na wszystkich uczestników, którzy choć
raz przyjechali do szkoły rowerem, hulajnogą, na deskorolce lub rolkach, czeka drobny
upominek. Wyniki na stronie zukowo.pl
Beata Bujnowska-Kowalska

„E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe”
– trwają szkolenia dla pracowników samorządowych
W ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozpoczęliśmy kolejny etap szkoleń.
– Projekt E-Obywatel to strzał w dziesiątkę! – powiedziała Pani
Zastępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula. Szkolenia
dla pracowników jednostek samorządowych prowadzone są
już na terenie Gminy Żukowo i trwać będą do końca sierpnia
z zakresu cyfrowego urzędnika, pakietu Office w pracy oraz
grafika komputerowego.
Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców,
kadry pedagogicznej oraz samorządowej.
Marlena Dunajska

fot. Natalia Piotrzkowska
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Zajęcia w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki”
Warsztaty żeglarskie:
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu
Zastępcy Burmistrza Pani Sylwii Laskowskiej-Bobula, w czerwcu rozpoczęła się realizacja zadania warsztaty żeglarskie w ramach projektu Dzieciaki Bystrzaki.
Udział bierze w nich 50 uczniów ze szkół
w Leźnie, Przyjaźni, Żukowie, Chwaszczynie
i Baninie. Część zajęć teoretyczno-praktycznych została już zrealizowana. Łącznie do
realizacji jest 400 godz. zajęć.
W ramach zajęć praktycznych odbywających się na wodzie, uczestnicy zapoznają się
min. z budową jachtów, teorią żeglowania,
poznają sposoby manewrowania jachtem
pod żaglami i na silniku. Uczniowie wdrożą
się w prace bosmańskie, nabędą wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego i meteorologii.
W ramach warsztatów żeglarskich zorganizowany zostanie obóz letni w dwóch terminach: 21.07-27.07 (25 os.) oraz 28.07-03.08
(25 os.) Obóz obejmował będzie zajęcia na
łódkach, zajęcia z meteorologii, bezpieczeństwo na wodzie, zajęcia z ratownikami,
zajęcia bosmańskie, zajęcia teoretyczne
i artystyczne z elementami j. angielskiego
oraz zajęcia w terenie.
Obóz letni odbędzie się na terenie leśnym
nad jeziorem Garczyn. Uczestnicy stacjonować będą w Szkolnym Schronisku Młodzie-

żowym PCM Garczyn. Zapewnione będzie
pełne wyżywienie, opieka wychowawców
oraz całodobowa opieka pielęgniarska.
Każdy z uczestników warsztatów żeglarskich na zakończenie zadania będzie mógł
ubiegać się o Patent żeglarski.
Półkolonie letnie:
Dzięki inicjatywie p. Sylwii Laskowskiej-Bobula w ramach projektu „Dzieciaka Bystrzaki” odbędą się półkolonie letnie w 4
szkołach z terenu Gminy Żukowo: Banino,
Chwaszczyno, Borkowo i Żukowo.
Zrealizowanych zostanie 16 turnusów
półkolonii edukacyjnych w terminie od
09.07.2018r. do 31.08.2018r. Turnus w rozumieniu tygodniowych półkolonii dla grupy
max 30os. w okresie od poniedziałku do
piątku w godzinach 07:00-17:00. W każdej
szkole półkolonie trwały będą 2 tygodnie
w następujących po sobie tygodniach. Każdy tygodniowy turnus będzie przeznaczony dla grupy max. 30os., podzielonej na 2
mniejsze grupy wiekowe (każda po 15 os.).
Czyli w każdej szkole z półkolonii może skorzystać 60 uczniów. Program turnusów dostosowany zostanie do wieku uczestników,
przy czym Wykonawca zaproponuje 2 różne
programy, aby 1 uczestnik mógł uczestniczyć w 2 turnusach (2 następujące po sobie
tygodnie w jednej szkole). Podczas każde-

Fundusze
Europejskie

Unia Europejska

Program Regionalny

Europejski Fundusz

Społeczny

„Dzieciaki Bystrzaki
”
– bo przyszłość
naszych dzieci
jest WAŻNA!
W szkołach podstawowyc
h
i gimnazjach na terenie
Gminy Żukowo realizo
wane

są m.in.:

