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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
Reforma edukacji budzi wiele emocji a czasem nawet kontrowersji. Działania samorządu Gminy Żuko-
wo mają przede wszystkim być zgodne z wprowadzoną ustawą, a ich priorytetem jest dobro dzieci. Stąd 
w trzymanym przez Państwa wydaniu Magazynu Informacyjnego przedstawiamy decyzje Gminy w związ-
ku z reformą szkolnictwa. 
Gmina realizuje w tym roku również kilka projektów unijnych, o których można poczytać na łamach. Wpro-
wadzamy nowe rozwiązania, które mają pomóc w dbaniu o środowisko – mowa tu o Gminnych Punktach Elekroodpadów. W przygotowaniu 
jest projekt dotyczący udzielania mieszkańcom dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Zapraszam również do relacji z Nocy Muzeów oraz relacji z pierwszej Fotograficznej Gry Miejskiej, która mam nadzieję na stałe zagości 
w Żukowie.
Chciałbym także złożyć najlepsze życzenia wszystkim Mamom oraz Dzieciom z okazji ich święta.
Zachęcam do zapoznania się z zawartością magazynu.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)

MAGAZYN INFORMACYJNY 
GMINY ŻUKOWO

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

Materiały prasowe oraz zdjęcia 
można dostarczać do 10-go 
każdego miesiąca na e-mail: 

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

Beata Bujnowska-Kowalska
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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: 
Jolanta Korab, 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

•  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, 
obronność kraju

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 16
•  Kultura, ochrona zdrowia,  

tel.: 58 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora,  
pokój 18, 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
•  Zespół Promocji Gminy pokój 20,  

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

Inspektor: Beata Bujnowska-Kowalska,  
tel. 58 685-83-68, 885 227 111,  
e-mail: redakcja@zukowo.pl

•  Zespół Komunikacji Społecznej pokój 13, 
tel. 58 685-83-08

•  Kontakt do stanowiska ds. rekreacji, sportu  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Główny specjalista: Radosław Cebela, pokój 13 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, 
tel.: 58 685-83-08, e-mail: r.cebela@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Wojciech Kankowski 
pokój 5, tel.: 58 685-83-00
e-mail: burmistrz@zukowo.pl 

Referat Środowiska i Rolnictwa
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Ochrona środowiska,  

tel.: 58 685-83-48, pokój 38
•  Ochrona przyrody,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
•  Rolnictwo,  

tel.: 58 685-83-34, pokój 37
•  Gospodarka odpadami komunalnymi,  

tel.: 58 685-83-71, pokój 32
•  Czystość i porządek publiczny,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
Kierownik Referatu: Sabina Makurat,  
pokój 33, tel.: 58 685-83-63
e-mail: srodowisko@zukowo.pl

Referat Komunalny  
i Infrastruktury Drogowej
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Sprawy komunalne: wodociągi, kanalizacja 

sanitarna,   
tel.: 58 685-83-86, pokój 4

•  Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie 
miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy,  
tel.: 58 685-83-50, pokój 5

•  Drogi, tel.: 58 685-83-88, 58 685-83-57, pokój 3
Kierownik Referatu: Grzegorz Rek, pokój 4,  
tel.: 58 685-83-86, e-mail: komunalny@zukowo.pl 

Referat Urbanistyki i Nieruchomości 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Kancelaria Referatu,  tel.: 58 685-83-15, pokój 21, 

budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

tel.: 58 685-83-15, pokój 21,  
budownictwo@zukowo.pl

•  Gospodarka nieruchomościami,  
tel.: 58 685-83-58, pokój 25

•  Opłaty adiacenckie, tel.: 58 685-83-31, pokój 25
•  Ewidencja zabytków, tel. 58 685-83-31, pokój 25
•  Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne, tel.: 58 685-83-91, pokój 25
•  Geodezja i kartografia,  

tel.: 58 685-83-28, pokój 27
Kierownik Referatu: Patrycja Przytarska-
Pułka, pokój 22, tel.: 58 685-83-90
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl

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

leśnego - osoby fizyczne,  
tel.: 58 685-83-33, pokój 28

•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego - osoby prawne, tel.: 58 685-83-60, pokój 37

•  Wymiar podatku od środków transportowych – 
osoby fizyczne, osoby prawne, tel.: 58 685-83-47, 
pokój 26

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

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

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: 58 685-83-40
e-mail: gops@zukowo.pl
www: 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

Urząd Gminy Żukowo
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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Nie oceniamy tej reformy

Tabela: Liczba uczniów i pracujących nauczycieli w poszczególnych szkołach w latach 2010-2016

11 stycznia 2017 roku ogłoszono nowe 
przepisy reformujące system polskiej 
oświaty. Ustrój szkolny z obecnego syste-
mu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-let-
niego gimnazjum, 3-letniego liceum ogól-
nokształcącego, 4-letniego technikum 
i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej 
ulegnie przekształceniu. 

 Docelowa struktura szkolnictwa, zapro-
ponowana w ustawie – Prawo oświatowe, 
będzie obejmowała: 8-letnią szkołę pod-
stawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 
5-letnie technikum, 3-letnią branżową szko-
łę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przy-
sposabiającą do pracy, 2-letnią branżową 
szkołę II stopnia, szkołę policealną. Odłoże-
nie reformy w czasie z pewnością pozwoli-
łoby na lepsze jej przygotowanie. Natomiast 
nie poddajemy ocenie tego, czy reforma jest 
dobra czy zła, to są rozwiązania na poziomie 
państwa. 
 Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 
2017/2018. Wówczas uczniowie kończący 
klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać 
promocji do klasy VII szkoły podstawowej. 
Rozpocznie się tym samym wygaszanie 
gimnazjów - nie będzie prowadzona rekru-
tacja do gimnazjum. 
 W roku szkolnym 2018/2019 ostatni 
rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. 
Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkol-
nym nie będą funkcjonować gimnazja.
 27 marca 2017 r. Rada Miejska w Żukowie, 
po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, podję-
ła uchwałę Nr XXXVII/399/2017 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r.
 Zakres uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 
obejmuje:
1.  plan sieci wszystkich szkół publicznych 

funkcjonujących na terenie Gminy Żuko-
wo oraz granice obwodów szkół podsta-
wowych i gimnazjów w okresie przejścio-
wym, tj. w latach 1 września 2017 r. – 31 
sierpnia 2019 r., 

2.  w uchwale w szczególności są wskazane 
adresy siedzib szkół oraz innych miejsc 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych.

