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Żukowianie zagrali z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Prawie 700 tys. zł dla NGO na 
zadania z zakresu kultury i sportu
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Nowy rok rozpoczęliśmy intensywnie. Ruszyły prace przy nowej siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Żuko-
wie oraz przy rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie. Zakończyły się też prace przy 
trzech przystaniach kajakowych oraz budowie sali gimnastycznej w Miszewie. 
Początek roku od lat kojarzy się również z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w którą regularnie angażują się 
mieszkańcy naszej gminy. W obu sztabach (Żukowo i Banino) na WOŚP zebrano łącznie ponad 150 tys. zł. (stan na 14 stycznia). To do-
wód na to, że chcemy pomagać i nie jesteśmy obojętni na potrzeby innych.
Styczeń przyniósł jednak również informacje, których nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć. W Gdańsku, właśnie podczas finału WOŚP, na 
skutek ataku zmarł Prezydent Paweł Adamowicz. To cios nie tylko dla mieszkańców tego miasta, ale i dla nas wszystkich. Paweł był 
świetnym samorządowcem, bardzo dobrym człowiekiem. W tym trudnym czasie łączymy się w bólu z jego najbliższymi.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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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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Piotr Lewna
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
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SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat Programów Rozwojowych 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Projekty finansowane z funduszy krajowych 

i europejskich, strategia rozwoju Gminy, 
współpraca zagraniczna, tel.: 58 685-83-08, 
58 685-83-11, pokój 8, pokój 13,  
e-mail: programyeu@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-Bobula, 
pokój 12, tel.: 58 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
•  Zespół Promocji Gminy pokój 42,  

tel. 58 685-83-68
•  Kontakt dla mediów: 

Inspektor: Piotr Lewna 
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: Magdalena Podlaska-
Szarmach, 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: Mariola Dempc-Klik, 
pokój 22, tel.: 58 685-83-90 
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl

Referat Podatków i Opłat 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego - osoby fizyczne,  

tel.: 58 685-83-33, pokój 28
•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

- osoby prawne, tel.: 58 685-83-60, pokój 37
•  Wymiar podatku od środków transportowych – 

osoby fizyczne, osoby prawne, tel.: 58 685-83-47, 
pokój 26

•  Windykacja i egzekucja, tel.: 58 685-83-46, 
pokój 41

•  Księgowość podatkowa, tel.: 58 685-83-85, 
pokój 41

Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36,  
tel.: 58 685-83-04, e-mail: pio@zukowo.pl

Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Księgowość Budżetowa, Sprawozdawczość,  

tel.: 58 685-83-36, pokój 29
•  Płace, tel.: 58 685-83-44, pokój 21
Kierownik Referatu: Lucyna Cybula,  
pokój 21-22, tel.: 58 685-83-32 
e-mail: skarbnik@zukowo.pl

Referat Organizacyjny 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Obsługa Rady Miejskiej, tel.: 58 685-83-35, pokój 17, 
e-mail: radamiejska@zukowo.pl
Obsługa sołectw i osiedli, tel: 58 685-83-27, pokój 17, 
e-mail: solectwa@zukowo.pl
Kadry, tel.: 58 685-83-25, pokój 16,  
e-mail: kadry@zukowo.pl
Archiwum zakładowe, tel.: 58 685-83-25, pokój 16
Kierownik Referatu: Brygida Markowska, 
pokój 16, tel.: 58 685-83-01, 
e-mail: sekretarz@zukowo.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień 
Katarzyna Gonia
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Alicja Pyszka
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

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
Kod pocztowy: 83-330 Żukowo
REGON: 000549795

Burmistrz: Wojciech Kankowski
I Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
II Zastępca Burmistrza: Sylwia Laskowska-Bobula
Skarbnik: Lucyna Cybula
Sekretarz: Brygida Markowska

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl
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Pierwsza sesja w 2019 roku
Rada Miejska w Żukowie po raz pierw-
szym w tym roku spotkała się na Sesji. Na 
początku spotkania Burmistrz Gminy Żu-
kowo Wojciech Kankowski podziękował 
Grzegorzowi Rekowi za jego wieloletnią 
i  sumienną pracę na rzecz samorządu. 
Pan Grzegorz przechodzi na emeryturę, 
a  w Urzędzie Gminy w Żukowie przepra-
cował 26 lat.

Następni radni rozpoczęli obrady nad na-
stępującymi projektami uchwał.
•  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

jednostce samorządu terytorialnego
•  w sprawie podtrzymania stanowiska 

w  sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Gminy Żukowo

•  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie 
na 2019 rok

•  w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwasz-
czynie

•  w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Tuchom, obszaru 
położonego nad jeziorem Tuchomskim 
przy południowo-zachodniej granicy wsi, 
gmina Żukowo

•  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Małkowo 
w rejonie ulic Pałacowej i Zbożowej

•  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowe-
go stanowiącego własność Gminy Żukowo 
i odstąpienie od przetargowego trybu za-
warcia umowy

•  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie ewidencyjnym Chwaszczyno, 
oznaczonej jako działka nr 760/23

Po debacie nad uchwałami Burmistrz Gminy 
Żukowo przedstawił sprawozdanie z działal-
ności między sesjami. 
 Po nim przyszedł czas na pytania i wnio-
ski sołtysów oraz przewodniczących zarzą-
dów osiedli i odpowiedzi na nie.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na stronie bip.zukowo.pl

Kondolencje dla rodziny Pawła Adamowicza
Składamy głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim 

Pawła Adamowicza. 
Ta tragedia wstrząsnęła nami wszystkimi. 

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z jego rodziną.
Rola Pawła Adamowicza w rozwoju Gdańska jest nie do 

przecenienia, był świetnym samorządowcem i wspaniałym 
człowiekiem. Uwielbiany przez mieszkańców, stanowczy, 

skutecznie dążący do rozwoju swojego ukochanego miasta. 
Otoczmy go modlitwą.