Zajęcia wyrównawcze:
• matematyczno–przy
rodnicze
• językowe
Zajęcia intensywne
rozwijające:
• matematyczno–przy
rodnicze
• informatyczne
• językowe
• robotyka
Tematyczne kółka zaintereso
wań:
• przyrodnicze
• informatyczne
• językowe
Zajęcia terapeutyczne:
• logopedyczne
• dysleksja
• gimnastyka korekcyjn
a
• psychologiczno–peda
gogiczne
Zajęcia z doradztwa
zawodowego
Warsztaty i obóz żeglarski
Szkolenia dla nauczyciel
i z zakresu
innowacyjnych metod
nauczania z wykorzyst
aniem
nowych technologii

Projekt do�inansow
any z Funduszy Europejskic
szkołę w Gminie Żukowo,
h. Program obejmuje
każdą
bo wiedza to dobra
i pewna inwestycja!
Bene�icjent: Gmina Żukowo
Tytuł projektu: „Dzieciaki
Bystrzaki”
Całkowita wartość projektu:
3 503 935,00 zł
Do�inansowanie: 3 328
738,25 zł w tym:
Środki UE: 2 978 344,75
zł, dotacja celowa z budżetu
krajowego: 350 393,50
zł

go turnusu zorganizowana zostanie min. 1
autokarowa wycieczka do Interaktywnego
Centrum Nauki, min. 1 wycieczka do parku
rozrywki dla dzieci. Wykonawca zapewni
profesjonalną kadrę półkolonii a aktualnymi uprawnieniami, w tym na każdy turnus
min. 1 kierownika wypoczynku oraz 2 wychowawców. W ramach półkolonii uczestnicy zapewnione będą mieli: dwudaniowy
obiad, podwieczorek, woda niegazowana
oraz ciepła herbata. Wszystkie posiłki muszą uwzględniać zgłoszone przed rozpoczęciem turnusu alergie i diety specjalne.
Na zakończenie turnusu każdy uczestnik
otrzyma dyplom i prezent niespodziankę.
Sylwia Trojak

Konkurs pieśni Méstra Jana w Miszewie
Na XI Wojewódzkim Konkursie Pieśni im.
Jana Trepczyka wystąpiło dwadzieścioro
pięcioro uczniów szkół podstawowych.

fot. Dorota Richert

Trzeba podkreślić, że pieśni Méstra Jana choć bardzo miłe dla ucha - nie są zbyt łatwe
w wykonaniu, zarówno od warstwy tekstowej, jak i muzycznej. Jednak wciąż są lubiane
przez uczniów i nauczycieli. Każdy solista lub
duet musiał wykonać jeden z utworów Jana
Trepczyka (patron szkoły podstawowej w Miszewie, która wspólnie z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie
jest organizatorem imprezy) oraz drugi dowolnych autorów. W tym punkcie większość
z wykonawców sięgała po współczesny repertuar, ale pojawiały się też piosenki tradycyjne.
– Już w przyszłym roku zmagania odbędą się
na nowej pięknej sali, której budowa trwa –
stwierdził burmistrz Wojciech Kankowski.
Z kolei wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Albin Bychowski, miłośnik kaszubskiej pieśni,
wyrażał radość z poziomu tegorocznego konkursu i dobrej jego organizacji. - Należy dbać,
by ten konkurs mógł się rozwijać - podkreślał.
Tegoroczne zmagania wysłuchało jury
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w składzie: przewodnicząca Aleksandra Janus z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - partnera
konkursu, Bogna Wosińska ze Szkoły Muzycznej w Kartuzach oraz Eugeniusz Pryczkowski.
– To jest wspaniała sprawa, że młodzi tak
ochoczo angażują się w takim działaniu. Należą się ogromne dla nich oraz ich opiekunów
i nauczycieli podziękowania – podkreślała
przewodnicząca.
W przerwie prezentacji konkursowych
swoje artystyczne wdzięki pokazały także
dzieci skupione w grupie teatralnej z Miszewa. Zaprezentowały nowe przedstawienie
oparte na kaszubskim tekście „Szorëm Òlë”.
Konkurs poprowadziła uczennica Martyna
Podleś i nauczycielka szkoły Elżbieta Pryczkowska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,
dyplomy i upominki. Wśród nich była nowa
płyta kompaktowa „Dwie stegnë”. Otrzymali ją zarówno uczestnicy, jak i nauczyciele.
Większość nagród zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Żukowie. Konkurs
wspomogło także Starostwo Powiatowe
w Kartuzach. Wyniki na zukowo.pl
Eugeniusz Pryczkowski