 Uchwała w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego stano-
wi jednocześnie akt założycielski Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żukowie, przy ul. Ar-
mii Krajowej 2e, powstałej w wyniku prze-
kształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. 
Jana Heweliusza w Żukowie. Na rok szkolny 
2017/2018 jest prowadzony nabór do klasy 
I nowej ośmioletniej szkoły podstawowej 
oraz oddziału przedszkolnego. Jednocześnie 
w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 
uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie uczęsz-
czać będą do ośmioletniej szkoły utwo-
rzonej w budynku obecnego gimnazjum. 
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
w przekształconej szkole podstawowej pro-
wadzone będą także klasy dotychczasowe-
go gimnazjum. Obwód nowej szkoły obejmie 
następujące miejscowości: Żukowo (część), 
Małkowo, Lniska, Otomino i od klasy IV - 
Glincz. Wszystkim uczniom, których droga 
z domu do szkoły będzie przekraczała odle-
głość 3 i 4 km zostanie zapewniony dowóz 
i opieka. Dotyczy to również uczniów wyga-
szanego gimnazjum. 
 Nie ulegnie zmianie liczba szkół, których 
jest w gminie 13, w tym dwie szkoły trzykla-
sowe w Glinczu i Tuchomiu. Przy wszystkich 
działać będą oddziały przedszkolne oraz - 
jak do tej pory - Publiczne Przedszkole Spe-
cjalne, dla którego organem prowadzącym 
jest Powiat Kartuski. 
 Wiemy, że w niektórych szkołach wystą-
pią problemy z pomieszczeniem wszystkich 
uczniów. Takie sytuacje będą miały miejsce 

na przykład w Borkowie, Skrzeszewie, Nie-
stępowie i Pępowie. Będziemy starali się 
zapewnić wszystkim uczniom optymalne 
warunki do nauki poprzez m.in. adaptację 
nowych pomieszczeń.
 Jak zmieniała się liczba uczniów i pracują-
cych w poszczególnych szkołach nauczycieli
w latach 2010 – 2016 widać w załączonej 
tabeli. Od 2010 roku liczba uczniów we 
wszystkich szkołach wzrosła o 1027, z tego 
najwięcej w szkole w Baninie - o 584 ucz-
niów.
 Przeprowadzone symulacje i prognozy 
jasno wskazują, że organizacja szkół pod-
stawowych w mieście Żukowo w dwóch pla-
cówkach, z uwagi na bazę lokalową i obecną 
liczbą uczniów, jest wariantem optymal-
nym.
 Pomimo protestów nauczycieli i niektó-
rych rodziców Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Wybrzeża w Żukowie opowiada-
jących się za kontynuacją nauki w budynku 
szkoły do ukończenia VIII klasy, wskazano 
uczniom klas VII jako miejsce realizacji obo-
wiązku szkolnego nową ośmioletnią szkołę 
podstawową utworzoną w budynku obec-
nego Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Heweliusza w Żukowie, przy ul. Armii Kra-
jowej 2e. Podejmując tę decyzję wzięto pod 
uwagę głównie dobro uczniów. Musimy 
przede wszystkim dzieciom zapewnić do-
bre warunki do nauki, dbać o to, aby szkoły 
dysponowały odpowiednio dużymi i dobrze 
wyposażonymi klasami.
 Reforma oświaty dla nas wszystkich jest 
dużym wyzwaniem i mamy nadzieję, że 
sprostamy temu zadaniu w atmosferze wza-
jemnego zrozumienia. Przyjętą uchwałę 
o sieci szkół w naszej gminie należy ocenić 
pozytywnie, gdyż gmina nie przeżyła więk-
szych protestów rodziców. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że żukowski samorząd w chwi-
li obecnej nie zamknął żadnej szkoły, co 
świadczy o dobrej relacji między samorzą-
dem a społeczeństwem.

SZKOŁA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

liczba 
nauczycieli

liczba 
uczniów

Banino 34 415 35 448 37 442 44 514 48 609 72 869 84 999
Borkowo 15 143 15 148 14 157 16 162 17 177 22 203 22 202
Chwaszczyno 51 443 52 475 51 492 49 519 46 524 52 551 53 545
Glincz 9 54 10 64 9 72 10 65 11 76 11 80 12 76
Leźno 39 258 40 296 44 325 45 352 49 379 52 389 53 418
Miszewo 12 88 11 83 12 103 12 110 12 110 17 106 16 103
Niestępowo 20 164 20 192 21 185 20 187 23 197 20 186 23 176
Pępowo 25 243 29 274 29 302 31 313 33 340 34 342 35 366
Przyjaźń 39 337 41 339 41 348 42 346 39 357 42 371 42 374
Skrzeszewo 19 154 18 150 18 160 19 170 17 173 21 166 23 152
Tuchom 8 48 8 54 9 52 8 53 8 56 9 70 8 59
SP Żukowo 60 745 63 794 63 778 70 786 68 812 75 840 73 776
G Żukowo 77 768 79 748 71 708 70 698 70 702 76 664 75 641
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„Bon opiekuńczy”

Gminne Punkty Elektroodpadów Dziki na terenie Gminy Żukowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska 
w Żukowie wprowadziła uchwałą nr Nr 
XXXI/353/2016 świadczenie pieniężne 
pn. „Bon opiekuńczy”.

 Świadczenie przysługuje rodzinom korzy-
stającym z usług żłobka lub klubu dziecięcego 
wpisanych do rejestru prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Żukowo, zamieszkującym 
z dzieckiem na terenie Gminy Żukowo.

Gmina planuje w najbliższym czasie ustawić 3 szt. Gminnych 
Punktów Elektroodpadów, do których mieszkańcy gminy będą 
mogli bezpłatnie wrzucać drobne elektroodpady takie jak: ża-
rówki, baterie, telefony komórkowe, ładowarki, myszki od kom-
putera, piloty od sprzętu elektrycznego, płyty CD itp. Punkty 
zostaną ustawione w miejscowościach: Banino, Chwaszczyno 
i Żukowo. 

