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W NUMERZE:

Przebudowa ul. Borowieckiej
i Tuchomskiej w Baninie, str. 3
„Dzieciaki Bystrzaki” w żukowskich
szkołach, str. 6

MOJA GMINA

Szanowni Państwo

Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer magazynu „Mòja Gmina”. Cieszę się, że również w ten sposób mogę informować o tym, co dzieje się w naszej gminie. Od początku lutego trwają zebrania wiejskie sprawozdawcze, podczas
których przekazywane są informacje o tym, co zostało zrealizowane w danym sołectwie. Takie spotkania służą również merytorycznej dyskusji i pozwalają na omówienie spraw nurtujących, które mieszkańcy uważają za istotne. Chciałem podziękować wszystkim, którzy angażują się w życie swojej miejscowości, a tym samym całej gminy i uczestniczą w tych
zebraniach. Mam nadzieję, że pozwolą one wypracować wspólne stanowisko i wskazać kierunek działań. Od września w szkołach
naszej gminy funkcjonuje program „Dzieciaki Bystrzaki”, który realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych. Gminie na jego realizację udało się
pozyskać ponad 3 mln złotych. Jego zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz podnoszenie kompetencji zawodowych
nauczycieli. Ważną sprawą dla mieszkańców Chwaszczyna jest z pewnością rozbudowa OSP o pomieszczenia na potrzeby biblioteki i czytelni, sali
komputerowej oraz sali wielofunkcyjnej. Dziś toczy się postępowanie przetargowe, a przekazanie terenu budowy nastąpi do końca marca br.
We wspólnym projekcie trzech gmin Żukowa, Somonina i Chmielna, w którym liderem było Żukowo, udało się pozyskać niemal milion złotych dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego, polegającą na zastosowaniu energooszczędnych opraw LED i nowoczesnego systemu sterowania.
Projekt zostanie zrealizowany do I połowy 2018 roku.
Spraw ważnych jest wiele, a wśród nich drogi. W tym roku przebudowana zostanie ulica Borowiecka i Tuchomska w Baninie, powstanie parking
przy szkole w Baninie, a także ruszy budowa ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, Mickiewicza i Fredry w Żukowie oraz kilka mniejszych zadań na terenie
całej gminy. Łącznie na drogi przeznaczymy ponad 11 mln czyli 1/3 budżetu inwestycyjnego gminy. Zachęcam Państwa do lektury.
Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

Sekretariat Burmistrza: pokój 5
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-18,
+48 (58) 685-83-00
fax: +48 (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.
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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
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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.: +48 (58) 685-83-09
e-mail: bok@zukowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: pokój 14-15
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-43
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
Jolanta Korab, e-mail: usc@zukowo.pl

Referat Spraw Obywatelskich
i Administracyjno - Gospodarczych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
• Ewidencja Ludności, wybory powszechne
tel.: +48 (58) 685-83-24, pokój 1,
e-mail: elud@zukowo.pl
• Dowody Osobiste, tel.: +48 (58) 685-83-26,
pokój 2, e-mail: dowody@zukowo.pl
• Działalność Gospodarcza,
tel.: +48 (58) 685-83-10, pokój 4,
e-mail: dzg@zukowo.pl
• Zgromadzenia publiczne,
tel.: +48 (58) 685-83-13, pokój 19
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl
• Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
obronność kraju
Kierownik Referatu: Katarzyna Kurowska
pokój 19, tel.: +48 (58) 685-83-13
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

Referat Społeczny
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
• Stypendia, tel.: +48 (58) 685-83-73 pokój 17
• Oświata, tel.: +48 (58) 685-83-22 pokój 16
• Kultura, ochrona zdrowia,
tel.: +48 (58) 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora,
pokój 18, tel.: +48 (58) 685-83-55
e-mail: spoleczny@zukowo.pl

Referat Inwestycji: pokój 9
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-66
Koordynator Referatu:
Wiesław Pałka, pokój 11,
tel.: +48 (58) 685-83-56
e-mail: inwestycje@zukowo.pl

Referat Zamówień Publicznych: pokój 31
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-05
Kierownik Referatu: Izabela Pleszyniak,
pokój 30, tel.: +48 (58) 685-83-16
e-mail: zamowienia@zukowo.pl

Referat Programów Rozwojowych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
• Projekty finansowane z funduszy krajowych
i europejskich, strategia rozwoju Gminy,
współpraca zagraniczna,
tel.: +48 (58) 685-83-08,

+48 (58) 685-83-11, pokój 8, pokój 13,
e-mail: programyeu@zukowo.pl
• Promocja Gminy i współpraca z mediami,
tel. +48 (58) 685 83 68, tel. kom.: 885-227-111,
pokój 20, e-mail: redakcja@zukowo.pl
Kierownik Referatu: Sylwia LaskowskaBobula, pokój 12, tel.: +48 (58) 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl

Referat Środowiska i Rolnictwa
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
• Ochrona środowiska,
tel.: +48 (58) 685-83-48, pokój 38
• Ochrona przyrody,
tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
• Rolnictwo,
tel.: +48 (58) 685-83-34, pokój 37
• Gospodarka odpadami komunalnymi,
tel.: +48 (58) 685-83-71, pokój 32
• Czystość i porządek publiczny,
tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
Kierownik Referatu: Sabina Makurat,
pokój 33, tel.: +48 (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.: +48 (58) 685-83-86, pokój 4
• Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie
miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy,
tel.: +48 (58) 685-83-50, pokój 5
• Drogi, tel.: +48 (58) 685-83-88,
+48 (58) 685-83-57, pokój 3
Kierownik Referatu: Grzegorz Rek, pokój 4,
tel.: +48 (58) 685-83-86,
e-mail: komunalny@zukowo.pl

Referat Urbanistyki i Nieruchomości
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
• Kancelaria Referatu,  tel.: +48 (58) 685-83-15,
pokój 21, budownictwo@zukowo.pl
• Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, tel.: +48 (58) 685-83-15, pokój
21, budownictwo@zukowo.pl
• Gospodarka nieruchomościami, tel.: +48 (58)
685-83-58, pokój 25
• Opłaty adiacenckie, tel.: +48 (58) 685-83-31,
pokój 25
• Ewidencja zabytków, tel. +48 (58) 685 83
31, pokój 25
• Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki
energetyczne, tel.: +48 (58) 685-83-91,
pokój 25
• Geodezja i kartografia, tel.: +48 (58) 685-8328, pokój 27
Kierownik Referatu: Mariola Dempc-Klik,
pokój 22, tel.: +48 (58) 685-83-90
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl

Referat Podatków i Opłat
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
• Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego - osoby fizyczne,
tel.: +48 (58) 685-83-33, pokój 28
• Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego - osoby prawne,

tel.: +48 (58) 685-83-60, pokój 37
• W
 ymiar podatku od środków
transportowych – osoby fizyczne, osoby
prawne, tel.: +48 (58) 685-83-47, pokój 26
• Windykacja i egzekucja,
tel.: +48 (58) 685-83-46, pokój 41
• Księgowość podatkowa,
tel.: +48 (58) 685-83-85, pokój 41
Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36,
tel.: +48 (58) 685-83-04, e-mail: pio@zukowo.pl

Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
• Księgowość Budżetowa, Sprawozdawczość,
tel.: +48 (58) 685-83-36, pokój 29
• Płace, tel.: +48 (58) 685-83-44, pokój 21
Kierownik Referatu: Lucyna Cybula,
pokój 21-22, tel.: +48 (58) 685-83-32
e-mail: skarbnik@zukowo.pl

Referat Organizacyjny
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Obsługa Rady Miejskiej, tel.: +48 (58) 685-8335, pokój 17, e-mail: radamiejska@zukowo.pl
Obsługa sołectw i osiedli, tel: +48 (58) 685-8327, pokój 17, e-mail: solectwa@zukowo.pl
Kadry, tel.: +48 (58) 685-83-25, pokój 16,
e-mail: kadry@zukowo.pl
Archiwum zakładowe, tel.: +48 (58) 685-83-25
pokój, nr 16
Kierownik Referatu: Brygida Markowska,
pokój 16, tel.: +48 (58) 685-83-01
e-mail: sekretarz@zukowo.pl

Samodzielne stanowisko ds. rekreacji,
sportu i współpracy z organizacjami
pozarządowymi: Główny specjalista:
Radosław Cebela, pokój 13
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-08,
e-mail: r.cebela@zukowo.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: +48 (058) 685-83-40
e-mail: gops@zukowo.pl
www: www.gops.zukowo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Aleksandra Rogalewska
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 680 08 48, +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.: +48 (58) 586-75-86
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl
www.skzukowo.pl

INFORMACJE

Przebudowa ulic Borowieckiej i Tuchomskiej w Baninie
Po zakończeniu prac budowlanych ul. Tuchomska i Borowiecka stanowić będą, wraz
z wybudowaną w roku 2016 ul. Północną,
całość układu drogowego pozwalającego na
sprawne funkcjonowanie kompleksu szkolnego z zapleczem sportowym, jaki znajduje
się przy ulicy Tuchomskiej.