Burmistrz 
Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żukowie

Witold SzmidtkeFot. www.gdansk.pl
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Bardzo duży przyrost 
mieszkańców w Gminie Żukowo

1 727 - o tyle wzrosła w samym tylko 
2018 roku liczba mieszkańców Gminy Żu-
kowo zameldowanych na pobyt stały lub 
czasowy. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, 
to rekordowe tempo.
Obecnie liczba zameldowanych w gminie 
mieszkańców wynosi 37 510 (stan na 31 
grudnia 2018 roku). To o 6025 więcej niż 
5 lat temu.

– Gmina to przede wszystkim mieszkańcy 
i to z myślą o nich realizujemy nasze zdania 
– podkreśla Burmistrz Gminy Żukowo, Woj-
ciech Kankowski. – Taki przyrost zameldo-
wań niewątpliwie cieszy, ale dla samorządu 
jest też wyzwaniem, które podejmujemy. Dla 
naszych mieszkańców musimy zapewnić sze-
reg usług publicznych, a za tym idą spore wy-
datki z budżetu Gminy.
Tempo zameldowań w Gminie Żukowo 
w  ostatnich latach przedstawia się nastę-
pująco:
2014 | + 847 zameldowanych mieszkańców
2015 | + 858
2016 | + 1 116
2017 | + 1 477
2018 | + 1 727
 Każdego mieszkańca zameldowanego 
w Gminie Żukowo i tu rozliczającego się za-

chęcamy do odbioru Karty Mieszkańca Gmi-
ny Żukowo. Aby ją otrzymać należy okazać 
formularz PIT za poprzedzający rok z po-
twierdzeniem rozliczenia podatku w gminie 
Żukowo lub potwierdzenie elektroniczne 
(UPO) oraz złożyć wniosek o wydanie Karty. 
Karta wydawana jest na miejscu. Dokument 

upoważnia do szeregu zniżek, miedzy inny-
mi w restauracjach, szkołach artystycznych 
i językowych, serwisach samochodowych, 
zajęciach fitness, studiach urody i wiele in-
nych.
 Ze szczegółami można zapoznać się na 
stronie www.zukowo.pl 
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Rady osiedli w Żukowie wybrane

Zuzanna i Jakub na czele

Za nami wszystkie zebrania mieszkańców 
osiedli w Żukowie. Znamy zatem nazwiska 
przewodniczących poszczególnych zarzą-
dów i ich zastępców.

 Kadencja zarządu osiedla trwa 5 lat. Pod-
czas spotkań wybrani zostali:
Osiedle Dolne:
Przewodniczący Zarządu: Tomasz Muziński
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Jarosław 
Tutkowski
Osiedle Elżbietowo:
Przewodniczący Zarządu: Bartosz Mędrala
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Piotr Gło-
dowski

Zuzanna i Jakub to najczęściej wybierane 
imiona dla nowonarodzonych dzieci za-
meldowanych w Gminie Żukowo w 2018 
roku. Trend ten w znacznym stopniu po-
krywa się z popularnością wybieranych 
imion w całym kraju.

 Imię Zuzanna Żukowianie wybierali dla 
swoich córek w ubiegłym roku 15 razy. Wyso-
ko są również Oliwia (13 razy) i Lena (11). Tuż 
za podium uplasowały się Julia i Alicja (po 
10). Popularnymi imionami dla dziewczynek 
w Żukowie okazały się również: Amelia (9), 
Laura (9), Hanna (8) i Helena (7).
 Wśród chłopców równych sobie nie miał 
w ubiegłym roku Jakub (18). Czołową trójkę 
uzupełnili Antoni i Nikodem (14). Do często 
nadawanych imion synom w gminie Żukowie 
zaliczyć trzeba także: Jan (13), Kacper (11), 

Osiedle Norbertanek:
Przewodniczący Zarządu: Józef Gogoliński
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Rafał 
Borodzicz 
Osiedle Nowe:
Przewodniczący Zarządu: Jerzy Formela
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Mariola 
Paczoska
Osiedle Wybickiego:
Przewodnicząca Zarządu: Krystyna Roga-
lewska
Z-ca Przewodniczącej Zarządu: Ryszard Bąba
 21 stycznia rozpoczęły się także spotkania 
wiejskie, na których poznajemy nazwiska soł-
tysów i rad sołeckich. 

 W spotkaniach sołeckich, które odbyły się 
do tej pory (stan na 4 lutego), wybrani na soł-
tysów zostali: Grzegorz Rek (Leźno), Grażyna 
Laskowska (Babi Dół), Wojciech Koza-Zatoń-
ski (Banino), Bartosz Dagiel (Borkowo), Izabela 
Małycha (Glincz), Mirosław Wilczewski (Oto-
mino). Cały harmonogram spotkań sołeckich 
dostępny jest na ostatniej stronie oraz tutaj: 
www.zukowo.pl/Spotkania_Wiejskie_i_Osied-
lowe,10,5288

Stanisław (8), Ignacy (8) i Filip (8). Zuzanna, 
Jakub i Antoni okazały się również często wy-
bieranymi imionami w perspektywie całego 
kraju. Zuzanna była najczęściej wybieranym 
imieniem dla dziewczynek, wśród chłopców 
Jakub zajął drugie miejsce, tuż za Antonim.

 Wśród urodzonych w ubiegłym roku dzieci 
zameldowanych w Gminie Żukowo znaleźć 
możemy też imiona zdecydowanie mniej po-
pularne, takie jak Nadzieja, Ida, Lea, Leo czy 
Gustaw.
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Nowe piętro oficjalnie otwarte

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Żukowie powiększył się. 
14 stycznia oficjalnie otwarto nowe pię-
tro, dzięki czemu placówka zyskała 1470 
m kw nowej przestrzeni.