 Taki Punkt składa się z 7 
tub. Każda z tub posiada 
swój otwór wrzutowy oraz 
oznaczenie na jakie elektro-
odpady jest przeznaczona. 
Punkt zbudowany jest w taki 
sposób, aby wrzucane odpady 
nie zagrażały środowisku - 
konstrukcja zapobiega prze-
dostaniu się wody do wnętrza, otwory wrzutowe są odpowiedniego 
kształtu co uniemożliwia wrzucenia do tuby odpadów innych niż te, 
na które została przeznaczona. Tuba służąca do wrzucania zużytych 
żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich 
potłuczeniu. 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o niebezpie-
czeństwie oraz zniszczeniach spowodowanych przez pojawienie 
się dzików na terenach zabudowanych, przypominamy, że głów-
nym powodem pojawiania się dzikiej zwierzyny na terenach 
zabudowanych jest łatwy dostęp do pożywienia. Apelujemy, aby 
absolutnie nie dokarmiać dzików.

Karmiony dzik szybko przyzwyczaja się do takiej sytuacji i będzie 
przekazywał taką postawę swojemu potomstwu. Należy zadbać więc 
o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, 
obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były komposto-
wane wyłącznie w zamkniętych ogrodach i pojemnikach. W okolicy, 
gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamyka-
ne. W tym rejonie musimy wyeliminować dokarmianie jakichkolwiek 
zwierząt, zarówno celowe jak i przypadkowe, poprzez nie wyrzucanie 
odpadów żywnościowych w łatwo dostępnych dla dzików miejscach. 
Dziki są zwierzętami, które chętnie zjadają resztki ludzkiego poży-
wienia, w tym także chleb, którym wiele osób dokarmia ptaki. Śmiet-
niki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać otwartych worków 
ze śmieciami obok pojemników. Nie należy wyrzucać odpadków po-
żywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych!

Gmina Żukowo przygotowuje projekt dotyczący udzielania oso-
bom fizycznym dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków bytowych. 

 Według założeń wsparcie będzie kierowane do osób fizycznych, 
które są właścicielami nieruchomości położonych na terenach nie-
skanalizowanych oraz na takich, które z przyczyn technicznych lub 
ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia do istniejących sieci 
kanalizacyjnych. 
 Projekt dotyczyć ma przydomowych oczyszczalni ścieków byto-
wych, o przepustowości do 5 m3/dobę, czyli takich, które nie wymaga-
ją pozwolenia wodnoprawnego ani pozwolenia na budowę (podlegają 
obowiązkowi zgłoszenia budowlanego). Kwota jednorazowej dotacji 
ma wynosić 1 000 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Przygotowywany projekt ma na celu poprawienie stanu środowiska 
na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozby-
wania się ścieków na obszarach nieskanalizowanych. 
O rozpoczęciu realizacji programu wsparcia, o którym mowa, w tym 
o naborze wniosków o udzielenie dotacji mieszkańcy zostaną poin-
formowani w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenia w 
lokalnej prasie, obwieszczenia na tablicach sołeckich i tablicach ogło-

 Rodziny korzystające z usług żłobka mogą 
ubiegać się o świadczenie miesięczne w wy-
sokości 200 zł, natomiast rodziny, które pod-
pisały umowy z klubami dziecięcymi mogą 
otrzymywać 100 zł. 
 Treść uchwały oraz wnioski o przyznanie 
świadczenia są dostępne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Żukowo w zakładce 
pliki i formularze, sprawy społeczne i oświa-
ta. Świadczenie cieszy się dużym zaintereso-

waniem - do końca miesiąca kwietnia wpły-
nęło 80 wniosków, do tego czasu wydano 
71 decyzji administracyjnych, przyznano 
świadczenie na 74 dzieci, w tym: 56 dzieci 
objętych opieką w żłobkach i 18 dzieci w klu-
bach dziecięcych.
 Do końca kwietnia wypłacono świadcze-
nie na łączną kwotę: 29 500 zł. Świadczenie 
„bon opiekuńczy” wypłacane jest ze środków 
własnych gminy.

szeń w siedzibie Urzędu oraz umieszczenie informacji na stronie in-
ternetowej www.zukowo.pl

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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Projekty unijne w Gminie Żukowo
Budowę nowych dróg, ścieżek rowero-
wych, parkingów czy też modernizację 
budynków, oświetlenia a także możli-
wość korzystania z odnawialnych źródeł 
energii, w dużej mierze zawdzięczamy 
dotacjom unijnym, o które zabiega także 
Gmina Żukowo.

 Dzięki staraniom i intensywnej pracy pra-
cowników Referatu Programów Rozwojo-
wych i Inwestycji, przy ogromnym wsparciu 
i zaangażowaniu Zastępcy Burmistrza, Syl-
wii Laskowskiej-Bobuli z sukcesem udało 
się przejść weryfikację i ocenę kolejnych 
projektów, które uzyskały zgodę Zarządu 
Województwa Pomorskiego na dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. 
Dotyczy to projektów na budowę węzłów 
integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie, 
w ramach których powstaną ścieżki rowe-
rowe, drogi dojazdowe, parkingi samocho-
dowe i rowerowe przy przystanku PKM 
w Żukowie i Rębiechowie. Projekt „Budowa 
węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasa-
mi dojazdowymi” otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 3 793 693 zł, a projekt „Budo-
wa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębie-
chowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami 
dojazdowymi” realizowany w partnerstwie 
z miastem Gdańsk otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 15 538 079 zł.
 Rozstrzygnięty został również konkurs 
„LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)”, 
w ramach którego, wniosek Gminy Żukowo 
pn. „ Świetlik – modernizacja oświetlenia” 
został zakwalifikowany do dofinansowania 
ze środków Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przedmio-
tem zadania jest modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego w budynku Zespołu Pub-
licznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

w Przyjaźni oraz budynku Szkoły Podsta-
wowej w Niestępowie. Zakres inwestycji 
obejmuje wymianę lub przystosowanie 
obecnie istniejących opraw do możliwości 
wykorzystania technologii LED. Przewi-
duje się zastosowanie energooszczędnego 
oświetlenia LED w miejsce opraw świetlów-
kowych. Dodatkowo zadanie przewiduje 
wykonanie instalacji automatycznej regula-
cji oświetlenia, co ma na celu racjonalizację 
zużycia energii elektrycznej, poprawę jako-
ści i sprawności instalacji oświetleniowej 
oraz efektywności energetycznej, a także 
wpłynie na redukcję ponoszonych kosztów 
pracy oświetlenia.
 Planowane przedsięwzięcie wynika 
z podejmowanych działań przez Gminę 
w zakresie poprawy efektywności energe-
tycznej. Przedmiotowy projekt jest konty-
nuacją realizowanych w Gminie projektów 
dotyczących termomodernizacji budynków 
i wymiany źródeł ciepła. Szacowany koszt 
inwestycji wynosi 190 929 zł, z czego dota-
cja wynosi 20 % i stanowi kwotę 38 180 zł.
Kontynuowany będzie program PROSU-
MENT, w ramach którego planuje się za-
montowanie kolejnych 15 instalacji odna-
wialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie 
wynika z działań podejmowanych przez 
Gminę w zakresie wymiany źródeł ciepła 
oraz poprawy efektywności energetycznej. 
8 maja został ogłoszony przetarg uzupeł-
niający do zadania Prosument, w ramach 
którego w zeszłym roku zainstalowano na 
28 budynkach instalacje odnawialnych źró-
deł energii. 
 Na budynkach w ramach realizacji pro-
gramu „PROSUMENT” łącznie znajdzie się 