fot. UG w Żukowie

Zgodnie z projektem ul. Borowiecka zostanie
przebudowana na odcinku od skrzyżowania
z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ul. Klonową.
Będzie to jezdnia asfaltowa o szerokości 6 metrów z chodnikami, ścieżką rowerową, miejscami parkingowymi oraz pełną infrastrukturą
techniczną – łącznie z oświetlaniem drogowym,
kanalizacją deszczową oraz kanałem technologicznym. W tym samym zadaniu wykonana

zostanie 300 metrowa nawierzchnia asfaltów
o szerokości 6 mb na ul. Borowieckiej od skrzyżowania z ul. Sosnową w rejonie skrzyżowania
z ul. Wodnika. Wybrany wykonawca ma także przeprowadzić prace budowlane związane
z przebudową ul. Tuchomskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Borowiecką do rejonu skrzyżowania z ul. Mazurską. Tuchomska, podobnie
jak ul. Borowiecka, posiadać będzie nawierzchnię asfaltową oraz chodniki, ścieżkę rowerową,
oświetlenie drogowe i pełną infrastrukturę techniczną. Zaplanowano także wykonanie ronda na
ul. Tuchomskiej, co ułatwi funkcjonowanie komunikacji związanej z dowozem dzieci do szkoły podstawowej. Ulice Tuchomska i Borowiecka
stanowić będą, wraz z wybudowaną w 2016 roku
ul. Północną, całość układu drogowego pozwala-

jącego na sprawne funkcjonowanie kompleksu
szkolnego z zapleczem sportowym, jaki znajduje
się przy ul. Tuchomskiej. Warto przypomnieć, że
w tym roku planuje się również budowę parkingu przy wyżej wspominanej szkole na około 130
samochodów. Mając na względzie intensywny
rozwój Banina, w roku 2017 powinny także rozpocząć się prace przy wykonaniu nawierzchni
asfaltowej na 1,2 kilometrowym odcinku ul. Tuchomskiej.
16 lutego otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dotyczących przebudowy
ul. Borowieckiej w Baninie. Wpłynęło 6 ofert
z czego najtańszą ofertę cenową złożyła firma
Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni na kwotę
blisko 1 300 000 złotych. Gmina Żukowo planuje
na ten cel przeznaczyć 1 600 000 złotych.
Kolejną ważną dla Banina inwestycją jest budowa zbiornika retencyjnego na granicy Banina
i Rębiechowa, który stanowić będzie odbiornik
wód deszczowych dla ulic w Baninie. Budowa
tego zbiornika jest warunkiem koniecznym,
aby otrzymać zgodę na budowę nowych dróg  
w tej miejscowości. Obecnie opracowywany
jest projekt budowlany na tę inwestycję i już
w tym roku powinny rozpocząć się pierwsze
prace przy wykonaniu tego zadania.

Już w maju ul. Mickiewicza w Chwaszczynie będzie
wyremontowana
5 stycznia br. podpisana została umowa
z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ELGRUNT z Gdyni, która wygrała przetarg
na prace budowlane na ulicy Mickiewicza
w Chwaszczynie.
Przebudowie podlegać będzie 500 metrowy
odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Sześ-

ciometrowa jezdnia będzie wykonana z kostki
betonowej, powstanie również dwustronny
chodnik, miejsca parkingowe w rejonie szkoły,
wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa.
Prace budowlane związane z budową tej ulicy
trwać będą do końca maja br., a koszt prac to
1 045 500 zł. Na ten rok zaplanowano również
wykonanie połączenia komunikacyjnego nowo

wybudowanej ul. Mickiewicza z teren szkolnym, w celu bezkolizyjnego i bezpiecznego dowożenia dzieci do szkoły. Również w 2017 roku
ma się rozpocząć budowa ul. Sienkiewicza, która przylega bezpośrednio do ul. Mickiewicza.
W ciągu najbliższych lat zakłada się utwardzenie większości dróg gminnych w tym rejonie
Chwaszczyna.

15 lutego minął ostateczny termin głosowania na wybrany projekty w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Do Urzędu Gminy wpłynęły
ankiety z oddanymi głosami. Można śmiało powiedzieć, że ten pilotażowy projekt w mieście
cieszył się dużym zainteresowaniem. 21 lutego
Komisja zweryfikowała ilość oddanych głosów.
O tym, czy wygra jeden czy kilka projektów poinformujemy do 1 marca.
Przypominamy, na jakie projekty można
było głosować:
1. Plac sportów miejskich nad Jeziorkiem

2. Remont chodnika przy ul Polnej w Żukowie
3. Budowa ul. Jaśminowej – I etap o długości
60 mb
4. Budowa sygnalizacji świetlnej w zakresie
przejścia dla pieszych przy Gimnazjum nr 2
w Żukowie wraz z tablicą informacyjną
o prędkościach przejeżdżających samochodów
5. Budowa „Obszaru Rekreacyjnego Parkowa”

Na realizację zadań przeznaczona została z części budżetu publicznego kwota 200 000 zł.

fot. BBujnowska-Kowalska

Zakończono głosowanie na Żukowski Budżet Obywatelski
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Sekretarz stanu w Żukowie

Założenia rządowego programu Mieszkanie
Plus, lokalne inwestycje - w tym budowa Obwodnicy Metropolitalnej oraz szanse wsparcia gminy
w rozwoju infrastruktury to niektóre z tematów
omawiane podczas spotkania z Burmistrzem.
Wiceminister Kazimierz Smoliński podkreślił, że
mieszkania w programie Mieszkanie Plus będą
odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne.
– Program Mieszkanie Plus pozytywnie wpłynie
na rynek mieszkań w Polsce. Jest programem dla
wszystkich Polaków. Cieszę się, że wśród nich będą
mieszkańcy Pomorza – zaznaczył wiceminister.
Spotkanie było także okazją do przedstawienia
planów dotyczących pomorskich inwestycji kolejowych i drogowych. Rozmawiano o projekcie
przebudowy linii kolejowej nr 201 oraz nowych
przystankach PKP/PKM w miejscowości Barniewice, na obszarach wskazanych do intensywnego rozwoju gospodarczego i mieszkalnictwa.
Omówiono również zagadnienia związane z zamiarem wprowadzenia Kodeksu budowlanego,
w tym dotyczące problemów z partycypacją realizatorów zabudowy mieszkaniowej i usługowej
(deweloperzy) w infrastrukturę gminną (drogi,
media).
Burmistrz przedstawił żądania mieszkańców
Niestępowa w sprawie planowanej budowy stacji

fot. BBujnowska-Kowalska

13 lutego br. Gmina Żukowo gościła Kazimierza
Smolińskiego wiceministra infrastruktury i budownictwa. Minister spotkał się z burmistrzem
Wojciechem Kankowskim oraz członkami Kaszubskiego Związku Pracodawców.

400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia oraz
poruszył problem małych punktów hazardowych
tzw. „777” dotyczący ich lokalizacji (wolno stojące kontenery stawiane bez zezwoleń), w tym
zwłaszcza zagrożeń społecznych tj. uzależnienie
przede wszystkim młodych ludzi od hazardu.
Sekretarz stanu poruszył również temat rządowej inicjatywy przywracania placówek pocztowych i posterunków policji. Otwieranie urzędów
pocztowych ma ułatwić obywatelom załatwianie
codziennych spraw oraz zwiększyć poczucie bez-

pieczeństwa i stabilności. Wiceminister wyraził
chęć współpracy z lokalnymi samorządami w tej
inicjatywie.
Podczas spotkania w siedzibie Kaszubskiego
Związku Pracodawców w Żukowie z prezesem tej
organizacji Zbigniewem Jareckim oraz członkami
związku, wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński dyskutował m.in. o zagadnieniach związanych VAT-em, a także problemach wynikającymi z braku wykwalifikowanych
pracowników na rynku.

wymienione zostały m.in. budowa ul. Mickiewicza i Sienkiewicza, wyasfaltowanie odcinka ul. Tuchomskiej (od ul. Gdyńskiej) oraz utwardzenie
niektórych odcinków dróg za pomocą płyt YOMB
(szczegóły będą znane pod koniec kwietnia).
W planach jest także wybudowanie chodnika z Tuchomia do Chwaszczyna przez GDDKiA.
Priorytety drogowe, bieżące utrzymanie, bezpieczeństwo, odprowadzanie wód, równanie dróg,
przejezdność ulic czy też odśnieżane i parkowa-

nie przed szkołą, to niektóre z tematów zgłaszane przez mieszkańców podczas trwającej ponad
3 godziny dyskusji. Niektórzy z mieszkańców
podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie
inicjatyw utwardzania płytami YOMB. Burmistrz
natomiast podziękował zarówno mieszkańcom
jak i przedsiębiorcom za partycypację w inicjatywach lokalnych i zadeklarował, że w tym roku
również wszelkie inicjatywy mieszkańców będą
wspierane. Można je zgłaszać do sołtys Chwaszczyna do końca lutego 2017 r.
W ramach podsumowania sołtys Jolanta
Wiercińska zaprezentowała opracowaną przez
Krzysztofa Wanke mapę chwaszczyńskich dróg
z naniesionymi informacjami w zakresie utwardzenia, oświetlenia oraz kwestii własnościowych.
Przedstawiła także propozycję kategoryzacji
dróg na potrzeby sprawniejszego ich równania.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wojciech
Kankowski, przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szmidtke, zastępca burmistrza Tomasz
Szymkowiak, sołtys Jolanta Wiercińska, członkowie Rady Sołeckiej oraz radni Jacek Fopke, Mirosław Nowak i Piotr Fikus.