 Na początku uroczystości dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących opowiedziała o historii i kierunkach 
rozwoju szkoły.
– Cechą charakterystyczną naszej szkoły 
od początku jej istnienia jest wielotorowość 
nauczania i zwiększania oferty edukacyjnej 
wraz ze zmianami, które niosą za sobą prze-
miany społeczne i zapotrzebowanie na rynku 
pracy – podkreśliła dyrektor Gabriela Ko-
walska.
Po niej głos zabrali zaproszeni goście.
– Nowa przestrzeń użytkowa w zasadzie 
podwoiła możliwości Zespołu Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących. To właściwy gest 
w kierunku rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go w naszym regionie - mówił Bogdan Łapa, 
Starosta Powiatu Kartuskiego. Starosta 
podkreślił też dobrą współpracę z Gminą 
Żukowo. 
– Jesteśmy w miejscu, w którym możemy 
pokazać, że razem możemy więcej - zazna-
czył Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy 
Żukowo. – Rozbudowa tej szkoły to bardzo 
dobre rozwiązanie dla Żukowa, gdzie bardzo 
wiele osób przyjeżdża, by zdobyć zawód.
Na nowym piętrze znalazły się dobrze wypo-
sażone sale dydaktyczne, aula i przestronne 
hole z miejscami do wypoczynku.

– To placówka, która ma bogate tradycje. 
Bardzo zależy mi, żeby uczniowie na Pomorzu 
uczyli się w dobrych szkołach, w takich w któ-
rych mogą odbywać naprawdę dobre prakty-
ki – podkreślił Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego.

Po oficjalnych wystąpieniach na scenie po-
jawili się uczniowie szkoły, którzy zapre-
zentowali współczesną wersję „Hamleta” 
Szekspira. Na zakończenie uroczystości ks. 
Czesław Las poświęcił nowe sale, a zapro-
szeni goście uroczyście przecięli wstęgę. 
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Ruszyły kolejne inwestycje
OSP w Skrzeszewie będzie rozbudowana!

Rozpoczęły się prace przy nowym budynku OKiSu

Rozpoczęły się już prace związane z rozbudową budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie. W tej sprawie 
została wcześniej podpisana umowa ze zwycięzcą prze-
targu, firmą Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cy-
rzan z miejscowości Udorpie.

 W ramach rozbudowy powstanie 295  m2 nowej po-
wierzchni z przeznaczeniem na garaże, pomieszczenia so-
cjalne i biurowe.

– Każda inwestycja w ochotniczą straż pożarną, to niezwykle 
ważne zadanie z perspektywy bezpieczeństwa – podkreśla Wo-
jeciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo. – Ochrona życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców to kwestia priorytetowa, dlatego 
systematycznie wspieramy nasze jednostki OSP.

 Prace zakończą się latem 2019 roku. Inwestycja kosztować 
będzie 1,15 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości pochodzą 
z budżetu Gminy Żukowo.

W tym roku żukowski Ośrodek Kultury i Sportu zmieni 
swoją lokalizację. Trwa właśnie przebudowa, remont i ad-
aptacja budynku, który posłuży za nową siedzibę OKiSu.

Przebudowany budynek to przede wszystkim 2 kondygnacje 
i 800 m kw. powierzchni użytkowej. Zadanie jest realizowane 
przez spółkę Majkowski Bau z Kościerzyny. Koszt inwestycji to 
4,5 mln zł. Prace zakończą się latem tego roku, ale już teraz 
wiadomo, że placówka będzie miała adres: ul. 3 Maja 9b. 

W pobliżu znajdują się również: zmodernizowany Spichlerz, 
przestrzeń parkowa (inwestycja zakończona we wrześniu ze-
szłego roku.), a także plac zabaw, boisko do siatkówki plażo-
wej i już wkrótce w tym miejscu zostanie oddana do użytku 
przystań kajakowa w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Wszystko w otoczeniu 
Zespołu Poklasztornego Norbertanek, perełki turystycznej 
Żukowa.
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„Jubileuszową” trzysetną kartę Pani Dorocie z Przyjaźni wrę-
czył Burmistrz Wojciech Kankowski. Wszystkich, którzy nie 
mają jeszcze karty zachęcamy do odbierania BEZPŁATNYCH 
Kart Mieszkańca Gminy Żukowo.
 Aby ją otrzymać należy okazać formularz PIT za poprzedzający rok z potwierdzeniem rozliczenia podatku w gminie Żukowo lub potwier-
dzenie elektroniczne (UPO) oraz złożyć wniosek o wydanie Karty. Karta wydawana jest na miejscu! 
Pełna lista firm oraz zniżek (stan na 25.01.2019) poniżej.

300 Kart Mieszkańca 
Gminy Żukowo wydanych

AGATA	DEKORACJE	
Dekoracje	Ślubne	
i	Okolicznościowe

AIS	PIOTR	KLATKOWSKI	
Mechanika	Pojazdowa

AQUAPOL
Osuszanie	budynków

DIANA
Hurtownia	
Glazury		i	Terakoty

BIELAWSKI	CATHERING
Usługi	Cateringowe

STUDIO	URODY	MARBELLA
Fryzjerstwo	i	kosmetyka

CZTERY	ŁAPY
Usługi	Fryzjerskie
dla	zwierząt

MAJ-EMI	ENGLISH	SCHOOL
Szkoła	językowa

AUTO	MIRAS
Mechanika	pojazdowa

STUDIO	FIT-PANDA
�itness�	siłownia	
oraz	studio	taneczne

CZERWONY	WIDELEC
restauracja

	CLEANTEAM	
Myjnia	mobilna

	HOME	PROJEKT	
pracownia	
architektoniczna

KAW-MED.
Centrum	Rehabilitacji	
i	Fizjoterapii	

CENTRUM	BIOMECHANIKI	
CHODU	I	REHABILITACJI
diagnostyka	i	rehabilitacja

GALERIA	PĘPOWO	
muzeum	-	noclegi

WYSPA	FRAJDY	
sala	zabaw

KAROLINA	KORDAS	STĘPSKA	
WYCENA	NIERUCHOMOŚCI

PASTELOWA
Restauracja	Rodzinna	

MICHAŁ
Ośrodek	Szkolenia	
Kierowców

LI	STUDIO
Pracownia	
fotogra�iczna

		ZKASZUB.INFO
reklama	w	mediach

OŚRODEK	KULTURY	
I	SPORTU	W	ŻUKOWIE
imprezy	sportowe	
i	kulturalne

IVENTI
Studio	Fotogra�iczne	

Fundacja	PORT	ART.
warsztaty	artystyczne.