47 instalacji, w tym instalacja ogniw foto-
woltaicznych (43 szt.), pomp ciepła (1 szt.) 
oraz kolektorów słonecznych (3 szt.). Głów-
ny cel to ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji ener-
gii z odnawialnych źródeł poprzez zakup 
i montaż małych instalacji lub mikroinstala-
cji odnawialnych źródeł energii do produk-
cji energii elektrycznej lub ciepła dla osób 
fizycznych zamieszkujących teren gminy 
Żukowo.
 Przypominamy, że Gmina Żukowo 
w styczniu 2017 złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu „Słoneczna Gmina Żu-
kowo” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 
Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła 
energii. Projekt dotyczy instalacji kotłów 
opalanych biomasą na potrzeby centralne-
go ogrzewania, kolektorów słonecznych do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 
powietrznych pomp ciepła na potrzeby cie-
płej wody użytkowej. Zakwalifikowano 223 
Mieszkańców Gminy Żukowo. Zakładana 
wysokość dofinansowania do 85% kosz-
tów kwalifikowanych instalacji. Jednocześ-
nie informujemy, że lista osób zgłoszonych 
do udziału w projekcie została zamknięta. 
Istnieje jednak możliwość składania wnio-
sków, które w przypadku wolnych środków 
bądź rezygnacji obecnych uczestników, zo-
staną rozpatrzone i włączone do projektu. 
Decyduje kolejność składania wniosków. 
Wszystkich mieszkańców zainteresowa-
nych udziałem w Programie zachęcamy do 
złożenia Deklaracji udziału w Projekcie, 
Oświadczenia - potwierdzającego spełnie-
nie kryteriów rekrutacji oraz Ankiety po-
zwalającej na dobór i określenie zaintereso-
wania konkretnym rozwiązaniem instalacji 
odnawialnych źródeł energii.
 Szczegółowe informacje oraz wzory 
dokumentacji są do pobrania na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy Żukowo:  
www.zukowo.pl oraz pod numerem telefo-
nu: 691-105-200. 
Dokumentację można składać osobiście 
w pokoju 13 i 32 lub w biurze podawczym 
pok. 3, pocztą na adres Urzędu Gminy z do-
piskiem „OZE-Dotacja” lub przesłać skan na 
e-mail: j.fiedorowicz@zukowo.pl lub fak-
sem: (58) 685 83 30.
Serdecznie zapraszam do składania dekla-
racji uczestnictwa w planowanym Projekcie.

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego, 
w związku z dużą ilością wniosków o do-
finansowanie, terminy dotyczące oceny 
projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu 
wskazane w regulaminie konkursu i prze-
widziane na maj 2017 uległy wydłużeniu.

fot. nadesłane
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Gmina Żukowo nominowana 
w Konkursie „Teraz Polska”

Witaj Maj, 
Trzeci Maj!

Blisko 12 tys. osób podpisało petycję w sprawie budowy 
Obwodnicy Metropolitalnej
Kaszubski Związek Pracodawców zrze-
szający 163 firmy z terenu Kaszub 
i Pomorza zwrócił się do Ministra In-
frastruktury i Budownictwa Andrzeja 
Adamczyka o podjecie działań zmierza-
jących do szybkiej realizacji budowy 
Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta 
(OMT).

 Petycję w tej sprawie podpisało 11 840 
osób. W wystosowanym przez KZP piśmie 
pracodawcy podkreślają, że z niepokojem 

Od 2006 roku Polskiego Godła Promo-
cyjnego organizuje Konkurs „Teraz Pol-
ska” dla Gmin. Celem tej edycji Konkur-
su jest wyłonienie oraz wyróżnienie 
Godłem „Teraz Polska” najlepszych, pod 
względem gospodarności oraz atrak-
cyjności dla mieszkańców i przedsię-
biorców, gmin w Polsce. 

 25 kwietnia Gmina Żukowo uczestniczy-
ła w prezentacji nominowanych Konkursu 
„Teraz Polska” na PGE Narodowym w War-
szawie. Dyplom odebrała 11 maja, podczas 
IX Europejskiego Kongresu Gospodarcze-
go w Katowicach. Produkty, usługi, inno-
wacje i gminy, które w tym roku zdobyły 
największe uznanie Branżowych Komisji 
Ekspertów, zaprezentowały się Kapitule 
Konkursu podczas corocznej wystawy. 
Spośród wszystkich pozytywnie zaopi-
niowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów 
wyłoniło listę nominowanych do Polskiego 
Godła Promocyjnego w tegorocznej edycji 
Konkursu „Teraz Polska”: 33 produkty, 14 
usług, 7 innowacji, 6 gmin.
– Konkurs niezmiennie cieszy się wielką po-
pularnością wśród firm z branży spożyw-
czej i budowlanej. Tegoroczna edycja Kon-
kursu „Teraz Polska” jest jednak wyjątkowa. 
Nie tylko ze względu na poziom, który z roku 
na rok jest coraz wyższy. O jej wyjątkowości 
świadczy przede wszystkim liczba zgłoszo-
nych przedsięwzięć innowacyjnych, innowa-

W Żukowie obchody uchwalenia pierw-
szej w Europie Konstytucji rozpoczęły 
się od koncelebrowanej mszy św. Tego 
dnia przypadła również uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. 