OŚWIATA | KULTURA

III Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalno - Tanecznych, o wymownej nazwie „Òd
se cos dac”, odbył się 9 czerwca w Szkole
Podstawowej im. ks. prał. Józefa Bigusa
w Baninie.
– Zaczęło się od rozmów pomiędzy naszą szkołą i paniami regionalistkami. Zwłaszcza idei tej
oddana była świętej już pamięci Grażyna Bychowska. Wraz z Henryką Kolką, a także Eugeniuszem Pryczkowskim z ZKP Banino, skonkretyzowano myśl, by stworzyć konkurs taneczno
- wokalny dziecięcych zespołów regionalnych –
wspominała na początku imprezy Ewa Kosznik, dyrektor SP w Baninie.
Konkurs udanie wpisał się w pejzaż kulturowy powiatu. Coraz więcej ludzi zabiega o to, by impreza ta trwała i się rozwijała.
Wśród nich na pewno są Krzysztof Nedrowski
i Albin Bychowski z Banina - sponsorzy nagród specjalnych.

– Musimy inspirować różne zespoły i grupy
szkolne z Kaszub, żeby rozwijały swoje talenty,
promowały kulturę kaszubską. Nasz konkurs
na pewno powinien być dla nich podnietą do
takiego dobrego działania – podkreśla Albin
Bychowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Żukowa.
Wśród gości byli także burmistrz gminy
Wojciech Kankowski, przewodniczący RM Witold Szmidtke, a także radni Bogumiła Ropel
i Paweł Koreń. Była także liczna rodzina pisarza kaszubskiego z Banina Augustyna Chrabkowskiego, którego tuż przed konkursem
ogłoszono patronem ronda w Rębiechowie.
Przybył także Janusz Charczuk z małżonką
z Toronto w Kanadzie. Jest on znakomitym
artystą. Pisze ikony, między innymi wykonał kilka pięknych ikon o nazwie „Madonna
Kaszubska”, a także „Krzyży Kaszubskich”.
Jeden z nich znajduje się w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach.

fot. nadesłane

III edycja konkursu „Òd se cos dac”

– Jestem zachwycony tym wydarzeniem.
Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem czegoś
takiego. Chciałbym, by kiedyś jeden z takich
zespołów wystąpił w Kanadzie, na Kaszubach
– wzdychał artysta z Kanady, polski emigrant
sprzed 40-tu laty, z wyboru i ducha Kaszuba.
Wystąpiły cztery zespoły. Najlepsze –
w ocenie jury pod kierunkiem Beaty Stoppy
– były „Krôsniãta” ze SP nr 1 w Kartuzach
przed „Banińskimi Skrzatami” z Banina oraz
zespołem z Żukowa. Wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za piękno języka kaszubskiego
otrzymały „Mùlczi” z Miszewa.
Eugeniusz Pryczkowski

Żukowski Słowik dla Chóru Kameleon z Warszawy!
Tradycyjnie w czerwcu w Żukowskiej świątyni spotkały się chóry i zespoły wokalne
z całej Polski by zawalczyć o Żukowskiego
Słowika. W tegorocznych przesłuchaniach
wzięło udział 9 zespołów z: Bydgoszczy,
Gdańska, Gdyni, Elbląga, Poznania, Warszawy i Wejherowa.
Już po raz XIV Oddział Gdański Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr zorganizował Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie. Tegoroczna edycja wydarzenia cieszyła się sporym zainteresowaniem
zespołów. Przesłuchania zespołów trwały
ponad dwie godziny. Chóry mogły zaprezen-