PAŁAC	w	LEŹNIE
noclegi	i	gastronomia
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Ruszył cykl szkoleń 
„Ja w internecie”

Żukowianie chętnie sięgają po książki

Za nami pierwsze szkolenie organizowa-
ne w ramach projektu „Ja w internecie”. 
Jego uczestnicy właśnie odebrali certyfi-
katy. Wcześniej poznawali tajniki działań 
w sieciach społecznościowych.

 Pierwsze szkolenie skierowane było bo-
wiem do osób, które chciały nauczyć się 
skutecznie korzystać z portali społecznoś-
ciowych, takich jak YouTube, Facebook, 
Twitter czy Instagram w swojej codziennej 
pracy i w życiu prywatnym. 
 Uczyli się miedzy innymi jak nawiązywać 
i podtrzymywać znajomości, współdziałać 
z innymi użytkownikami internetu, kształ-
tować swój publiczny wizerunek, dzielić się 
swoją twórczością oraz korzystać z twór-
czości innych zgodnie z prawem. Ponadto 
zdobywali wiedzę z zakresu obsługi podsta-
wowych narzędzi e-administracji z wykorzy-
staniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 Przypominamy, że nadal można zapisy-
wać się na pozostałe szkolenia:
• Rodzic w internecie 
• Tworzę własną stronę www (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci

Więcej informacji pod numerem telefonu 
58 685 83 11.

Czytelnictwo w Gminie Żukowo ma się 
dobrze. Statystyki pokazują, że rok 2018 
pod tym względem był znacznie lepszy 
niż 2017.

 W 2018 roku Biblioteka Samorządowa 
w  Żukowie i jej filie zarejestrowały 2844 
aktywnych czytelników, to o 343 więcej niż 
w roku ubiegłym! Mieszkańcy gminy nie tyl-
ko chętnie zapisują się do bibliotek, ale też 
częściej wypożyczają książki.
– Zainteresowanie nowościami wydawni-
czymi jest bardzo duże, w naszej Bibliotece 
kładziemy nacisk na zamówienia czytelnicze. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem sygnalizowa-
nym przez naszych czytelników realizujemy 
zakupy książkowe i myślę, że to jeden z czyn-
ników, który wpłynął na wzrost czytelnictwa 
– zaznacza Natalia Langa, dyr. Biblioteki 

Samorządowej w Żukowie. – Społeczność 
czytelnicza bibliotek w naszej Gminie jest doj-
rzała i świadoma swoich preferencji, a każda 
wizyta w bibliotece i kontakt z książką to jak 

sami mówią, spotkanie ze starym znajomym. 
Bardzo się cieszę, że książki „potrafią” się 
obronić i w zestawieniu z gigantycznym kon-
kurentem jakim jest internet nie pozostają 
zapomniane.
 W 2018 roku wypożyczono książki 38 708 
razy, w 2017 roku o 1255 mniej. Oznacza to, 
że łącznie ok. 100 książek dziennie w każdej 
z placówek trafiło do czytelników. Najlicz-
niejszą grupę tworzą osoby pomiędzy 25, 
a 44 rokiem życia, to 717 czytelników.
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Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu 
wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB 
na terenie Gminy Żukowo w 2019r.

Program zakłada współpracę zaintereso-
wanych Uczestników z Gminą Żukowo we 
wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg 
gminnych płytami yomb.

 Partycypacja w zakresie wspólnego 
utwardzania dróg gminnych płytami Yomb 
może polegać na:
1)  darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środ-

ków pieniężnych na podstawie umowy 
darowizny z poleceniem (zgodnie z art. 
893 KC);

2)  darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo sa-
mych płyt drogowych na podstawie 
umowy darowizny rzeczowej z polece-
niem (zgodnie z art. 893 KC).

 W ramach wspólnego utwardzania dróg 
gminnych płytami YOMB dopuszcza się for-
mę partycypacji polegającą na świadczeniu 
usługi układania płyt. Szczegółowe zasady 
będą każdorazowo określane w indywidu-
alnie zawieranych porozumieniach. Termin 
zgłoszenia takiej formy partycypacji upływa 
dnia 08 marca 2019 roku.
Preferowaną formą partycypacji jest daro-
wizna środków pieniężnych na rzecz Gminy 
Żukowo tak, aby w drodze przetargu łącznie 
zamówić wszystkie płyty oraz aby wyłonić 
jedną firmę do ich układania.
 W ramach niniejszej formy partycypacji 
Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwe-
stycji.
 Minimalna wartość partycypacji w ramach 
danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrot-
ność tej liczby lub odpowiednik kosztów za-

1)  termin składania wniosków  
– do 08 marca 2019 roku

2)  ocena formalna wniosków  
– do 25 marca 2019 roku

3)  zawarcie umów darowizny z poleceniem 
– do 19 kwietnia 2019 roku

4)  termin wpłat darowizn  
– do 06 maja 2019 roku

5)  realizacja inwestycji  
– do 28 grudnia 2019 roku

Harmonogram Programu wspólnego 
utwardzania dróg gminnych płytami 

YOMB na terenie Gminy Żukowo 
w 2019 roku

kupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby.
W ramach programu możliwe jest wyłącz-
nie utwardzenie dróg stanowiących w ca-
łości własność Gminy Żukowo – z uwagi na 
udział środków publicznych nie jest możli-
we utwardzanie ciągów i dróg prywatnych 
oraz indywidualnych podjazdów na posesje. 
Płyty będą układane, w osi drogi, na szero-
kości, co do zasady, minimum 4 metry.
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy 
w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 
marca 2019 r.

 Szczegółowe informacje uzyskać moż-
na bezpośrednio w Referacie Komunal-
nym i Infrastruktury Drogowej (Urząd 
Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój 
nr 16), kontakt: tel. 58 685 83 88.

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami 
znajduje się na stronie www.zukowo.pl
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Prawie 700 tys. zł dla NGO 
na zadania z zakresu kultury i sportu
Gmina Żukowo rozpatrzyła już wszystkie wnioski jakie wpłynę-
ły w związku z ogłoszonymi konkursami na dotacje dla organi-
zacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach 
sportu i kultury. 