 Po mszy w pochodzie udano się pod po-
mnik Matki Bożej Królowej Polski przy 
kościele pw. Św. Jana Chrzciciela. Tam 
odśpiewano Hymn Polski oraz pieśń „Wi-
taj Majowa Jutrzenko”. Po modlitwie ks. 
Krzysztofa Sagana i okolicznościowym 
przemówieniu Burmistrza Gminy Żukowo 
Wojciecha Kankowskiego, delegacje władz 
samorządowych, szkół, instytucji i stowa-
rzyszeń złożyły kwiaty pod pomnikiem. 
Po oficjalnych uroczystościach, podczas 
krótkiego koncertu orkiestry dętej, czę-
stowano biało – czerwonymi cukierkami.

przyjmują przedłużające się postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decy-
zji środowiskowej dla OMT. Przedstawiają 
także argumenty świadczące o konieczno-
ści szybkiej budowy obwodnicy. Podkre-
ślają, że dynamiczny rozwój aglomeracji 
Trójmiejskiej w stronę środkowych Kaszub 
generuje coraz większy ruch pojazdów na 
Obwodnicy Trójmiasta oraz drogach kra-
jowych nr 6 i 7. W Żukowie ruch pojazdów 
między rondami wynosi na dobę 25 – 30 
tys., a na Obwodnicy Trójmiasta 80 – 90 tys. 
Zakłady produkcyjne oraz mieszkańcy Trój-
miasta przenoszą się na teren środkowych 
Kaszub, co ma wpływ na wielkość ruchu 
samochodowego, który powoduje w go-
dzinach szczytu ogromne korki. Problemy 
z dojazdem mają kontrahenci i dostawcy, co 
wiąże się ze wzrostem kosztów transpor-
tu i płacy kierowców. OMT ma także duże 
znaczenie na transport towarów z portu 
w Gdyni.

– Resort przedstawił swoje stanowisko w tej 
sprawie i oświadczył, że wola budowy OMT 
jest, jednak zależy to od decyzji środowisko-
wej Sądu Administracyjnego. Jeśli będzie się 
przeciągać, to rozpoczęta zostanie najpierw 
budowa Trasy Lęborskiej – wyjaśnia prezes 
związku Zbigniew Jarecki i jednocześnie 
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do zbierania podpisów pod petycją.
 W piśmie przedstawiciele Kaszubskie-
go Związku Pracodawców wnoszą o pilne 
rozpoczęcie budowy OMT, zaznaczając, że 
poprawi to dalszy rozwój gospodarczy re-
gionu i komfort życia mieszkańców oraz 
pozwoli uniknąć w perspektywie kilku lat 
całkowitego paraliżu regionu.
 W akcję włączyli się radni i sołtysi gminy 
Żukowo oraz żukowski urząd, w którym 
można było złożyć podpisy. Wśród firm naj-
więcej podpisów zebrała Spółka Koszałka – 
1294, a wśród samorządów Gmina Żukowo 
– 1384.

cyjnych produktów i usług – podsumowuje 
Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz 
Polska”. Nominowani zaprezentowali się 
Kapitule Konkursu „Teraz Polska” pod-
czas wystawy na PGE Narodowym. Jury 
składające się z blisko 30 autorytetów 
życia społecznego, kulturalnego, gospo-
darczego, naukowego i politycznego pod 
przewodnictwem prof. Michała Kleibera 
w drodze głosowania wybrało zwycięz-
ców tegorocznej edycji Konkursu.
 Laureatów XXVII edycji Konkursu „Teraz 
Polska” poznamy podczas uroczystej gali 
wręczenia statuetek 29 maja 2017 r. w Te-
atrze Wielkim.
 Konkurs „Teraz Polska” od ponad 25 lat 
niezmiennie cieszy się dużym zaintere-
sowaniem firm, które szukają sposobu na 
potwierdzenie wysokiej jakości oferowa-
nych przez siebie produktów i usług. 

fot. nadesłane

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. OKiS
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Węzła 
betoniarskiego 

nie będzie
Miło mi poinformować mieszkańców 
Osiedla Norbertanek że Rada Miejska 
w Żukowie w dniu 11 kwietnia br. przyję-
ła plan miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów po byłych 
zakładach drobiarskich.

 Przyjęcie tej uchwały oznacza, że po 
jej uprawomocnieniu na tym terenie 
dopuszczalne będą jedynie inwestycje 
na cele usług nieuciążliwych takich jak 
oświata, handel itp. czyli te usługi które 
jako Rada Osiedla wnieśliśmy w 2014 r. 
do projektu w/w planu z wykluczeniem 
usług na cele produkcji uciążliwych takie 
jak m.in. budowa węzła betoniarskiego 
oraz wszystkich innych inwestycji mo-
gących znacząco oddziaływać na środo-
wisko i generować ponadnormatywny 
pył i hałas. Wobec tego nasz sprzeciw 
dot. planowanej budowy węzła beto-
niarskiego trwający od listopada 2009 r. 
okazał się skuteczny. Co roku podtrzy-
mywany w sprawozdaniach osiedlowych 
oraz poprzez sprzeciw w 2011 r. w Są-
dzie Administracyjnym w Gdańsku, jak 
i podczas publicznych dyskusji w 2015 
i 2016 r. z przedstawicielami planowanej 
inwestycji. Dziękuję Panu Burmistrzowi 
Wojciechowi Kankowskiemu, Zastępcy 
Tomaszowi Szymkowiakowi za wsparcie 
mieszkańców osiedla i Radzie Miejskiej za 
jednomyślne przyjęcie uchwały.

Józef Gogoliński
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Norbertanek w Żukowie

Przewodnicy PTTK na wyjeździe szkoleniowym w Gminie Żukowo

Co ze zwycięskim 
projektem Budżetu 
Obywatelskiego?

Spotkanie w sprawie 
Młodzieżowej Rady 
Gminy Żukowo

Ponad 40 przewodników z Koła Prze-
wodników Miejskich i Terenowych im. 
Franciszka Mamuszki przy Oddziale 
Gdańskim PTTK uczestniczyło w wyjeź-
dzie szkoleniowym odbywającym się na 
terenie Gminy Żukowo.

Wyjazd stanowi tradycyjne przygotowanie 
członków Koła do kolejnego sezonu tury-
stycznego. Przewodnicy zwiedzili między 
innymi Pałac w Leźnie, Galerię Sulmin, 
Kościół pw. WNMP w Żukowie, elektro-
wnię w Rutkach oraz Muzeum Volkswagena 
w Pępowie. 
 Koło przewodników miejskich i tereno-
wych im. Franciszka Mamuszki przy Od-
dziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Za-
łożone 9 XI 1951 roku w Gdańsku jako Sek-
cja Przewodników PTTK, 9 VI 1952 prze-
kształcone w Koło Przewodników PTTK 

„Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parko-
wa” to projekt, który zwyciężył w pierw-
szej edycji Żukowskiego Budżetu Obywa-
telskiego, zyskując 484 głosy.