Spotkanie z mieszkańcami Chwaszczyna
W lutym odbyło się spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Chwaszczyna. Głównym tematem były drogi i inwestycje, te zrealizowane, jak i te planowane. Mieszkańcy mieli również okazję do przedstawienia nurtujących ich
spraw.

fot. UG w Żukowie

Po podsumowaniu inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w 2016 r. przedstawiono
również plany na 2017 rok. Wśród tych drugich
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Prawie milion złotych na modernizację oświetlenia
dla Żukowa, Chmielna i Somonina
Wspólny projekt na modernizację oświetlenia w gminach Żukowo, Chmielno i Somonino
otrzymał dofinansowanie. Liderem projektu
partnerskiego była gmina Żukowo. Prawie
milion złotych wyniesie dofinansowanie, jakie gminy uzyskały na modernizację oświetlenia, polegającą na zastosowaniu energooszczędnych opraw LED i nowoczesnego
systemu sterowania.

fot. UG w Żukowie

W ramach projektu przeprowadzona zostanie
modernizacja oświetlenia, która zakłada wymianę starych energochłonnych i nieefektywnych energetycznie opraw sodowych wraz z ich
zabezpieczeniami. W ramach przedsięwzięcia
zmodernizowanych zostanie 647 punktów świet-

lnych z 673 istniejących w trzech gminach wraz
z wymianą 12 wysięgników. Z czego prawie 500
opraw zlokalizowanych jest na terenie gminy
Żukowo. Modernizacja zakłada również zastosowanie innowacyjnego systemu sterowania umożliwiającego redukcję mocy oprawy w godzinach
o zmniejszonym natężeniu ruchu drogowego,
co pozwoli na dodatkowe zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej. Oszczędności, w przypadku
modernizacji w oparciu o oprawy w technologii
LED wynoszą 63% w stosunku do aktualnie stosowanych systemów. Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania pozwoli uzyskać dodatkowe 15% oszczędności.

Całość inwestycji realizowanej na terenie
trzech gmin to koszt ponad 1 150 000 złotych,
z czego dofinansowanie stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych i wynosi ponad 978 000 zł.
Środki przyznane zostały w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04 Redukcja Emisji. Planowany
termin realizacji inwestycji przewidziany jest do
I połowy 2018 roku.
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Dotacje na 2017 rok przyznane
Samorząd Gminy Żukowo przyznał dotacje organizacjom pozarządowym. W tym roku łączna
kwota przeznaczona na ten cel z budżetu gminy
to prawie 1 500 000 złotych.
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Żukowie
przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali certyfikaty potwierdzające przyznanie dotacji
na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
→ 180 tys. złotych przyznano na realizację łącznie
37 zadań z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”. Łącznie złożono 54 projekty.
→ 20 tys. złotych przyznano na realizację łącznie
dwóch zadań w zakresie „Turystyka i Krajoznawstwo”. Złożono 2 projekty.
→ 397 tys. złotych przyznano na realizację łącznie
28 zadań w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Łącznie złożono 34 projekty.
→ 115 tys. złotych przyznano na realizację łącznie trzech projektów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Złożono 3 projekty.

fot. BBujnowska-Kowalska

→ 298 tys. złotych przyznano na realizację łącznie
2 projektów w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
→ 150 tys. złotych przyznano na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Odławianie,
transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla
zwierząt”.
→ 324 tys. złotych przyznano w zakresie pomocy
społecznej „Świadczenia usług opiekuńczych dla

mieszkańców gminy Żukowo w miejscu ich zamieszkania”.
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez
udostępnianie gminnych obiektów (hali i sal sportowych, boisk, świetlic, pomieszczeń Ośrodka Kultury
i Sportu) oraz bezpłatne użyczanie sprzętu. Władze
gminy obejmują patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe a także
aktywnie włączają się do pomocy przy ich organizacji. Urząd oraz jednostki organizacyjne gminy
przekazują organizacjom pozarządowym, m.in. za
pośrednictwem strony www.zukowo.pl informacje
o realizacji zadań publicznych, ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz
sposobach ich rozstrzygnięć. Organizują również
dla przedstawicieli III sektora szkolenia w ramach
wsparcia merytorycznego, informując o planowanych kierunkach działalności i współdziałania oraz
możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych
środków finansowych.

W kwietniu ruszy rozbudowa OSP w Chwaszczynie

Remiza rozbudowana zostanie o bibliotekę z czytelnią, salę komputerową oraz salę wielofunkcyjną.
Istniejący budynek o kubaturze około 2800 m³, powierzchni zabudowy około 610 m² oraz powierzchni użytkowej z komunikacją około 540 m², zostanie
przebudowany a teren wokół zagospodarowany.
Budynek wyposażony zostanie w niezbędne dla
takiego obiektu instalacje wewnętrzne: wodnokanalizacyjną, ogrzewania wodnego zasilanego
z kotłowni własnej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia i instalacji niskoprądowych (telekomunikacja wraz z dostępem do internetu, instalacją
alarmu przeciwwłamaniowego).

Nowe pomieszczenia mają na celu nie tylko poprawę warunków lokalowych straży pożarnej, ale
także będą służyć mieszkańcom i mają pełnić funkcje obiektu kulturalnego. Projektowana rozbudowa
obejmie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z płaskim dachem. Wyróżnikiem architektonicznym będzie wieża służąca do suszenia węży
strażackich. W budynku powstanie także patio wewnętrzne umożliwiające doświetlenie i naturalną
wentylację obiektu.
Zmieni się także otoczenie budynku. Wokół niego przewidziano przejście dla pieszych w postaci
chodnika oraz utwardzone place dla wozów straży pożarnej. Wzdłuż północno-zachodniej ściany
budynku będzie opaska żwirowa. Na pozostałym
terenie działki zaplanowano trawnik. Przewidziano również małą architekturę: ławki, zieleń niską,
kosze na śmieci oraz ogrodzenie.

Został rozstrzygnięty przetarg. Najniższą ofertę
cenową (około 2 mln złotych) na realizację przedsięwzięcia złożyła firma Zakład Usług RemontowoBudowlanych Apollo z Nowej Wsi koło Kościerzyny.
Kwota przeznaczona na rozbudowę OSP w Chwaszczynie to 2 600 000 złotych. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 31 marca 2017 r.

Tegoroczne spotkanie seniorów ze wsi i miasta Żukowa odbyło się 18 lutego na Hali Widowiskowo-Spotowej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Żukowie. Po życzeniach pokrojono
ponad metrowy tort i przy symbolicznej lampce szampana odśpiewano sto lat. Zaproszonym
gościom wieczór umilały i do tańca zapraszały
solistki Monika Dejk-Ćwikła oraz Iga Pobłocka.
Po raz pierwszy spotkanie dla seniorów
mieszkających na terenie Żukowa odbyło się
w 2010 r.   Wówczas organizował je Parafialny Zespół Caritas z Parafii WNMP i to właśnie
on był inicjatorem tego wydarzenia. W 2011
roku do organizatorów dołączył Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej – spotkanie odbyło się
w stołówce Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Natomiast w 2012 r. dodatkowo organizacją
spotkania zajął się Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie, a impreza miała miejsce na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża. W tamtym czasie zapraszani
byli seniorzy powyżej 70 roku życia. Liczba gości sięgała wówczas około 500 osób. Od 2013 r.
spotkanie odbywa się w Hali WidowiskowoSportowej i zapraszane są osoby powyżej 65
roku życia z miasta i wsi Żukowo. W tym roku
wysłano prawie 700 zaproszeń (do około 1000
osób).

fot. UG w Żukowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie zostanie rozbudowana i będzie pełniła również
funkcję kulturalną.

Spotkanie seniorów z Żukowa

fot. BBujnowska-Kowalska

Życzenia, ciepłe słowa oraz tort i gromkie
sto lat – tak rozpoczęło się spotkanie seniorów w Żukowie. Na tę uroczystość przybyło
blisko 400 osób. Nie obyło się bez występów
artystycznych i tańców.

6 | Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Fotorelacja na str. 9

INFORMACJE

„Dzieciaki Bystrzaki” w żukowskich szkołach
1850 uczniów i 150 nauczycieli ze szkół w gminie Żukowo objętych zostało programem
„Dzieciaki Bystrzaki” współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej. Na ten cel gmina
pozyskała ponad 3 mln złotych. Główne założenia to wzrost wiedzy i umiejętności, rozwijanie
kreatywności i podnoszenie kompetencji zawodowych.
W ramach projektu w trzynastu szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych,
informatycznych czy naukowo-technicznych opartych na zasadzie eksperymentu. Przeprowadzane
są także zajęcia wyrównawcze, tematyczne kółka
zainteresowań, wyjazdy edukacyjne, zajęcia terapeutyczne oraz teoretyczne i praktyczne z żeglarstwa. Projekt ma na celu także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ich jakości
pracy.
Ponad 400 uczniów objętych zostało zajęciami
wyrównawczymi z przedmiotów matematyczno
-przyrodniczych, czyli matematyki z elementami
fizyki i chemii oraz zajęciami z języka obcego. Zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody fizyki
i chemii, mające poszerzyć wiedzę oparte na zasadzie eksperymentu i doświadczenia skierowane
zostały do 240 uczniów. Z kolei zajęcia rozwijające
informatyczne dla dzieci uzdolnionych, chcących
poszerzyć swoja wiedzę objęły 30 uczniów. 90 uczniów skorzysta z zajęć językowych zakończonych
egzaminem TELC. Zajęcia rozwijające z robotyki
prowadzone są z 360 uczniami chcącymi poszerzyć
swoją wiedzę z nowoczesnych technologii. 80 uczniów uczęszcza na kółka przyrodnicze i rozwijające zainteresowania związane z przyrodą i budową
świata z elementami matematyki, fizyki, chemii
i astronomii. Z kółek informatycznych korzysta 10
uczniów, a językowych - 40 uczniów. 20 uczniów
rozwija swoje zainteresowania związane z ochroną
środowiska, działaniami ekologicznymi i budowaniem „zdrowego świata” poprzez udział w kółku
ekologicznym. Organizowane będą również wyjazdy edukacyjne np. do Experymentu, Hewelianum
i podobnych miejsc dla 90 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi. Zrealizowane zostaną również zajęcia praktyczne dla 80 uczniów z żeglarstwa
oraz obóz żeglarski dla również 80 osób w okresie
wakacyjnym, który będzie miał charakter zarówno
rekreacyjny jak i poznawczy.
Ponadto w szkołach w ramach projektu odbywają
się zajęcia logopedyczne, z dysleksji, z gimnastyki
korekcyjnej oraz psychologiczno-pedagogiczne,
a także zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego
dla szkół podstawowych oraz indywidualne dla
szkół gimnazjalnych. Wszystkie zajęcia odbywają
się w grupach nie większych niż 10-osobowe. Z kolei
150 nauczycieli objętych zostało szkoleniami z zakresu innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.
Wszystkie działania objęte projektem „Dzieciaki
Bystrzaki” odbywają się z wykorzystaniem tech-