 Łącznie wpłynęło 111 wniosków. 80 z nich zostało rozpatrzonych 
pozytywnie, co dało łącznie kwotę 698 000 zł.
 Na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego” przyznano łącznie: 180 000 zł. Na te do-
tyczące „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” przezna-
czono 398 000 zł. 100 000 zł powędrowało do organizacji dbających 
o tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, a 20 000 zł 
przeznaczono na zadania w zakresie „Turystyki i Krajoznawstwa”. 
 Szczegółowe wyniki konkursów znaleźć można tutaj: www.zu-
kowo.pl/Prawie_700_tys_zl_dla_NGO_na_zadania_z_zakresu_
kultury_i_sportu,10,5332. 
 Zachęcamy do śledzenia strony www.zukowo.pl. Jest szansa, że 
w tym roku pojawią się kolejne okazje na uzyskanie wsparcia finan-
sowego.”
 Oficjalne wręczenie certyfikatów poświadczających przyznanie 
grantów organizacjom odbędzie się 7 lutego o godzinie 16:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie.
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 Atrakcji podczas imprezy w Żukowie nie 
brakowało. Dzieci mogły skorzystać z dmu-
chańców, amatorzy sportu wzięli udział 
w biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierw-
szej pomocy”, a wszyscy zebrani mogli po-
dziwiać świetnie przygotowane występy ar-
tystyczne. Tego dnia, to jednak atrakcje nie 
były najważniejsze, liczyła się przede wszyst-
kim pomoc. Tegoroczna edycja orkiestry 
grała dla najmłodszych. Zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.

WYDARZENIA

Ponad 150 tys. zebrane na WOŚP 
w Gminie Żukowo!
Mieszkańcy gminy Żukowo znów pokazali, że nie obce są im problemy innych 
i chętnie angażują się w pomoc potrzebującym. Sztab w Żukowie podczas 
tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 74 020, 12 zł, 
a sztab w Baninie 77 692,34 zł (stan na 14.01.2019)!

– To niezwykle ważne, że potrafimy grać w jed-
nej drużynie i gdy tylko zachodzi potrzeba, 
pomóc potrzebującym – mówi Wojciech Kan-
kowski, Burmistrz Gminy Żukowo. – Chciał-
bym podziękować nie tyko mieszkańcom, 
którzy tego dnia wsparli WOŚP, ale też pra-
cownikom Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie 
oraz wolontariuszom, którzy po raz kolejny 
pokazali, że można na nich liczyć. W ubiegłym 
roku, na tym etapie (dzień po finale, aukcje 
są jeszcze prowadzone) w sztabie w Żukowie 
udało się zebrać nieco ponad 60 tys. zł

– Tegoroczny wynik pokazuje, że chcemy 
pomagać z każdym rokiem bardziej – pod-
kreśla Aleksandra Rogalewska – Kania, dy-
rektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. 
– Wsparcie przedsiębiorców i sponsorów też 
jest istotne, bo dzięki ich pomocy możemy 
jeszcze mocniej „rozkręcić” kolejne edycje 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w na-
szej gminie.
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 Z tej okazji Ośrodek Kultury i Sportu w Żu-
kowie wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie wyda-
ły publikację podsumowującą dotychczaso-
wą działalność grupy. Dodatkowo OKiS zrea-
lizował film prezentujący zespół (kod QR). 
 Swoją 15-letnią działalność w szczególny 
sposób postanowił podsumować i sam zespół. 
– W trakcie jednego ze spotkań roboczych, ana-
lizując swój życiorys, doszliśmy do wniosku, że 
powinniśmy zrobić coś, by mocniej zapisać 
się w historii regionu, by pozostawić po sobie 
trwały ślad – zaznacza Danuta Jastrzębska 
z zespołu. – Wystarczyła nam tylko krótka roz-
mowa i podjęliśmy decyzję – nagrywamy płytę. 
Pracę nad wydawnictwem rozpoczęliśmy jesie-
nią 2017 r. Gotowy „krążek” trzymaliśmy w dło-
niach w grudniu 2018 r.
 Płyta nosi tytuł „Piosenki z Kaszub – Nasz 
swiata dzél” (tłum. – nasza część świata). Ze-
spół tak dobrał repertuar, by treścią pokazać 
całe piękno kaszubskiej ziemi, jej walory przy-
rodnicze i krajobrazowe, a przede wszystkim 
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Zespół Kaszubki z własnym albumem
Zespół „Kaszubki” miniony rok zapisze z pewnością jako jeden z bardziej pamiętnych. 
Był to bowiem dla niego rok szczególnej aktywności, podsumowań i jubileuszu 15-lecia 
działalności.

Zeskanuj telefonem kod QR,
żeby zobaczyć reportaż video

Kaszubów –ich codzienność, ciężką pracę, 
targające nimi uczucia i wielki patriotyzm. 

 Na płycie znajdują się 22 utwory, prawdzi-
we perły kaszubskiej muzyki. Wszystkie pio-
senki – w aranżacjach Szymona Chylińskiego, 
kierownika artystycznego zespołu – wykona-
ne są w dwugłosie żeńskim, przy akompania-
mencie kapeli w składzie instrumentalnym: 
skrzypce, klarnet, 2 akordeony, kontrabas, 
diabelskie skrzypce oraz burczybas włosowy.

Zdjęcia: archiwum zespołu
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Młodzi poznają tajniki pracy Rady Miejskiej
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Za nami III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Żuko-
wie. Jej gościem specjalnym był Tyberiusz Treder, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie.

 Radny odpowiadał młodzieży na pytania dotyczą-
ce m.in działań Rady Miejskiej. Mówił o planach zago-
spodarowania przestrzennego, sposobie ich zatwier-
dzania i konsultowania. W kolejnej części sesji młodzi 
poruszyli temat gry terenowej dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Żukowo, realizowanej we współpracy ze szko-
łami, organizacjami pozarządowymi i Urzędem Gminy. 
Obecnie Młodzieżowa Rada pracuje nad scenariuszem 
gry, a 28 lutego podczas uroczystej sesji zaprezentuje 
go zaproszonym gościom. Już teraz zachęcamy mło-
dzież z terenu gminy do udziału w tym przedsięwzię-
ciu. Gra zaplanowana jest na maj tego roku.