tować się w dwóch kategoriach: chóry świeckie i chóry kościelne. Ponadto wyróżniono
również najlepszego dyrygenta, najlepiej wykonany utwór w jęz. kaszubskim czy najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej.
Nad przebiegiem festiwalu i oceną chórów czuwało jury w składzie: przewodnicząca - prof. nadz. dr hab. Monika Wilkiewicz
z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz
członkowie: dr. Sławomir Bronk z Akademii
Muzycznej w Gdańsku i Karol Hilla z Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Sacra w Gdyni.
Festiwal zorganizował Oddział Gdański
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przy
współudziale Gminy Żukowo, Parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Żukowie, Chóru Mieszanego „Harmonia” z Żukowa oraz Ośrodka
Kultury i Sportu w Żukowie. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Gminy Żukowo.
Fundatorzy nagród: Ks. Krzysztof Sagan
proboszcz parafii pw. WNMP w Żukowie, prof.
Edmund Wittbrodt Prezes Zarządu Głównego
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, prof.
Dariusz Dyczewski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w
Warszawie, Wojciech Kankowski Burmistrz
Gminy Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie. Już po raz XIV Oddział Gdański
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zorganizował Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej
i Regionalnej w Żukowie. Tegoroczna edycja
wydarzenia cieszyła się sporym zainteresowaniem zespołów. Przesłuchania zespołów
trwały ponad dwie godziny. Chóry mogły
zaprezentować się w dwóch kategoriach:
chóry świeckie i chóry kościelne. Ponadto
wyróżniono również najlepszego dyrygenta,

najlepiej wykonany utwór w jęz. kaszubskim
czy najlepsze wykonanie utworu o tematyce
sakralnej.
Nad przebiegiem festiwalu i oceną chórów czuwało jury w składzie: przewodnicząca - prof. nadz. dr hab. Monika Wilkiewicz
z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz
członkowie: dr. Sławomir Bronk z Akademii
Muzycznej w Gdańsku i Karol Hilla z Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Sacra w Gdyni.
Festiwal zorganizował Oddział Gdański
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, przy
współudziale Gminy Żukowo, Parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Żukowie, Chóru Mieszanego „Harmonia” z Żukowa oraz Ośrodka
Kultury i Sportu w Żukowie. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Gminy Żukowo.
Fundatorzy nagród: Ks. Krzysztof Sagan
proboszcz parafii pw. WNMP w Żukowie, prof.
Edmund Wittbrodt Prezes Zarządu Głównego
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, prof.
Dariusz Dyczewski Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Wyniki na zukowo.pl
Tekst i fot. Anna Kozakowska,
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Sobótki w Żukowie
Na scenie zaprezentowały się zespoły Future Folk oraz gwiazdy wieczoru - Cleo i Sarsa.
Wcześniej zobaczyć i posłuchać można było
rodzimych artystów - wystąpił m.in. zespół
Niezabôtczi, wokaliści ze Szkoły Podstawo-

14 | Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

wej z Banina, a także chór Gospel Ascoltate.
Konkurs na najpiękniejszy wianek wygrała
Kinga Joskowska. Około godziny 21 zapłonęło ogromne ognisko, które rozpalił Burmistrz
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.
Beata Bujnowska-Kowalska
fot. Anna Kozakowska

SPORT

21 czerwca zakończyła się VI edycja rozgrywek piłkarskich pod nazwą Żukowska
Liga Orlika. W tegorocznych zmaganiach
udział wzięło prawie 200 zawodników
zrzeszonych w 12 drużynach.
Drużyny rozegrały łącznie 66 spotkań. Zawody odbywały się z poszanowaniem zasad
Fair Play, o czym świadczy znikoma ilość
kontuzji, głównie wynikających z sytuacji
przypadkowych oraz dużo mniejsza ilość kar
indywidualnych niż w poprzednich sezonach.
Niespodzianką i przykładem na grę Fair Play
jest to, że sędziowie nie musieli w tym sezonie używać czerwonej kartki, żaden z zawodników takowej nie otrzymał bezpośrednio
w meczu. Wiele ciekawych wspomnień czeka nas po odwiedzeniu strony internetowej
OKiS, na którym to umieszczaliśmy informacje dotyczące rozgrywek. Na bieżąco można
było śledzić wyniki oraz oglądać galerię zdjęć
na profilu Facebook, stworzonym specjalnie
dla uczestników oraz sympatyków Żukowskiej Ligi Orlika.