nologi informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
Efektem projektu będzie uzyskanie przez uczniów
gminy Żukowo wyższych wyników egzaminów
zewnętrznych, a także wyposażenie szkół w sprzęt
i pomoce dydaktyczne wykorzystywane po zakończeniu projektu. Zakupione zostały m.in. projektory
multimedialne, laptopy, tablety, tablice interaktywne, mikroskopy, model budowy anatomicznej człowieka, model szkieletu człowieka oraz inne zestawy
dydaktyczne na kółka zainteresowań i zajęcia wyrównawcze.
Projekt realizowany jest od września 2016 rok do
czerwca 2018 roku w następujących szkołach:
SP w Borkowie, SP w Miszewie, SP w Glinczu, SP
w Niestępowie, SP w Pępowie, SP w Skrzeszewie, SP

w Tuchomiu, SP w Żukowie, ZPGiSP w Chwaszczynie, ZPGiSP w Przyjaźni, ZPGiSP w Baninie, ZPGiSP
w Leźnie, Publiczne Gimnazjum w Żukowie.
Projekt realizowany jest przez Gminę Żukowo,
a partnerami projektu są Fundacja EDUFUN z siedzibą w Pucku oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP
2014 - 2020, realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość
edukacji ogólnej. Gmina uzyskała dofinansowanie
w wysokości 3 328 738,25 złotych, wkład własny to
175 196,75 złotych.

„Dzieciaki Bystrzaki”
– bo przyszłość naszych
dzieci jest ważna!
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Program obejmuje każdą szkołę w Gminie Żukowo,
bo wiedza to dobra i pewna inwestycja!

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zajęć:

Zajęcia wyrównawcze:

w szkołach podstawowych:
matematyczno–przyrodnicze   – 1380 godzin zajęć
dla 230 uczniów
język angielski – 180 godzin zajęć dla 30 uczniów
w szkołach gimnazjalnych:
matematyczno – przyrodnicze – 480 godzin zajęć dla
80 uczniów

Zajęcia intensywne rozwijające:

w szkołach podstawowych:
• matematyczno –przyrodnicze – 2880 godzin zajęć
dla 240 uczniów
• informatyczne – 120 godzin dla 10 uczniów, zakończone egzaminem ECDL
• językowe – 480 godzin dla 40 uczniów, zakończone
egzaminem TELC.
• robotyka – 1680 godzin dla 280 uczniów
w szkołach gimnazjalnych:
• matematyczno–przyrodnicze – 480 godzin zajęć
dla 80 uczniów
• informatyczne – 240 godzin dla 20 uczniów, zakończone egzaminem ECDL
• językowe – 600 godzin dla 50 uczniów, zakończone
egzaminem TELC.
• robotyka – 480 godzin dla 80 uczniów

Tematyczne kółka zainteresowań:

w szkołach podstawowych:
• p
 rzyrodnicze – 300 godzin dla 50 uczniów
• informatyczne  – 60 godzin dla 10 uczniów

• językowe – 180 godzin dla 30 uczniów
w szkołach gimnazjalnych:
• przyrodnicze – 180 godzin dla 30 uczniów
• ekologiczne – 120 godzin dla 20 uczniów
• językowe  – 60 godzin dla 10 uczniów

Zajęcia terapeutyczne:

w szkołach podstawowych:
logopedyczne - 5600 godzin dla 140 uczniów
dysleksja – 400 godzin dla 40 uczniów
gimnastyka korekcyjna  - 200 godzin dla 50 uczniów
psychologiczno–pedagogiczne - 6600 godzin dla
110 uczniów
w szkołach gimnazjalnych:
• dysleksja – 40 godzin dla 10 uczniów
• psychologiczno–pedagogiczne - 4800 godzin dla 80
uczniów
•
•
•
•

Zajęcia z doradztwa zawodowego:

	w szkołach podstawowych grupowe - 36 godzin
dla 30 uczniów
	w szkołach gimnazjalnych indywidualne - 600
godzin dla 100 uczniów
Warsztaty żeglarskie dla szkól gimnazjalnych:
• zajęcia teoretyczne - 320 godzin dla 80 uczniów
• zajęcia praktyczne - 320 godzin dla 80 uczniów

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowych
technologii  – 300 godzin dla 150 nauczycieli.

Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne oraz
obóz żeglarski.
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„Bystrzaki” w Leźnie

fot. nadesłane

fot. nadesłane

Od listopada uczniowie klasy 3B z Zespołu Szkół
w Leźnie biorą udział w zajęciach matematyczno
– przyrodniczych. Dzieci uczą się bawiąc. Grają
i tworzą własne gry, dzięki czemu utrwalą tabliczkę mnożenia oraz działania z nią związane.
Rozmawiają o zdrowym odżywianiu i wykonują
doświadczenia - ile barwnika jest w ulubionych
cukierkach. Świąteczne gwiazdki pokazały im co
to jest napięcie powierzchniowe, a doświadczenia „wulkan” i „skacząca kukurydza” pozwoliły
zaobserwować bąbelki napełnione dwutlenkiem
węgla.
Emilia Grzegorczyk

„Bezpieczna +” w żukowskim gimnazjum

Tytuł projektu Dla mnie istnieje alternatywa –
BRH+ (Bezpieczeństwo, Rekreacja, Hobby…), w ramach którego organizowane były zajęcia w celu
pokazania młodym ludziom, że można ciekawie
spędzać czas, nie koniecznie siedząc przed komputerem. I tak, uczestniczki projektu miały zajęcia
w technikum odzieżowym w Gdańsku. Uczyły się
projektować i szyć. Oprócz tego gimnazjaliści odwiedzili teatr muzyczny w Gdyni i byli z wizytą
w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie.
Dla tych, którzy lubią sporty ekstremalne, instruktorzy prowadzili zajęcia na skateparku. Jeśli pogoda
nie pozwalała na zajęcia na świeżym powietrzu,
młodzież spotykała się z instruktorami w hali widowiskowo-sportowej.
W czasie zajęć prowadzący zwracali baczną uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo uczniów.
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Wszyscy ćwiczyli w kaskach i ochraniaczach. Przed
wykonaniem ćwiczeń każdego uczestnika obowiązywała rozgrzewka. Młodzież zadeklarowała swój
udział w trzech dyscyplinach: jazda na deskorolkach, BMX-ach i rolkach. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z ciekawymi osobami. Była to
Natalia Wojdak - Gryszun - tancerka mistrzowskiej
klasy tanecznej „S” w stylu latynoamerykańskim i
standardowym oraz choreograf i dyplomowana
instruktorka tańca, prawdziwa pasjonatka i wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski. Pani Natalia
opowiedziała gimnazjalistom swoją historię walki
o marzenia... pracy nad sobą, którą musiała pogodzić z nauką. Uświadomiła młodym ludziom, że jeśli
tylko będą chcieli, to osiągną wszystko. Pięknym
uwieńczeniem spotkania był wspólny taniec według choreografii tancerki. Drugim gościem był kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Robert Domżał. W ciekawy sposób opowiedział o pracy archeologów pod powierzchnią wody i etapach
wydobywania zabytków z dna morza. Nie omieszkał przekazać najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas nurkowania. Na zakończenie projektu została przygotowana debata pt. „Czy istnieje dla
mnie alternatywa?” W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą,
rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Dyskutowano na temat bezpieczeństwa młodzieży oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Wyjściem dla dyskusji była analiza badań CBOS, z któ-

rych wynika, że prawie połowa uczniów gimnazjów
spędza swój wolny czas, siedząc przed ekranem
komputera. W tym miejscu Burmistrz Gminy Żukowo zwrócił uwagę na problem agresji w Internecie,
natomiast Mariola Łukaszewicz przywołała wyniki
badań GOPS mówiące o uzależnieniu młodzieży od
komputera. Rozmawiano także o samotności w sieci i wpływie spędzania czasu w przestrzeni wirtualnej na psychikę człowieka. Impulsem do wymiany
zdań był film zrealizowany w ramach projektu pt.
„Pokolenie samotnych”. Aleksandra Rogalewska,
jak również Mirosława Żołna przedstawiły bogatą
i różnorodną ofertę zajęć dla młodzieży gimnazjalnej, zaznaczając równocześnie, że oczekują sygnałów od uczniów, jakich inicjatyw na terenie szkoły
i gminy oczekują.
Spotkanie uwieńczyło rozdanie nagród uczniom,
którzy wiele wiedzą na temat zasad  BHP oraz bezpieczeństwa na terenie skateparku.

fot. nadesłane

fot. nadesłane

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza
w Żukowie w bieżącym roku szkolnym brało
udział w programie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Bezpieczna+”.

fot. BBujnowska-Kowalska

ZDJĘCIA

Spotkanie serniorów z Żukowa - fotorelacja
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Europejski projekt eTwinning

fot. nadesłane

Od grudnia uczniowie klas V Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie, brali
udział w projekcie europejskim eTwinning.
Zakłada on współpracę miedzy uczniami z różnych szkół w Europie.