Fot. Radosław Cebela

Sprawdź jakość Twojej wody
Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, 
dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia w gminie Żukowo.

Po zeskanowaniu kodu QR telefonem, zostaną Państwo 
„przeniesieni” na stronę Urzędu Gminy, na której 

znajdują się powyższe dokumenty. 
Zachęcamy do zapoznania się zwłaszcza z tymi, 
które dotyczą miejscowości, w której Państwo 
mieszkają. Dane sprawdzić można również na 
komputerze wchodząc na stronę 

www.zukowo.pl.
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O Żukowie w Polsce i na świecie
Minione tygodnie pokazały, że mieszkańcy naszej gminy chętnie promują ją nie tylko na terenie kraju, 
ale i za granicą. Zespoły muzyczne odwiedzają studia filmowe, a wierni z żukowską flagą podróżują 
w odległe miejsca na świecie.

Światowe Dni Młodzieży 
w Panamie 
fot. facebook.com/ŚDM-Chwaszczyno-Panama

Zespół 
„Czarodzieje z Kaszub” 
w studio Familiady
fot. facebook.com/CzarodziejeZKaszub

Zespół „Ivy” 
w studiu telewizyjnym

fot. facebook.com/ivy.chwile

WYDARZENIA
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 Marcin został powołany do reprezentacji 
Polski już rok temu, natomiast trener w  li-
stopadzie. Na sprawdzian formy Żukowskich 
lekkoatletów nie trzeba było czekać dłu-
go. W hali Arena Toruń przy okazji Mityngu 
Ogólnopolskiego odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego. Dwie pozycje 
medalowe przypadły właśnie zawodnikom 
GKS Żukowo.
 Srebrny medal wśród juniorów zdobył 
Marcin Kowalski w biegu na 1500m z rekor-
dem życiowym pod dachem 3:58.69. Na dru-
gim miejscu dobiegła Weronika Mikołajew-
ska w biegu na 2000 metrów U18, z nowym 
rekordem życiowym 6:59.72. Gratulujemy!

Kilka dni temu do Szkoły Podstawowej 
w Baninie dotarł profesjonalny sprzęt te-
nisowy, który jest nagrodą za zwycięstwo 
w Konkursie „Dzieciaki do rakiet”. 

 Uczniowie nakręcili filmik konkursowy 
i bardzo walczyli o głosy, aby móc znaleźć 
się w gronie laureatów. Cała społeczność 
szkolna jeszcze raz bardzo dziękuje wszyst-
kim, którzy przyczynili się do sukcesu szkoły. 
Szkoła w Baninie zajęła 36 miejsce w Polsce 
na 600 startujących szkół.
 Dzięki otrzymanym rakietom tenisowym, 
piłkom i rozkładanym siatkom dzieci mogą 
grać w tenisa praktycznie wszędzie. Ucznio-
wie mają okazję wypróbować na lekcjach 
wychowania fizycznego jak radzą sobie z 

Zawodnik Marcin Kowalski i trener Krzysztof Król w styczniu wzięli udział w zgrupowaniu ka-
dry narodowej w Lloret de Mar w Hiszpanii. To kolejne zgrupowanie od listopada (wcześniej Ja-
kuszyce i Wałcz), gdzie ekipa przygotowuje się do sezonu letniego. W międzyczasie wystartuje 
w kilku zawodach.

Zgrupowanie w Hiszpanii i rekordy 
Żukowskich lekkoatletów

Uczniowie z Banina trenują nową dyscyplinę
piłeczką i rakietą tenisową. Specjalnie do-
stosowany sprzęt do osób początkujących 
sprawia, że tenis staje się naprawdę dobrą 
zabawą. Co więcej, w marcu dwoje nauczy-

cieli weźmie udział w szkoleniu nauki pod-
staw gry w tenisa. 

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie.
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Szkoły podstawowe w Borkowie, Niestę-
powie i Skrzeszewie przygotowały pro-
jekt integracyjno-edukacyjny dla klas 
ósmych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
pani Ewa Płotka, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. ks. dr Stanisława Sychowskie-
go w Skrzeszewie. 

 Wraz ze Stefanem Kryścińskim, dyrek-
torem z Niestępowa i Józefem Belgrau, dy-
rektorem z Borkowa oraz społecznościami 
trzech szkół rozpoczęła wdrażanie projektu 
Wyjazdy edukacyjne aktywizujące młodzież 
przygotowującą się do egzaminu ósmokla-
sisty. W ramach tej inicjatywy nauczyciele 
i uczniowie przygotowują wspólne warszta-
ty przedmiotowe, które co miesiąc odbywa-
ją się kolejno w każdej ze szkół.
 Wstępem do wspólnej pracy są zawsze 
gry i zabawy integracyjne wyłaniające grupy 
robocze złożone z przedstawicieli różnych 
szkół. Na pierwszym spotkaniu w Skrzesze-
wie młodzież, w ramach zajęć matematycz-
nych, zgłębiała liczby wymierne, potęgi oraz 
pierwiastki. W Niestępowie uczniowie badali 
zawiłości akcji i złożoność postaci w Panu 
Tadeuszu, Zemście, Kamieniach na szaniec 
i Opowieści wigilijnej. Spotkanie w Borkowie 
sprawdzało umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim. Młodzież analizowała 
phrasal verbs i ich zmienność znaczeniową. 

11 lutego w województwie pomorskim 
rozpoczynają się ferie zimowe. Szkoły 
w  gminie Żukowo specjalnie na tę oko-
liczność przygotowały dodatkowe zajęcia 
dla dzieci. Jak co roku, Burmistrz Gminy 
Żukowo przeznaczył dodatkowe środki 
dla szkół z przeznaczeniem właśnie na ich 
realizację.

 Szkoły postawiły przede wszystkim na 
różnorodność. Na najmłodszych czekają 
więc między innymi zajęcia sportowe, kuli-
narne, florystyczne, filmowe, gry planszowe 
i zabawy, a nawet dyskusyjny klub historycz-
ny i wyjazd do centrum nauki „Experyment” 
w Gdyni.
 Na stronie www.zukowo.pl można zapo-
znać się ze szczegółowym harmonogramem 
zajęć dla poszczególnych szkół.