 Obecnie trwa procedura rozpoczęcia in-
westycji polegająca na wykonaniu oświet-
lenia leśnego odcinka ul. Parkowej. Jedno-
cześnie zostanie poprawiona nawierzchnia 
ulicy poprzez wyrównanie i nawiezienie 
kruszywa. Wyżej wspomniany odcinek uli-
cy przeznaczony będzie do ruchu pieszego 
i rowerowego, w związku z czym wykonane 
zostaną także zabezpieczenia uniemożli-
wiające wjazd samochodów na zmodernizo-
wany odcinek ul. Parkowej. Gmina Żukowo 
zabezpieczyła na realizację zadania wynika-
jącego z wyboru mieszkańców Żukowa 200 
tys. złotych. W przypadku gdy prace zwią-
zane z wykonaniem oświetlenia i remontu 
ulicy wyniosą mniej niż wyżej wymieniona 
kwota, zostaną zakupione i zamontowane 
elementy małej architektury, takie jak ławki 
czy kosze na śmieci. Prace związane z rea-
lizacją tego zadania powinny zostać zakoń-
czone do końca października br. 

16 maja odbyło się kolejne spotkanie 
z przedstawicielami placówek oświato-
wych z terenu gminy Żukowo w sprawie 
powstania Młodzieżowej Rady Gminy 
Żukowo.

 W dyskusji wzięło udział 8 koordynato-
rów z żukowskich placówek oświatowych, 
w tym także dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie 
oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.
 Głównym tematem spotkania było okre-
ślenie kluczowych zagadnień związanych 
z utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy 
Żukowo (MRG), w tym statutu i przebiegu 
głosowania w wyborach młodych radnych. 
Zdecydowano, że pierwsze wybory odbę-
dą się w tym roku na przełomie września 
i października. Na spotkaniu opracowano 
i zatwierdzono statut, określono harmo-
nogram działań. Liczbę radnych MRG usta-
lono na 15. Wspólnie omówiono plan pro-
mocji nowej inicjatywy. W czerwcu ruszy 
kampania informacyjna wśród młodzieży.

przy Zarządzie Okręgu PTTK w Gdańsku, 
następnie w Koło Przewodników Miejskich 
i Terenowych. W 1991 roku część przewod-
ników utworzyła Regionalny Oddział Prze-
wodnicki. Od 1952 siedzibą Koła jest ka-
mienica należąca do Oddziału Gdańskiego 
PTTK przy ul. Długiej 45. 

Działalność przewodników skupionych 
w Kole to m.in.: spotkania i wyjazdy szkole-
niowe, wizyty w galeriach, muzeach i na wy-
stawach, wspólne wyjazdy z okazji rozpo-
częcia i zakończenia sezonu turystycznego, 
uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach 
na temat przewodnictwa i turystyki. 

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. Natalia Piotrzkowska
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Fotograficzna Gra Miejska wystartowała!

13 maja 6 grup utworzonych przez 
uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 
2 w Żukowie mogło przetestować Fo-
tograficzną Grę Terenową opartą na 
przestrzennym scenariuszu, który pro-
wadzi przez wybrane miejsca Żukowa, 
pozwalając zobaczyć je z innej, niepo-
wtarzalnej strony. 

 Opinie i relacje uczestników Gry po jej za-
kończeniu były pozytywne, a część z nich 
stwierdziła, że chętnie jeszcze raz weźmie 
w niej udział. Bardzo to cieszy i niedługo po-
damy termin następnej edycji, na którą tym 
razem ruszą zapisy. Gra terenowa wymaga 
od jej uczestników orientacji w terenie, ko-
jarzenia faktów i logicznego myślenia.
 Przeznaczona jest zarówno dla turystów, 
chcących w alternatywny sposób poznawać 
Żukowo, jak też mieszkańców i całych ro-
dzin, którzy chcieliby w atrakcyjny sposób 
spędzić wolny czas i odkryć inne oblicze 
swojego miasteczka. Uczestnicy mogą po-
znawać historię miasta, postaci z nim zwią-
zane, architekturę, jego walory turystycz-
ne. Ulice miasta stają się wtedy planszą gry, 
a zespoły uczestniczą w rozwiązywaniu 
zagadek nie tylko fotograficznych. Druży-
ny rywalizują na ulicach miasta, starają się 
wykonać postawione przed nimi zadania 
w jak najkrótszym czasie. Liczą się: szyb-
kość, trafność, wiedza, kojarzenie faktów, 
spostrzegawczość, praca zespołowa i orien-
tacja w terenie. Celem gry jest rozwiązanie 
trzech typów zagadek: sfotografowanie 
miejsc/przedmiotów, zaznaczenie wskaza-
nych punktów na mapie i zebranie naklejek 
ze wskazanych miejsc. Wygrywa ta druży-
na, która trafnie rozwiąże wszystkie zagad-
ki i jako pierwsza zgłosi się na linii mety.

Każda drużyna ma do wykonania trzy ro-
dzaje zadań. 
1.  Zadanie „Zrób zdjęcie” - drużyna powin-

na sfotografować 6 miejsc bądź przed-
miotów. Aby dowiedzieć się, jakie miej-
sce/przedmiot należy sfotografować 
należy przeczytać wierszowaną zagad-
kę, która zawiera subtelne podpowiedzi 
naprowadzające na miejsce/przedmiot. 

2.  Zadanie „Nanieś na mapę” - drużyna po-
winna nanieść na mapę Żukowa 5 nakle-
jek w miejscach właściwego położenia 
tych punktów. Aby rozpoznać, o jakie 
miejsce/obiekt chodzi należy obejrzeć 
fotografie przedstawiające te miejsca/
obiekty i ustalić, gdzie się znajdują. 

3.  Zadanie „Zbierz naklejki” - drużyna po-
winna zebrać 4 naklejki, z których po-
wstanie herb Gminy Żukowo. Gracze 
otrzymują naklejki u 4 lokalnych przed-
siębiorców. 