Aby wziąć w nim udział, należy napisać własny
projekt, który zostanie zaakceptowany przez Krajowe Biuro eTwinning lub dołączyć do osób, które już
taki projekt stworzyły. Ten, który był realizowany
w PGiSP w Baninie był projektem autorskim pani
Katarzyny Winklas - nauczycielki j. angielskiego.
Po nawiązaniu współpracy ze szkołą w Serbii i Rumunii, uczniowie zaczęli wykonywać poszczególne
etapy projektu. Nosił on tytuł „Christmas traditions
in your country” i polegał na wymianie informacji
dotyczących tradycji świątecznych. Pierwszym
etapem było stworzenie prezentacji o Rumunii i
Serbii, tak aby bardziej zainteresować i zaangażować uczniów w szukanie informacji na temat tych
krajów. Szkoły partnerskie tworzyły prezentacje
o Polsce. Materiały przygotowane przez uczniów
banińskiej szkoły zamieszczane były na specjalnej
stornie TwinSpace w celu wymiany informacji i ko-

WALENTYNKI - serduszko pełne miłości!

fot. Łukasz Cendrowski

Dzień 14 lutego staje się także wydarzeniem
w Szkole Podstawowej im. ks. prałata J. Bigusa w Baninie. Dlaczego? To dzień, w którym możemy okazać
wszystkim bliskim osobom naszą sympatię, przyjaźń lub podziw. Możemy powiedzieć rodzicom,
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom lub kolegom, jak
bardzo ich kochamy, lubimy, szanujemy. To także
dzień, kiedy Zakochani mogą wyznać sobie uczucia,
umówić się na pierwsze spotkanie. Zatem to czas,
kiedy możemy zbliżyć się do innych ludzi, umocnić
z nimi więzi, okazać uczucia. Po prostu być razem.
A wszystkim naszym poczynaniom możemy nadać
w tym dniu formę zabawy!  Upominek nie jest tak
ważny, jak chęć obdarowania innej osoby uśmiechem, humorystyczną kartką lub jakąś słodkością.
Te wartości  Dnia Walentynek podkreślono w działaniach wychowawczych z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy szkolnej dla klas 3. Ucz-
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niowie wspólnie przygotowali okazjonalną gazetkę
pod hasłem: Serduszko pełne miłości. Zaprezentowano ją jako wystawę w holu szkoły, aby wszyscy
uczniowie, rodzice i goście odwiedzający szkołę,
mogli ją obejrzeć i doznać przyjemnych przeżyć. Ponadto grupa przygotowała Walentynkowe kartki  
z humorystycznym krótkim wierszykiem:
BĘDZIESZ MIEĆ ZDZIWIONĄ MINKĘ, GDY DAM TOBIE WALENTYNKĘ!  Zadbała też o zorganizowanie
umiejętnej ich sprzedaży. Uczniów motywowała
świadomość, że uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup zabawek do świetlicy.
Przygotowanie gazetki, kartek i życzeń stało się
wesołym wspólnym przeżyciem dla całej świetlicowej grupy. Udało nam się także połączyć twórcze
działania z małą przedsiębiorczością!
Tekst : Małgorzata Mosakowska

Nikola Tesla wykonany
przez Michała Kisałę kl. VA

mentarzy. Drugim etapem było stworzenie quizu,
składającego się z 10 pytań dotyczących tradycji
świątecznych. Miał on formę pytań zamkniętych
i zamieszczony został na TwinsSpace, aby partnerzy
mogli odpowiedzieć na pytania, a następnie podzielić się wrażeniami. Trzeci etap polegał na wymianie
najbardziej popularnego przepisu świątecznego a 4,
na nagraniu i zaśpiewaniu kolędy / piosenki świątecznej w języku ojczystym i po angielsku.
Wszyscy byli bardzo zaangażowani i z niecierpliwością wyczekiwali odpowiedzi swoich kolegów
i koleżanek z Rumunii i Serbii. Uczniowie stworzyli
piękną oprawę graficzną, o której warto wspomnieć. Wspaniałe doświadczenie można wpleść
w tematykę codziennych zajęć w szkole.

Zimowa wanoga
uczniów z SP im.
Jana Trepczyka
w Miszewie

fot. nadesłane

Gdańsk w zimowej scenerii jest niezwykle
urokliwym miejscem i skłania do inspirujących odkryć, o czym przekonali się 13. lutego  
uczniowie z Miszewa. Młodsze dzieci znalazły się na szlaku przygód w Ośrodku Kultury Morskiej, zaś starsi uczniowie odkrywali
kulturę Kaszub zakorzenioną zarówno
w przeszłości, jak i „ tu i teraz”. Opowieść
o średniowiecznej historii regionu wiąże się
z książętami z dynastii Subisławiców, stąd
też szlak wycieczki doprowadził uczniów
pod pomnik Świętopełka Wielkiego, a także
do …restauracji Mestwin. W tak miłej scenerii nie tylko odbyło się krótkie repetytorium
z historii regionu, ale można było również
poznać przysmaki kuchni kaszubskiej. Miłym akcentem była również wizyta w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego,
gdzie uczniowie mieli okazję poznać nowości
wydawnicze. Wczesne godziny popołudniowe uczniowie spędzili w teatrze na spektaklu
pt. „Przygody Mikołajka”. Zima nie musi być
nudna…

OŚWIATA

Zakręceni w przestrzeni i inne akcje w ZPGiSP w Chwaszczynie

nauczycielka podczas zajęć chce zwrócić uwagę
na pozytywne walory ziemi pomorskiej i przez to
rozwijać w uczniach emocjonalny stosunek do Trójmiasta. Jej celem jest, by uczniowie poznali Gdańsk,
Sopot i Gdynię, ich historię, zabytki i architekturę.
Nowatorski charakter projektu polega na wprowadzeniu do zajęć z historii edukacji regionalnej i przygotowaniu uczniów do obcowania z kulturą „małej
ojczyzny” w tym przypadku Trójmiasta. Szczegóły
na stronie szkoły w zakładce „ECHA HISTORII”.
Szkoła przystąpiła również do VIII edycji konkursu „Szkoła dobrego wychowania”. Celem jego jest
zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje z rówieśniami. W ramach
tego konkursu na terenie szkoły odbyły się:
• debata na temat dobrego wychowania,
• konkurs na szkolną kartę zasad dobrego zachowania,
• debata o tolerancji,
Szczegóły na stronie zakładce „DOBRE WYCHOWANIE”.
Tradycją stał się dzień językowy, który w tym
roku odbył się 23 listopada. Klasy 0-III obchodziły „Dzień kaszubski” i zaprezentowały zabawy muzyczno - ruchowe. Dzieci miały okazję, zapoznać się
bliżej ze znanymi legendami kaszubskimi, wykazać
się ich znajomością i talentem plastycznym. Mogły
również podziwiać piękne stroje kaszubskie oraz

III Bal Charytatywny w SP w Miszewie
10 lutego odbył się III Bal Charytatywny na
rzecz Szkoły Podstawowej w Miszewie. Zeszłoroczny dochód z balu został wykorzystany na
remont sali dla „zerówki”, która jednocześnie
pełni funkcję świetlicy. W tym roku zebrane
pieniądze będą przeznaczone na przeprowadzenie remontu, w wyniku którego powstanie
osobna sala świetlicy.
Zabawa tradycyjnie odbyła się w remizie strażackiej, która jak zawsze została udostępniona za
darmo przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miszewie. Motywem przewodnim imprezy były lata 20.
Podczas balu dzięki wsparciu miszewskich,
baninińskich, gdyńskich i żukowskich przedsiębiorców oraz wybitnych sportowców odbyła
się licytacja. Przedmiotem licytacji obok usług
salonów kosmetycznych, fryzjerskich, zajęć tanecznych, wokalnych, językowych,  fitness, lekcji

tenisa i squasha, pakietów rehabilitacji, voucherów do wykorzystania w restauracji w Miszewie
i kawiarni w Baninie, produktów ze sklepu kolonialnego, upominku od poradni dietetycznej,
pakietu rehabilitacji, był też trening personalny z
obecnymi na balu: zwyciężczynią urodzinowego
biegu w Gdyni Moniką Czapiewską i najszybszym
biegaczem Pomorza Łukaszem Kujawskim. Na fanów sportu czekała inna nie lada gratka
do wylicytowania -  indywidualna lekcja
żeglarstwa z podwójną olimpijką, mieszkanką Chwaszczyna:  Moniką Bronicką.
Dzięki hojności zebranych aukcja udała
się znakomicie. Wspólna doskonała zabawa rodziców, nauczycieli i Przyjaciół
Szkoły w Miszewie w towarzystwie sołtys Miszewa Bogumiły Wandtke jeszcze
bardziej przyczyniła się do integracji
społeczności tworzącej miszewską szko-