Wszystkim życzymy udanych, wesołych 
i przede wszystkim bezpiecznych ferii!

Szkoły w Gminie Żukowo 
dzielą się doświadczeniem

Zapraszamy na ferie zimowe!

Następnie zaopatrzona w tablety i smartfony 
wykonała anglojęzyczne plakaty reklamowe 
wybranych ośrodków wypoczynkowych.
 Wśród głównych celów projektu są: wy-
miana dobrych praktyk szkolnych, wymiana 
doświadczeń nauczycieli, integracja mię-
dzyszkolna grup młodzieżowych, rozwijanie 
kreatywności uczniów z zastosowaniem me-
tod aktywizujących, motywowanie uczniów 
do dalszej edukacji i zdobycia zawodu.

 Obecna klasa ósma stoi przed bardzo 
trudnym zadaniem. Mimo że sama składa 
się z dwóch roczników tzw. reformy sześ-
ciolatków, to jeszcze u bram szkół średnich 
i  zawodowych spotka się z absolwentami 
ostatniego rocznika gimnazjum. Tym bar-
dziej wszelkie zdobywanie dodatkowych 
doświadczeń i umiejętności okazać się może 
szczególnie cenne.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Borkowie
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W sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Ba-
ninie w styczniu odbyły się dwa koncerty 
kolęd dla uczniów klas I-III. Wykonawcami 
koncertu byli niepełnosprawni członko-
wie zespołu Tutti z Chmielna pod dyrekcją 
Hanny Pek. Zespół powstał w ramach zajęć 
muzykoterapii w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Chmielnie. Uczniowie 
szkoły wysłuchali kilku kolęd polskich i ka-
szubskich.

 Koncert miał charakter edukacyjny. Słu-
chacze udzielali odpowiedzi na pytania z za-
kresu wiadomości edukacji muzycznej:
•  podawali tytuł wysłuchanej kolędy
•  zapoznawali się z barwą dźwięku instru-

mentów perkusyjnych melodycznych – 
dzwonków chromatycznych, sztabkowych 
diatonicznych, ksylofonów (sopranowego 
i  altowego) oraz metalofonu basowego 
oraz instrumentów perkusyjnych nieme-
lodycznych – płotka, cabasy, dzwonków 
rurowych, dzwonków wietrznych bambu-
sowych, janczarów

•  zapoznawali się z nazwą i barwą kaszub-
skiego instrumentu ludowego - skrzypiec 
diabelskich

11 stycznia 2019 roku, od godziny 15:00 
do 20:00, uczniowie z podstawówki i gim-
nazjum z BANINA uczestniczyli w kolejnej 
Nocy Biologów. 90 uczniów z rodzicami i na-
uczycielami poznawało biologię na Wydzia-
le Biologii i Wydziale Biotechnologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

Koncert kolęd w Baninie w wykonaniu 
zespołu Tutti z Chmielna

Noc biologów

•  podawali nazwę instrumentu prowadzące-
go melodię oraz nazwy instrumentów akom-
paniujących

•  włączali się do śpiewu rozpoznanej kolędy 
uwzględniając wstęp, przygrywki i zakoń-
czenie w akompaniamencie wykonanym na 
żywo przez zespół Tutti

Uczniowie z zaangażowaniem współuczestni-

Warsztaty: „Po co ta kość?”, „Jak polują ro-
śliny mięsożerne?”, „Sekcja ryb”, „Wstęp do 
czytania kotów”.
Pokazy: „Robakożercy”, „Straszne pupilki 
w naszych domach”, „Mózg nocą „Jak testu-
jemy pamięć przestrzenną w zwierzęcym 
modelu choroby Alzheimera?”.
Wykłady: o storczykach, nietoperzach, 
strachu, karaluchach; tropienie mordercy 
na Wydziale Biotechnologii, podjadanie 

czyli w koncercie śpiewając rozpoznane kolę-
dy oraz udzielając odpowiedzi na zadawane 
przez dyrygentkę pytania. Na koniec koncer-
tów widownia dziękowała owacjami na stoją-
co co było wyrazem największego uznania dla 
niepełnosprawnych artystów.

Nadesłane: Szkoła Podstawowa w Baninie

molekularnych smakołyków, pranie w orze-
chach, modelowanie białek na komputerze 
– to tylko nieliczne tematy, jakie można było 
poznać na Nocy Biologów.

 Wszyscy uczniowie z Banina wyrażali 
ogromne zadowolenie z udziału w ogólno-
polskiej akcji biologów. Deklarowali również 
chęć udziału w zajęciach studentów, dokto-
rantów i pracowników UG.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie
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W obu żukowskich parafiach dzięki przy-
chylności miejscowych kapłanów odpra-
wiana jest cyklicznie kaszubska msza św. 
W  kościele ponorbertańskim na kaszub-
skiej liturgii wierni spotykają się w każdą 
drugą niedzielę miesiąca. 

 W styczniu odprawiona została ostatnia 
msza św. o godz. 14.00. Od lutego będzie ona 
wpisana w stały harmonogram niedzielnych 
mszy św. i co miesiąc będzie odprawiana 
o  godz. 13.00. W żukowskiej parafii Miłosier-
dzia Bożego kaszubska eucharystia sprawo-
wana jest w każdą piątą niedzielę miesiąca, 
czyli kilka razy w roku.
 Oprawę liturgiczną styczniowej mszy św. 
zapewnili uczniowie Parafialnej Szkoły Pod-
stawowej im. św. Franciszka z Asyżu w  Żu-
kowie pod kierunkiem Genowefy Zasada, 
nauczycielki kaszubskiego i znanej na Kaszu-
bach regionalistki. Barwną liturgię ubogacał 
muzyką organową i intonacją kaszubskich 
kolęd żukowski organista Piotr Kitowski. 
Mszę odprawił i w pięknej kaszubszczyźnie 
przeczytał Ewangelię św. wikary ponorber-
tańskiej parafii ks. Maciej Silikowski. Koordy-
natorem kaszubskich mszy św. przy parafii 
WNMP jest Józef Belgrau, prezes oddziału 
ZKP, a w parafii Miłosierdzia Bożego Krystyna 
Rogalewska, zasłużona animatorka życia re-
gionalnego.