Tegorocznej dekoracji drużyn oraz nagrodzonych zawodników dokonali Burmistrz
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski oraz
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie Aleksandra Rogalewska - Kania. Organizatorzy przygotowali oprócz pucharów,
dyplomów i medali bony nagrodowe do
wykorzystania u partnera rozgrywek firmy
bsport.pl, dla wyróżniającego się bramkarza
oraz najlepszego strzelca VI edycji Żukowskiej
Ligi Orlika.
Mistrzem VI edycji rozgrywek została w tym
sezonie drużyna Magmar Kartuzy, która to
zgromadziła 30 punktów, strzeliła 63 bramki
tracąc przy tym 29. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa BUDMAX Przodkowo – 27
pkt, a na trzecim BOTERM Stacje Paliw – 25
pkt. Na kolejnych pozycjach uplasowały się
następujące drużyny:
4. Czarne Diabły Żukowo
5. ALFA
6. Armin Style Lamkar
7. ELAS POL Niestępowo
8. Power Czaple

Sławomir Toczek najsilniejszym w Żukowie
10 czerwca do Żukowa przyjechali najsilniejsi, by zawalczyć o możliwość wzięcia udziału
w Mistrzostwach Świata Masters 2018. Byli
to: Grzegorz Peksa, Krzysztof Schabowski,
Sławomir Toczek, Piotr Czapiewski, Artur
Walczak i Robert Kalinowski.
Polscy siłacze zmierzyli się w sześciu konkurencjach: spacer farmera, waga płaczu, załadunek kul, spacer buszmena, martwy ciąg
oraz ciągnięcie platformy z przedstawicielkami firmy Tercja. Bardzo widowiskową konkurencją był martwy ciąg, który polegał na podnoszeniu z podłoża samochodu z floty firmy
Auto Miras z Pępowa do momentu, w którym
wykonujący ćwiczenie ma proste plecy oraz
nogi w kolanach.

Nie zabrakło również konkurencji dla
mieszkańców. Mężczyźni mogli spróbować
swoich sił w spacerze farmera, panie przy
wadze płaczu. Wśród dzieci przeprowadzono
konkurs na najbardziej „chude”.

9. Gryf Pępowo
10. Pompa Team
11. SKS Vigo Tuchom
12. Radunia Glincz
Wśród strzelców najlepszym okazał się zawodnik drużyny Power Czaple Krzysztof Bazichowski zdobywca 24 bramek.
Najlepszym bramkarzem okazał się Plichta
Sławomir z drużyny nowego mistrza czyli
Magmar Kartuzy.
Nagrodę Fair Play wywalczyły drużyny:
Magmar Kartuzy, Armin Style Lamkar oraz
SKS Vigo Tuchom, które to przez całe rozgrywki otrzymała po dwa napomnienia. Specjalną
nagrodę otrzymała drużyna Pompa Team,
za wspaniałą postawę Fair Play w całych rozgrywkach. Końcowa tabela, statystyki oraz
komplet wyników VI sezonu Żukowskiej Ligi
Orlika można znaleźć na okis-zukowo.pl.
Jacek Drążek
fot. Anna Kozakowska

Podsumowanie Żukowskiej Ligi Orlika

Z pierwszą lokatą i 34 punktami walkę
zakończył Sławomir Toczek. To on, dzięki
żukowskim eliminacjom pojedzie na Mistrzostwa Świata Weteranów. Nie wszystkie
starcia były dla niego łaskawe. W pięciu konkurencjach zdobył najwyższe noty. Jednak
wszystko zależało od tej ostatniej, podczas
której zawodnicy ciągnęli platformę z hostessami.
Drugie miejsce zajął Krzysztof Schabowski.
Stawkę zamykał Robert Kalinowski. Kolejno
na miejscach uplasowali się Piotr Czapiewski,
Artur Walczak i Grzegorz Peksa.
Zmagania komentował Irek Bieleninik,
a głównym sędzią był Jarek Dymek. Patronat
nad imprezą objął Burmistrz Gminy Żukowo
Wojciech Kankowski.
Tekst i fot. Anna Kozakowska