postacie z legend. W klasach IV- VI odbył się „Dzień
języka angielskiego”. Każda klasa zaprezentowała
znaną postać z kraju anglojęzycznego. Przygotowane zostały krótkie scenki z życia bohatera. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z prezentacji,
odpowiadając na pytania w formie quizu. W klasach
gimnazjalnych nie obyło się bez rywalizacji i przede
wszystkim dobrej zabawy. Klasy zaprezentowały
nagrane wcześniej filmiki, które pokazywały postacie niemieckojęzyczne. Ponadto uczniowie mieli
do wykonania szereg zadań m.in. plastycznych i językowych.
Nasza placówka kształtuje u uczniów postawę szacunku dla symboli i tradycji narodowych,
wychowuje młodzież w duchu patriotycznym
w związku z tym z okazji odzyskania przez Polskę
Niepodległości przed dniem 11 listopada na terenie szkoły został zorganizowany uroczysty apel.
Dnia 21 listopada 2016 r. zgodnie z tradycją szkoły
obchodziliśmy święto patrona Adama Mickiewicza. W tym roku pod hasłem „Słowami malowane”.
Program artystyczny składał się z dwóch części.
W pierwszej części programu przedstawiono najważniejsze wydarzenia z życia Adama Mickiewicza
oraz ciekawostki dotyczące jego osoby. Drugą część
wypełniły recytacje wierszy poety wzbogacone
o plastyczną i muzyczną oprawę utworów.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.chwaszczyno.edu.pl

fot. nadesłane

fot. nadesłane

W ostatnim czasie możemy pochwalić się wzięciem udziału w konkursie „ZAKRĘCENI W PRZESTRZENI - przestrzeń przyjazna dla uczniów
i środowiska”. Uczennice Zuzanna Śliwiak i Ewa
Janczukowicz zostały laureatkami tego konkursu.
Przedstawiły one pomysł na zmianę lub zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej w kategorii - moja
szkoła. Znalazły pomysł jak uatrakcyjnić tę przestrzeń, aby była miejscem spotkań, rozmów i łączenia ludzi. Zaprezentowały swoje pomysły w formie
prac rysunkowych. Konkurs był organizowany
przez Ambasadę Francji.
Nauczycielka Katarzyna Niezgoda wprowadziła
innowację pedagogiczną w nauczaniu historii na
poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji regionalnej - Sekrety Gdańska Sopotu i Gdyni,
która będzie realizowana w ZPGiSP w Chwaszczynie. Głównym celem innowacji jest przygotowanie
uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy
o regionie i rozwijanie faktycznego zainteresowania problemami naszego środowiska. Biorąc pod
uwagę fakt, że nasi wychowankowie mieszkają
w zakątku Polski posiadającym bogatą historię,

fot. nadesłane

łę współpracy. Tańce trwały do samego rana. Po
imprezie zostało wiele fotografii oraz miłe wspomnienia, na fali których Rada Rodziców SP w Miszewie już rozpoczęła przygotowania do IV edycji
balu charytatywnego. Za rok mile widziane będą
stroje w stylu lat 50.
Organizatorzy: Rada Rodziców, Rada Sołecka
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie serdecznie dziękują obecnym na balu i darczyńcom oraz zachęcają do wspierania tej inicjatywy oraz wspólnej zabawy.

fot. nadesłane

Jesteśmy szkołą twórczą i otwartą na współpracę, dlatego motywujemy i zachęcamy naszych
uczniów do brania udziału w najróżniejszych
konkursach, akcjach i przedsięwzięciach.
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Niech świat się kręci! Dzień Seniora w ZPGiSP w Leźnie

Uroczystość poprzedzona została mszą świętą
w kościele parafialnym w Leźnie. Następnie, gości
zaproszono do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie
przywitały ich gorąco wicedyrektorki Ewa Szymańska i Katarzyna Filipska, życząc dużo zdrowia,
szczęścia i spełnienia marzeń. W imieniu żukowskiego samorządu życzenia złożyli - radny Tomasz
Pellowski i sekretarz Brygida Markowska.
Program artystyczny, jak na karnawał przystało, poprowadzili konferansjerzy – dwaj królowie
Kacper i Baltazar oraz muszkieter Portos. Zestaw
być może nieco zaskakujący, ale nietuzinkowe rozwiązania świadczą o nieograniczonej wyobraźni
twórców. Podczas wieczoru wystąpili m. in. zespół
wokalny Wena, Karina Truszczyńska oraz zespół
taneczny Perełki. Gimnazjaliści przedstawili krótki
skecz „Orfeusz i Eurydyka” dedykowany szczególnie tym, którzy dobrze znają cienie i blaski małżeń-

Otwarta lekcja
w-fu w SP
w Leźnie

skiego pożycia. Kolejnym punktem programu były
życzenia i wyrazy wdzięczności kierowane przez
najmłodszych artystów z klas 0-3 szkoły podstawowej do Babć i Dziadków. Dzieci zadbały o solidną
dawkę wzruszenia i zebrały gromkie brawa. Na Seniorów czekała również loteria fantowa. Szczęśliw-

cy wychodzili ze spotkania z takimi nagrodami jak
kosz z wędlinami czy bony na zabiegi kosmetyczne.
O dobre samopoczucie wszystkich przybyłych na
uroczystość zadbali główni koordynatorzy – Małgorzata Tryk i Marek Krauza, a za ich pośrednictwem
liczne grono sponsorów.

fot. nadesłane

W karnawałowej scenerii oraz z niecodzienną
oprawą artystyczną, odbył się Dzień Seniora
w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie.

Alfik Matematyczny
23 listopada 2016 odbył się ogólnopolski konkurs „Alfik Matematyczny”. Konkurs był organizowany w ramach programu edukacyjnego
„Łowimy Talenty”, nad którym patronat objęła
Politechnika Wrocławska.
Aż 69 uczniów z ZPGiSP w Leźnie przystąpiło do
konkursu. Byli to zarówno uczniowie z klas 2 - 6
szkoły podstawowej jak również gimnazjaliści.
Każda grupa wiekowa rozwiązywała test dostosowany do jej możliwości. Zadania konkursowe nie
wymagały dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu,
wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs
miał postać testu jednokrotnego wyboru. Materiał
konkursowy uwzględniał wymagania określone

fot. nadesłane

obowiązującymi programami nauczania.
Wśród laureatów znalazł
się uczeń klasy 6 ze szkoły
w Leźnie - Mikołaj Jaworski,
który wygrał tygodniowy
pobyt na obozie w Serpelicach. Mieszko Jaworski oraz
Łukasz Sollich otrzymali dyplomy za uzyskanie dobrego
wyniku, ponadto Łukasz
Sollich oraz Krzysztof Guziński otrzymali darmowy
udział w konkursie „MAKS 2017”.
Serdecznie gratuluję!!! - koordynator konkursu
Magdalena Smuła.

3 lutego w klasie 0 „d” w Szkole Podstawowej w Leźnie odbyła się otwarta lekcja wf-u.
W zajęciach brały udział cztery mamy, które
ćwiczyły razem ze swoimi pociechami. Na początku zrobiliśmy krótką rozgrzewkę, która
okazała się nie taka prosta. Ćwiczenia główne oparte były na zajęciach aktywizujących,
metodą Kazimiery Wlaźnik. Ćwiczyliśmy
z szarfami ciekawe zabawy tj. „mycie pleców”,
„ptaszki i gniazda”, czy „złap mój ogonek”. Ta
ostatnia zabawa okazała się najtrudniejsza
oraz bardzo wyczerpująca. Zadania zakończyliśmy zabawą wyciszającą z piłkami. Zapraszamy do galerii na:
www.zslezno.zukowo.pl
Agnieszka Tusk
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3 lutego Rada Sołecka i cała społeczność Szkoły
Podstawowej im. Remusa zaprosiły wszystkich
starszych mieszkańców wsi Glincz z okazji ich
święta na Dzień Seniora. Chętnych na uczczenie
tego dnia w miłej atmosferze nie brakowało.
Goście powitani zostali przez dyrektor szkoły
Aleksandrę Ramzę. Otrzymali moc życzeń od
przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie
Witolda Szmidtke, zastępcy burmistrza Sylwii Bobuli - Laskowskiej oraz od sołtysa wsi Genowefy
Zasady. Uczniowie, należący do kółka teatralnego
prowadzonego przez Sylwię Żołnowską,   przygotowali część artystyczną. Dzieci nie tylko rozbawiły widzów wesołym skeczem, ale również
porwały seniorów do tańca. Niespodziankę przygotowało również KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z

Glincza. Panie zaprezentowały taniec krasnoludków i pokaz mody. Za rok spotkamy się w równie
miłej atmosferze.

fot. nadesłane

fot. nadesłane

Dzień Seniora w Glinczu

OŚWIATA

II półrocze w borkowskiej szkole
Praca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Borkowie wre. Tygodnie po feriach zimowych
to najlepszy czas do nauki.

fot. nadesłane

Przyrost dnia sprzyja rozwojowi pozytywnej
energii. Także brak przerw w nauce do świąt Wielkanocnych pozwala na realizację wielu ciekawych
działań dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych i zdrowotnych.
W najbliższym czasie większość uczniów zostanie
objęta programem „Zdrowe zęby – piękny uśmiech”.

fot. nadesłane

W szkole realizowany jest także obszerny program
edukacyjny „Dzieciaki Bystrzaki”. W dziedzinie kultury również dużo się dzieje - ostatnio prawie cała
szkoła gościła w Teatrze Muzycznym w Gdyni na
sztuce „Piotruś Pan” w technologii 3D. Dzięki zespołowi fachowych, profesjonalnych nauczycieli szkoła

osiąga wysokie wyniki w nauczaniu oraz skutecznie radzi sobie z problemami wychowawczymi.
W przyszłym roku Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Borkowie będzie obchodzić 150-lecie istnienia. Trwają już przygotowania do tego pięknego
jubileuszu.