Gra kończy się, gdy wszystkie zespoły dotrą 
na miejsce mety (czyli miejsce startu), bądź 
po upływie 3 godzin od rozpoczęcia gry. 
Uczestnicy, którzy nie rozwiązali wszyst-
kich zadań są zobowiązani stawić się na 
metę po upływie ustalonego czasu.
 Zdjęcia wykonane przez uczestników 
będą prezentowane w internetowej Galerii 
Gminy Żukowo. Mogą zostać również wy-
korzystane w innych formach promujących 
Gminę. 
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Gorączka muzealnej nocy

Wieczór kabaretowy - Katarzyna Pakosińska

Żukowo po raz drugi przyłączyło się do 
Europejskiej Nocy Muzeów. Zanim jed-
nak grupy wyruszyły na zwiedzanie, 
wcześniej, bo o godz. 17.00, z ogrodu przy 
Ośrodku Kultury i Sportu pięć drużyn 
wyruszyło w poszukiwaniu uwięzionego 
Gryfa. Byli to uczestnicy I Sportowej Gry 
Miejskiej, której celem było poznanie 
geografii i historii Żukowa w niekonwen-
cjonalny sposób.

 Uczestnicy rozwiązując różnego rodzaju 
zadania, wymagające zarówno kondycji fi-
zycznej jak i wiedzy o swojej miejscowości, 
zdobywali kolejne hasła, które posłużyły do 
stworzenia szyfru niezbędnego do uwolnie-
nia spętanego łańcuchami Gryfa. 
 O godz. 20.00 spod kościoła św. Jana 
Chrzciciela wyruszyła pierwsza grupa 
mieszkańców i turystów, którzy postano-
wili skorzystać z atrakcji przygotowanych 
na tę noc. Trasa zwiedzania powadziła 
deptakiem przez Plac Mariacki do kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny. Wędrując z przewodniczką Magdaleną 
Maliszewską można było poznać historię 
klasztoru Norbertanek w Żukowie oraz 
odkryć jakie zabytki skrywa żukowska 
świątynia. Po zwiedzaniu kościoła grupy 
udawały się do Muzeum Parafialnego z Izbą 
haftu kaszubskiego, gdzie o zgromadzonych 
zbiorach opowiadała Genowefa Zasada. 
Odważni schodzili do podziemnych krypt, 
w których mogli zobaczyć historyczne po-
chówki, a jeśli komuś jeszcze mało było ad-
renaliny, to mógł zmierzyć się w pojedynku 
z członkami Bractwa Rycerskiego „Kerin”. 
Rycerze prowadzili również warsztaty 
czerpania papieru, kaligrafii i garncarstwa. 
 W Żukowie, które nazywane jest kolebka 
haftu kaszubskiego, nie zabrakło oczywi-
ście warsztatów prowadzonych przez haf-
ciarki Bernadetę Reglińską i Marię Płot-
kę. Po tych wszystkich atrakcjach posilić 
można było się prostą strawą, a pragnienie 

Uśmiech Katarzyny Pako-
sińskiej znany jest w Polsce 
i za jej granicami. W miniony 
piątek mieli okazję usłyszeć 
go również zebrani w Re-
stauracji „Gryf” w Żukowie. 
Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze i salwach śmie-
chu.

zaspokoić herbatami ziołowymi, których 
smaki skomponowała specjalnie na tę noc 
Loretta Pobłocka-Olech z Wydziału Far-
maceutycznego Uniwersytetu Medycznego. 
Około godz. 2 w nocy ostatnia grupa zakoń-
czyła zwiedzanie i obejrzała pokaz walki ry-
cerskiej. Wszyscy zwiedzający zachwycali 

się bogactwem architektury i wyposażenia 
oraz niepowtarzalną atmosferą przywołu-
jącą czasy średniowiecza. Organizacja tego 
wydarzenia była możliwa dzięki otwartości 
proboszcza parafii WNMP ks. Krzysztofa 
Sagana i pomocy strażaków z OSP w Żuko-
wie. 



10  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

OŚWIATA

W kwietniu przeprowadzono postępowanie konkursowe na kandydata na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żukowie ul. Armii Kra-
jowej 2e.

 Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Kuratorium Oświa-
ty, przedstawicieli organu prowadzącego – Gminy Żukowo, przedstawi-
cieli Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, przedstawicieli zakłado-
wych organizacji związkowych, na posiedzeniu dnia 12 kwietnia 2017 r. 
wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora – Panią Mirosławę Żołna. 
Burmistrz Gminy Żukowo, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzył Pani 
Mirosławie stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie na okres 
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. Do końca sierpnia 2017 r. pełni ona 
funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
 Pani Żołna jest nauczycielem z wieloletnim stażem, stanowisko dyrektora w PG 
Nr 2  objęła we wrześniu 2012 r., natomiast pracę jako nauczyciel w tej placówce 
rozpoczęła w 2002 r.

28 kwietnia br. została ogłoszona ofi-
cjalna lista posłów i posłanek XXIII 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, na po-
morskiej liście jako pierwsi ukazali się 
Dawid Miotk i Maksymilian Rychert – 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 
im. Jana Heweliusza w Żukowie.

W przeddzień Światowego Dnia Ziemi 
w Szkole Podstawowej w Żukowie ucz-
niowie klas trzecich, pod opieką wycho-
wawczyń Moniki Dembek, Bogumiły 
Bundt, Heleny Kukielskiej, Ewy Dering, 
Beaty Formella, Małgorzaty Pawlak 
i Barbary Adamczyk, przedstawili nie-
zwykle barwny, taneczno – muzyczny 
program artystyczny.

Motywem przewodnim uroczystości były 
motyle. To właśnie przy okazji tak waż-
nego dnia, został podsumowany II Woje-
wódzki Konkurs Plastyczny, przebiegający 
w tym roku pod hasłem „Chrońmy motyle 
dokąd jeszcze są”. Organizatorki konkur-

Mirosława Żołna dyrektorem SP Nr 2 w Żukowie

Żukowo ma najlepszych posłów na Pomorzu!