Początek stycznia jest dla żukowskich 
członków i sympatyków ZKP czasem za-
trzymania się i refleksji na spotkaniu opłat-
kowym. Także w tym roku, w wigilię Trzech 
Króli społeczność zrzeszeniowa przełama-
ła się opłatkiem życząc sobie wszystkiego 
co dobre. Zebrani wspominali także nie-
obecnych i zaśpiewali kaszubskie kolędy.

 Spotkanie rozpoczął prezes oddziału, Jó-
zef Belgrau, witając serdecznie miejscowych 
członków ZKP i przybyłych gości. Następnie 
wprowadzając zebranych w uroczysty na-
strój przeczytał „Narodzenié Jezësa” z Ewan-
gelii św. Łukasza. Ksiądz prałat Stanisław 
Gackowski poprowadził modlitwy i  pobło-
gosławił opłatek. W modlitwie wymieniono 
zmarłych w ostatnim roku członków oddzia-
łu, w szczególności niezapomnianego Edka 
Lewańczyka, który jeszcze przed rokiem 
śpiewał, grał i z pamięci opowiedział po ka-
szubsku Historię narodzenia Jezusa. Ksiądz 
Prałat wspomniał też kaszubskich kapłanów 

Kaszubska liturgia w Żukowie

Opłatek żukowskiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko Pomorskiego

 Kaszubski w kościele katolickim jest zjawi-
skiem stosunkowo nowym. Pierwszą kaszub-
ską Mszę św. odprawił ks. Franciszek Grucza 
dnia 8 października 1983 roku we Wygodzie 
Łączyńskiej. Od tego czasu na całych Kaszu-
bach coraz liczniej są sprawowane nabożeń-
stwa w języku kaszubskim.
 Jednak we wcześniejszych pokoleniach 
językiem modlitwy dla Kaszubów, poza li-
turgiczną łaciną, był język polski. W tym ję-

zyku się modlono, słuchano kazań, śpiewano 
w  kościele i w domu, odprawiano nabożeń-
stwa przy krzyżach i kaplicach, różańcem 
i pieśniami żegnano zmarłych. Pod koniec 
XX wieku rozpoczął się proces systemowej 
standaryzacji języka kaszubskiego zakoń-
czony wprowadzeniem kaszubskiego m.in. 
do szkół i ustawą z 2005 roku, która nadała 
kaszubszczyźnie status języka regionalnego. 
Także w kościele w ostatnich dekadach ranga 
mowy kaszubskiej mocno wzrosła.

Źródło: ZKP w Żukowie 

zasłużonych dla Żukowa: ks. Franciszka Ksa-
werego Okroya, ks. Józefa Bigusa i ks. Fran-
ciszka Gruczę.
 Życzenia pomyślności zebranym przy 
opłatkowych stołach w tym nadchodzą-
cym, a raczej już „okrzepłym” 2019 roku 
złożył Burmistrz Gminy Żukowo, Wojciech 
Kankowski. Żukowskie spotkanie zaszczycili 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddzia-
łów, w tym Witold Szmidtke, Przewodniczący 

Rady Miejskiej oraz radny i były Burmistrz Al-
bin Bychowski. Oddział baniński reprezento-
wali także Elżbieta i Eugeniusz Pryczkowscy. 
Nie zabrakło też tak bliskich społeczności 
żukowskiej przedstawicieli Kaszubów z Redy 
i  Kolbud. Po świątecznym posiłku zebra-
ni śpiewali kaszubskie kolędy, wspominali 
radosne i smutne chwile w roku minionym 
oraz z troską, ale i z optymizmem spoglądali 
w nadchodzący rok.

Źródło: ZKP, oddział w Żukowie



L.P. SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA TERMIN ZEBRANIA GODZINA ZEBRANIA

1 Babi Dół świetlica wiejska 21 stycznia 2019r. 18:00

2 Banino remiza OSP Banino 22 stycznia 2019r. 18:30

3 Borkowo Szkoła Podstawowa w Borkowie 24 stycznia 2019r. 18:00

4 Chwaszczyno Strefa Kultury w Chwaszczynie 7 marca 2019r. 18:00

5 Czaple remiza OSP Leźno 4 marca 2019r. 18:00

6 Glincz Szkoła Podstawowa w Glinczu 30 stycznia 2019r. 18:00

7 Leźno Szkoła Podstawowa w Leźnie 31 stycznia 2019r. 18:00

8 Łapino Kartuskie świetlica wiejska 4 lutego 2019r. 18:00

9 Małkowo Centrum Kultury i Sportu w Małkowie 5 lutego 2019r. 18:00

10 Miszewo remiza OSP Miszewo 6 lutego 2019r. 18:00

11 Niestępowo Szkoła Podstawowa w Niestępowie 7 lutego 2019r. 18:00

12 Nowy Świat Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie 5 marca 2019r. 18:00

13 Otomino świetlica wiejska 28 stycznia 2019r. 18:00

14 Pępowo Szkoła Podstawowa w Pępowie 12 lutego 2019r. 18:00

15 Przyjaźń Szkoła Podstawowa w Przyjaźni 14 lutego 2019r. 18:00

16 Rębiechowo remiza OSP Banino 11 marca 2019r. 18:00

17 Rutki świetlica wiejska 19 lutego 2019r. 18:00

18 Skrzeszewo remiza OSP Skrzeszewo 20 lutego 2019r. 18:00

19 Sulmin remiza OSP Sulmin 21 lutego 2019r. 18:00

20 Tuchom „Dworek Oleńka” w Tuchomiu 25 lutego 2019r. 18:00

21 Widlino świetlica wiejska 27 lutego 2019r. 18:00

22 Żukowo Urząd Gminy w Żukowie 28 lutego 2019r. 18:00

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Żukowo

INFORMACJE