Co łączy żukowskich gimnazjalistów ze stacją kosmiczną ISS?
wie klasy II A: Damian Makurat, Weronika Błaszkowska, Weronika Półrolniczak, Natalia Socha,
Kacper Juc, a opiekę nad nimi sprawuje Mirosława
Żołna, dyrektor żukowskiego gimnazjum.

fot. nadesłane

Ta informacja dotarła również do żukowskiego
gimnazjum. A że uczniów zainteresowanych Kosmosem i życiem na pokładzie ISS nie brakuje, prawie natychmiast zebrała się grupa uczniów z klasy
II A i zadeklarowała chęć udziału w przedsięwzięciu. Pierwszym zadaniem było przedstawienie
planu misji kosmicznej. Pozytywne przejście pierwszego etapu umożliwiło Gimnazjalistom z Publicznego Gimnazjum im. Jana Heweliusza z Żukowa
wraz z innym drużynami z 15 krajów, wygranie
zestawu Astro Pi i wzięcie udziału w drugim etapie
konkursu. Uczniowie bez większych problemów
złożyli przysłany w częściach komputer Raspberry
Pi, podobny do tego, który znajduje się na orbicie
w europejskim module Columbus na ISS. Gimnazjaliści zamontowali nakładkę SeneHat zaopatrzoną w LED wyświetlacz. Teraz młodzi naukowcy
pracują nad wykonaniem głównego zadania, które
polega na napisaniu kodu źródłowego programu,
który umożliwi komputerowi Astro Pi oraz jego
czujnikom wykrycie członków załogi w module Columbus.
Dodatkowym zadaniem dla uczniów jest zaprojektowanie własnego eksperymentu do wykonania
za pomocą Astro Pi na ISS. Przygoda ze stacją kosmiczną trwa. Bezcenne są nowe umiejętności, które

uczniowie musieli przyswoić mierząc się z konkursowymi zadaniami (właściwe połączenie elementów Raspberry Pi, podstawy programowania
w Pythonie). Kosmiczne wyzwanie podjęli ucznio-

fot. nadesłane

Jesienią 2016 roku astronauta Europejskiej
Agencji Kosmicznej Thomas Pesquet ogłosił
konkurs dla młodych badaczy Kosmosu ze
wszystkich krajów będących członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej (zastrzeżono jednak, że prawo uczestnictwa przysługuje uczniom do czasu ukończenia przez nich 17 roku
życia).

fot. nadesłane
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Sucovia wręczona zostanie po raz ósmy
W tym roku statuetka Sucovia wręczona zostanie 23 marca. Uroczysta Gala odbędzie się o godzinie 18:00 w Restauracji Jagoda.
Dwie pierwsze edycje nagradzały wyłącznie
twórców kultury a nagroda nosiła nazwę Gminna Nagroda Artystyczna Sucovia. Statuetki wówczas powędrowały do: Bernadeta Reglińska, Chór
Mieszany Harmonia, Gminna Orkiestra Dęta GOK
Żukowo, Grupa Teatralna Czeremuchy, Krzysztof
Lesiński, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bazuny,
Wanda Dzierzgowska, Zespół Taneczny Rapsodia.
W tych pierwszych edycjach wręczana była również nagroda publiczności, która trafiła do Zespołu
Tanecznego Perełki z Leźna oraz Tomasza Fopke.
Od pięciu lat zmienił się jej charakter i Sucovia
wręczana jest za promocję Gminy Żukowo oraz
wkład w jej rozwój. Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, gospodarki
i edukacji oraz za działalność społeczną. Nagrodę
dotychczas otrzymali: Beata Stoppa, Edmund Lewańczyk, Łukasz Kujawski, Marian Stenzel, Parafialny zespół Caritas, Stowarzyszenie Edukacja
plus Integracja, Maciej Kosycarz, Dariusz Drewing,
Henryka Krzywonos – Strycharska, Roman i Adam
Wenzel, Alicja i Marian Zawierucha, Ks. Ireneusz
Bradtke, Klub Sportowy GOKKEN, Marek Wiśniewski, Sebastian Formela, firma Hydromega,
Eugeniusz Gołąbek, Anita Formela, Barbara Dawidowska i firma ROCKFIN, Witold Treder, Jan Górski, Zygfryd Pituła, firma TERMA, Janina Kozyra.
Szczególną nagrodą jest kategoria mecenasa
czyli osoby lub instytucji wspierającej w znaczący

fot. OKiS w Żukowie

Gminna Nagroda Sucovia przyznawana jest
w Gminie Żukowo od 2010 roku. Nazwa nagrody nawiązuje do pierwszej łacińskiej wzmianki
o Żukowie.

sposób rozwój Gminy Żukowo w różnych dziedzinach. Przez wszystkie edycje wyróżnieni zostali:
Bank Spółdzielczy w Tczewie – oddział w Żukowie,
Berendsen Textile Service, Dworek Oleńka, Firma
Wega, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
Lonza Nata, Stanisław Lamczyk, Toyota Anro Trade, Mieczysław Struk, firma Unilever Polska i Serge
Bosca.
Dodatkowo z proponowanych kandydatów Burmistrz Gminy Żukowo może przyznać nagrodę
specjalną. Takie wyróżnienie przyznano Edmundowi Lewańczykowi, Andrzejowi Wrońskiemu,
Janowi Kozłowskiemu, Jackowi Miąskowskiemu
i Mieczysławowi Strukowi. Wnioski rozpatrywane
są przez powołaną przez Burmistrza Gminy Żukowo Kapitułę, składającą się z przedstawicieli różnych dziedzin. Obecnie Kapituła Gminnej Nagrody
Sucovia liczy 8 osób reprezentujących środowisko

sportowe, kulturalne, spraw społecznych, przedsiębiorców i edukacji.
Wszyscy nagrodzeni otrzymują wyróżnienie
w formie statuetki oraz nagrodę pieniężną. Kategoria mecenas kultury jest nagrodą honorową, w której wręczana jest tylko statuetka. Jeszcze do 28 lutego można zgłaszać propozycje osiągnięć w 2016
roku oraz kandydatury do nagrody mecenasa.
Zgłoszenie w formie papierowej bądź zeskanowane i podpisane dokumenty wraz z uzasadnieniem
należy przesłać na adres Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie lub e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonem 58 680 08 48 lub pod adresem
e-mail: a.krauze@okis-zukowo.pl
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie,
ul. Mściwoja 6, 83 - 330 Żukowo

W pierwszym tygodniu ferii dzieci przygotowywały się do Święta Babć i Dziadków. W tym czasie
pod okiem instruktorek – Wiolety, Edyty i Moniki
powstały laurki oraz drobne podarki dla najbliższych. Ciekawymi zajęciami były też warsztaty
robienia mydełek. Drugi tydzień upłynął pod hasłem przygotowywania się do przedstawienia.
Dzieci zdecydowały się na realizację „Czerwonego
Kapturka”. Własnoręcznie przygotowały również
scenografię. Czwartki przeznaczone zostały na
wyjazdy do Trójmiasta. Odwiedziliśmy Gdańsk,
gdzie po obejrzeniu bajki „Sing” udaliśmy się do
manufaktury cukierków „Ciuciu”. Podczas tych
14 | Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

słodkich zajęć wycieczkowicze poznali sposób
tworzenia cukierków, a także własnoręcznie wykonali ogromnego lizaka. Uczestnicy wycieczki
do Gdyni zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej,
gdzie m.in. poznawali węzły marynarskie.
Chociaż jeszcze zima za oknem, my już zapraszamy na zajęcia, które planujemy
zorganizować podczas wakacji.
Zajęcia w siedzibie OKiSu odbywać będą się od 24 lipca
do 6 sierpnia, natomiast
w czwartki będziemy
zabierać dzieciaki na
wycieczki do różnych
ciekawych miejsc. Szczegółowy plan zajęć dostępny będzie na stronie
www.okis-zukowo.pl w połowie
fot. OKiS w Żukowie
czerwca.

fot. OKiS w Żukowie

Choć o przerwie zimowej dzieci zdążyły już zapomnieć, chcielibyśmy przypomnieć te chwile. Nasi podopieczni z pomocą pracowników
Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie odkrywali swoje ukryte talenty: plastyczne, techniczne, aktorskie czy też kulinarne.

fot. OKiS w Żukowie

Kreatywne ferie z OKiSem

KULTURA / SPORT

Tegoroczną gwiazdą Muzycznych Walentynek organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie był
zespół „Trzy Gitary”. Muzyczny tercet
zaprezentował przeboje „Czerwonych
Gitar” i „Trzech Koron”. W piątkowy
wieczór sala Restauracji „Gryf” była
wypełniona słuchaczami. Każdy z gości
otrzymał nie tylko ucztę duchową, ale
również słodki poczęstunek.