10 maja, na sztucznej murawie żukowskiego stadionu przy ul. Książąt Pomorskich
odbył się Rodzinny Turniej Piłki Nożnej.
W turnieju udział wzięło 153 zawodników
z 15 drużyn, złożonych z członków rodzin,
które rywalizowały między sobą w dziesięciominutowych pojedynkach.
Drużyny w rundzie eliminacyjnej rozlosowane zostały do trzech grup. Przed rozpoczęciem turnieju odbyło się losowanie,
którego dokonali przedstawiciele drużyn.
W grupie A zaprezentowały się Rodziny:
Rychert, Miąskowscy, Bosz, Kąkol, Rybandt.

W grupie B: Skrzyńscy, Szadach, Ptach,
Choszcz, Jóskowscy. W grupie C: Teca, Kostuch, Polaszek, Wrońscy, Wnuk-Lipińscy.
Finałowy mecz przyniósł wiele emocji,
gdyż zmierzyły się w nim dwie najsilniejsze
drużyny tego dnia: Rodzina Wrońskich oraz
Rodzina Kostuch. Zwycięzca mógł być tylko
jeden, a została nim Rodzina Wrońskich,
która w swoich szeregach miała Mistrza
Olimpijskiego Andrzeja Wrońskiego. Bronił
on bronił dostępu do rodzinnej bramki tym
razem jako bramkarz. W pojedynku finałowym przeciwnikiem Rodziny Wrońskich
była Rodzina Kostuch. W normalnym czasie

fot. Anna Kozakowska

Rodzina Wrońskich mistrzami Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej!

gry padł remis 1:1 i o końcowym sukcesie
musiały zdecydować rzuty karne, te lepiej
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wykonywali zawodnicy Rodziny Wrońskich
(4:3) i tym samym została ona mistrzem Rodzinnego Turnieju Piłkarskiego w Żukowie
na rok 2018.
W „małym finale” zmierzyły się drużyny
reprezentujące Rodziny Bosz oraz Teca. Wynik meczu to 1:0 dla Rodziny Bosz i to oni
zajęli trzecie miejsce.

Na zakończenie turnieju uczestnicy
otrzymali pamiątkowe puchary, medale
oraz dyplomy. Dekoracji zwycięzców jak
i uczestników dokonali Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo, Andrzej Karczewski Przewodniczący Komisji Kultury
Fizycznej Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej
w Żukowie oraz Aleksandra Rogalewska Dy-

rektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.
Wylosowano również nagrodę niespodziankę, jaką był zestaw gier planszowych,
którą wylosował dla Rodziny Ptach, jeden
z najmłodszych członków Rodziny Wrońskich, Marcel.
Jacek Drążek

Mistrzostwa Gminy Żukowo w Strzelectwie Plenerowym
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz
Klub Strzelecko -Kolekcjonerski Perkun,
zaprasza wszystkich chętnych strzelców
do wzięcia udziału w Mistrzostwach Gminy Żukowo w Strzelectwie Plenerowym.
Zawody odbędą się na terenie Parku nad
Jeziorkiem w Żukowie przy ul. Książąt Pomorskich w czterech kategoriach:
• Juniorzy (do 18 lat tylko za pisemną zgodą lub pod nadzorem pełnoletniego opiekuna),
• Seniorki (amatorki)
• Seniorzy (amatorzy)
• Profi (zawodnicy z pierwszej „piątki” Żukowskiej Ligi Strzeleckiej, członkowie klubów strzeleckich oraz osoby chętne).
Strzelania z karabinków pneumatycznych (5 strzałów próbnych 15 strzałów
punktowanych). Zawody odbędą się w dniu
08.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00.

Zapisy w biurze zawodów od godziny
9.30. Szczegóły w regulaminie na www.
okis-zukowo.pl. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt strzelecki. Zawody zaliczane
będą również do współzawodnictwa „Na-

Wydarzenia LIPIEC 2018

jaktywniejsi Sportowo w gminie Żukowo –
Activ Cup 2018”.
Serdecznie zapraszamy!

Anna Kozakowska