fot. OKiS w Żukowie

„Trzy Gitary” zachwyciły słuchaczy

fot. OKiS w Żukowie

Banino. Edmund Kurzawski wygrywa Bazunę CUP. Mistrzostwa Gminy
12 lutego w Hali Sportowej Zespołu Szkół
kowski Piotr - As Pik III Chełmża. Najlepszą za- Żukowo w szachach

fot. OKiS w Żukowie

fot. OKiS w Żukowie
fot. OKiS w Żukowie
fot. OKiS w Żukowie

Turniej karcianej Baśki, odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego oraz Przewodniczącego Rady
Miasta – Witolda Szmidtke. Turniej Bazuna CUP,
został rozegrany wg obowiązujących przepisów
gry - Baszka Méster Sport, w trzech kategoriach:
indywidualnej, drużynowej oraz par. W turnieju
rozegrano 5 rund po 32 rozdania. Dla wszystkich
uczestników przygotowano pamiątkowy button.
Zwycięzcą został Edmund Kurzawski - As Pik II
Chełmża, który odniósł swój największy sukces
sportowy wygrywając po raz pierwszy turniej
na Pomorzu. - Zwycięstwo jest bardzo niespodziewane, przyjeżdżam na Kaszuby już kilka lat i
wreszcie udało mi się wygrać. Wszystkim zawodnikom zalecam cierpliwość, ponieważ poziom gry
jest bardzo wysoki i wyrównany. Na zwycięstwo
musi się złożyć kilka czynników i dopiero wtedy
możemy świętować sukces – powiedział najlepszy zawodnik turnieju. Drugie miejsce zdobył
Andrzej Mielke – Luzino I, natomiast na trzecim
miejscu sklasyfikowano Romana Szulc – Dziennik Bałtycki Sztum. Kolejne miejsca zajęli: Szenk
Kazimierz – Jasna, Malz Mirosław – Bazuny II
Żukowo, Cyborowski Roman - Bory Tuchola, Szut-

wodniczką turnieju, została Elżbieta Kruk – Asy
Kamień.
Turniej par wygrali zawodnicy As Pik II Chełmża - Kurzawski Edmund i Pieńczewski Józef. Drugie miejsce zajęła para Luzino I - Mielke Andrzej
i Tobias Zbigniew. Trzecie miejsce zdobyła para
Trześniewski Kazimierz i Słomiński Jan - Borowiacy Chojnice.
W rywalizacji zespołów zwyciężyli Borowiacy
Chojnice – kpt. Trześniewski Kazimierz, Kortas
Franciszek, Jaśkiewicz Czesław, Słomiński Jan.
Drugie miejsce zdobył As Pik II Chełmża – kpt.
Kurzawski Edmund, Nowacki Jan, Pieńczewski
Józef, Tietz Roman. Trzecie miejsce na podium
zdobył zespół Luzino I – kpt. Tobias Zbigniew,
Gaffke Rajmund, Mielke Andrzej, Pallach Jan.
Wśród najlepszych zespołów turnieju sklasyfikowano następujące zespoły: Jasna, Bazuny Żukowo, As Pik III Chełmża, Baśka Białogóra, Bory
Tuchola.
Z tego, że turnieje sportowe Baśki popularyzują
wśród zawodników z różnych stron Polski gminę
Żukowo oraz Kaszuby, zadowolenia nie kryje burmistrz Wojciech Kankowski. Zaprasza na kolejny
turniej Sucovia CUP 14 maja, który jest dedykowany miastu Żukowo.
W turnieju Bazuna CUP, debiutował zespół reprezentujący OKiS Eleven Żukowo, składający się
z uczestników organizowanego przez Ośrodek
Kultury i Sportu programu „Nauka gry w Baśkę”.

fot. OKiS w Żukowie

w Baninie, odbył się turniej sportowy Bazuna
CUP, którego wyniki zaliczają się do rankingu
Masters Pomorze 2017. W turnieju zwyciężył
Edmund Kurzawski – As Pik II Chełmża oraz
zespół Borowiacy Chojnice.

Szczegółowe wyniki na stronie

www.sportnakaszubach.pl

Nr 2/02 • Luty 2017 | 15

KALENDARIUM

Wydarzenia marzec 2017
DATA

WYDARZENIE

miejsce

organizator

25 lutego

Żukowska Liga Siatkówki Seniorów

Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

2 marca

Spotkanie Autorskie z Wiolettą Piasecką

Szkoła Podstawowa w Baninie

26 luteg
2 marca
4 marca

4, 5 marca
5 marca
7 marca
8 marca
9 marca

10 marca
11 marca

11, 12 marca
13 marca

13-15 marca
14 marca
17 marca
18 marca

18, 19 marca
19 marca
23 marca
23 marca
24 marca
24 marca
25 marca
25 marca
25 marca

25, 26 marca
26 marca

28, 30 marca
29 marca
31 marca
31 marca

Żukowska Liga Futsalu

Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie

Żukowo Biega

Park nad jeziorkiem w Żukowie

Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie

Żukowska Liga Strzelecka

Sala gimnastyczna przy ZSZiO w Żukowie

Żukowska Liga Futsalu

Mistrzostwa Gminy Żukowo w Warcabach

Dzień Kobiet - spektakl grupy teatralnej „Czeremuchy”

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje gminne
Babski wieczór

Kaszuby Biegają 2017 – II Chwaszczyńska ‘10
Żukowska Liga Strzelecka

Podsumowanie sezonu Żukowskiej Ligi Futsalu

Warsztaty literackie z Wydawnictwem Zakamarki dla klas
IV-VI
Mistrzostwa Gminy Żukowo w Warcabach
Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

Dni otwarte Szkoły Podstawowej w Baninie, wystawa grafik Piotra Dembskiego w czytelni, gry i zabawy czytelnicze
Żukowska Liga Strzelecka

Dzeń Jednote Kaszebów – udział O/ZKP Banino
Wiosenna Parada Rowerowa
Gminna Nagroda „Sucovia”

Amatorski Turniej Squasha

Kaszubska Droga Krzyżowa, promocja książki
pokonferencyjnej o Sianowie
II Rodzinny Bieg

Inauguracja Biegowego Grand Prix Kaszub - Żukowo 2017
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Just Sing”
Żukowska Liga Strzelecka

Otwarte zawody strzeleckie, pistoletowe
Wyjazd do filharmonii na koncert „Operetki czar” w wykonaniu artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej
Droga Krzyżowa w Sianowie – udział O/ZKP Banino

Zapraszamy na

VII Powiatowy
Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich
4 marca 2017 roku o godz. 10:00

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Żukowie
ul. Armii Krajowej 2e

Szkoła Podstawowa w Pępowie
Mała Scena w Żukowie
Mała Scena w Żukowie
Studio S7 w Baninie

ZPGiSP w Chwaszczynie

Sala gimnastyczna przy ZSZiO w Żukowie
Restauracja Gryf w Żukowie

Szkoła Podstawowa w Baninie

Szkoła Podstawowa w Pępowie
Studio S7 w Baninie

Szkoła Podstawowa w Baninie

Sala gimnastyczna przy ZSZiO w Żukowie
Chmielno

Szkoła Podstawowa w Glinczu

Restauracja Jagoda w Żukowie
Studio S7 w Baninie
Banino

Studio S7 w Baninie

Park nad Jeziorkiem w Żukowie
Szkoła Podstawowa w Baninie

Sala gimnastyczna przy ZSZiO w Żukowie
Strzelnica Perkun w Miszewku

Żukowska Liga Orlika

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie

Orlik przy gimnazjum w Żukowie
Polska Filharmonia Bałtycka
Sianowo

ZPGiSP w Chwaszczynie

W programie:

• Prezentacja Kulinarna - „Ciasto z owocami”
• Prezentacja Modowa - „Kreacja – inspiracja”
• Prezentacja Wokalna - piosenka kabaretowa
z inscenizacją pt. „Jak nie my, to kto?”
• Prezentacja Taneczna - „Z bajki”
• Prezentacja Edukacyjna - „Pokolenia”

oraz występy artystyczne: Orkiestry Dętej
z Gminy Żukowo, zespołu tanecznego „Rapsodia”,
Igi Pobłockiej, zespołów: Czarodzieje z Kaszub,
Jass&One oraz „Kris”

W Turnieju uczestniczą Koła Gospodyń Wiejskich
z powiatu kartuskiego oraz gościnnie KGW
Lutomia z gminy Świdnica.  

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Szkoła Podstwawowa im. ks. prałata
Józefa Bigusa
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej w Żukowie
Urząd Gminy w śukowie, Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Powiat Kartuski

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Studio S7 w Baninie

Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Sołectwo Chwaszczyno

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Szkoła Podstawowa im. ks. prałata
Józefa Bigusa

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Studio S7 w Baninie

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata
Józefa Bigusa

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Kaszebsko Jednota

Szkoła Podstawowa im. Remusa

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Studio S7 w Baninie
O/ZKP Banino

Studio S7 w Baninie

Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej w śukowie
Szkoła Podstawowa im. ks. prałata
Józefa Bigusa, Stowarzyszenie
Edukacja Plus Integracja

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Klub Strzelecko-Kolekcjonerski
Perkun

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

Parafia NNMP Królowej Kaszub
w Sianowie, O/ZKP w Baninie O/ZKP
w Sianowie

ZPGiSP w Chwaszczynie, p.Katarzyna
Niezgoda nr tel. 508 813 060,
kasia9a22@o2.pl, p.Małgorzata
Gorgolewska nr tel. 507 405 253,
malgosia_jankowska@interia.pl