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Żukowie
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 Chłopcy są również członkami komisji 
problemowej, gdzie stanowią najlepszy 
zespół. W dniach 13-14 maja brali udział 
w posiedzeniach komisji w Sulejówku, Da-
wid Miotk został także przewodniczącym 
podkomisji. 1 czerwca zasiądą w obradach 
Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie na 
ul. Wiejskiej.
 W ostatnim czasie organizowali wyda-
rzenia promujące 66. Kaszubski Pułk Pie-
choty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
tj.: 4 kwietnia 2017 odbył się Marszobieg 
wiedzy o bohaterach 66. Kaszubskiego 
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. 
 Od 1 do 9 kwietnia w kościele Mariackim 
w Żukowie obejrzeć mogliśmy mini wysta-
wę informującą o 66. Kaszubskim Pułku 
Piechoty. 10 kwietnia 2017 miała miejsce 
konferencja pt. „Czym jest 66. Kaszubski 
Pułk Piechoty i jak związany był z Żuko-

wem?”, w której m.in. uczestniczył gość 
honorowy Łukasz Grzędzicki - Wiceprezes 
ZKP. 
 Wykonana została wideo ankieta, ba-
dająca świadomość lokalnej społeczności 
o tej jednostce wojskowej. 
 Zebranych zostało prawie 300 podpisów 
pod petycją o utworzenie w Żukowie tablic 
informujących o 66. KPP. W chwili obecnej 
trwają prace nad projektem - powstaną 
tablice przed kościołem św. Jana – na po-
czątku deptaka.
– To dla nas ogromny sukces, chcielibyśmy 
podziękować naszym pomocnikom, czyli so-
jusznikom, bez których nie dałoby rady oraz 
Urzędowi Gminy za wsparcie. Mamy nadzie-
ję, że będziemy godnie reprezentować nasze 
województwo podczas posiedzeń komisji 
i obrad sejmu. – podsumowali Dawid Miotk 
i Maksymilian Rychert.

su Dorota Goszka – Stoltmann, Marzena 
Górska, Joanna Lewandowska oraz Anetta 
Rosener wybrały ten wyjątkowy dzień na 
wręczenie nagród i wyróżnień pomorskim 
laureatom z klas I – VI. W eliminacjach 
konkursowych wzięło udział 30 szkół 
podstawowych i 1 Młodzieżowy Dom 
Kultury z naszego województwa. Do or-
ganizatorów wpłynęło 151 prac, spośród 
których wybrano 40 najciekawszych. Na 
uroczystość zaproszono laureatów wraz 
z opiekunami. Dyrektorka Szkoły p. Rena-
ta Stubińska – Nalewajek pogratulowała 
wszystkim nagrodzonym oraz podzięko-
wała uczniom i nauczycielkom klas III za 
przygotowanie oprawy artystycznej.

Szkolne świętowanie 
Dnia Ziemi, nie zakoń-
czyło tylko na tym 
uroczystym dniu. 
Zostało przedłużone 
jeszcze na sobotę - na 
terenie placówki, jak 
co roku, zorganizowano 
i przeprowadzono zbiórkę 
makulatury. Żukowscy ucznio-
wie po raz kolejny potwierdzili, że dosko-
nale rozumieją ideę ochrony środowiska 
i potrafią ją stosować w praktyce.

Opracowanie Szkoła Podstawowa 
im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
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W dniach 7-12 maja żukowskie gimna-
zjum gościło 19 uczniów wraz z opie-
kunami z gimnazjum w Wendelstein, 
w ramach kontynuacji wymiany polsko 
- niemieckiej. Na gości czekał ciekawy 
plan pobytu, który realizowali wraz z 20 
uczniami szkoły.

 Pierwszego dnia (poniedziałek) goście 
zostali przywitani przez panią Dyrektor 
Mirosławę Żołnę oraz oprowadzeni po 
szkole. Następnie odwiedzili burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego i przewodniczą-
cego Rady Gminy Witolda Szmidtke, którzy 
przekazali uczniom informacje na temat 
miasta i gminy Żukowo oraz obdarowali ich 
upominkami. Uczniowie mieli także możli-
wość zwiedzenia nowoczesnej strażnicy 
OSP w Żukowie. Poniedziałek to również 
czas, kiedy uczniowie pracowali w grupach 
nad plakatami tematycznie powiązanymi 
z Kaszubami oraz nad przewodnikiem po 
Gdańsku w trzech językach – angielskim, 
niemieckim i polskim.
 We wtorek uczniowie zwiedzili Gdańsk, 
spacerowali po pięknej Starówce, odwie-
dzili Bazylikę Mariacką i pokonali setki 
schodów, aby dostać się na wieżę Bazyliki 
z punktem widokowym, a następnie uda-
li się do Sopotu, zaś w środę pojechali do 
Gdyni. Tam zwiedzili statek „Dar Pomorza” 
i odbyli rejs po porcie Gdynia. W czwartek 
udali się do Wieżycy, aby wejść na wieżę 
widokową i podziwiać panoramę Kaszub. 
Potem pojechali do Szymbarku do Centrum 

Pod koniec kwietnia 2017r w Szkole 
Podstawowej w Baninie pojawił się mały 
robocik „mBot”. Szkoła otrzymała go na 
tydzień w ramach programu „Robopacz-
ka”, organizowanego przez firmę Tro-
bot.pl. 

 To już kolejna edycja warsztatów z ro-
botyki w banińskiej szkole, w poprzedniej 
testowany był Ozobot. W ramach zajęć, 
uczniowie odkrywali najnowsze technolo-
gie występujące w robotach, takie jak np. 
różnego typu czujniki optyczne - sonary 
czy czujniki ruchu.

Goście z Wendelstein w Żukowie

Zabawa z robotyką w SP w Baninie

fot. nadesłane

Edukacji i Promocji Regionu, gdzie ucznio-
wie z Polski byli przewodnikami swych 
niemieckich kolegów i pokazali im między 
innymi najdłuższą deskę, dom do góry no-
gami oraz bunkier Gryfa Pomorskiego. Po 
zwiedzaniu młodzież wspólnie spędziła 
czas przy ognisku. Po południu odbyła się 
impreza pożegnalna, będąca podsumowa-
niem tej edycji wymiany polsko-niemie-
ckiej. Uczniowie przygotowali prezentację 
multimedialną na temat wymiany, zaś Pani 
Dyrektor zaprosiła członków Regional-
nego Zespołu Pieśni i Tańca Bazuny z Żu-

kowa, którzy przybliżyli gościom kulturę 
kaszubską. Był też czas na podziękowania 
skierowane w stronę władz, nauczycieli, 
rodziców i dzieci. Niemieccy opiekunowie 
przekazali na ręce pani Dyrektor drzewko, 
które ma być symbolem rosnącej przyjaź-
ni pomiędzy naszymi szkołami. Wieczór 
zakończył się poczęstunkiem przygotowa-
nym przez rodziców.

 W piątek goście mieli okazję zobaczyć jak 
wyglądają lekcje w polskiej szkole, zaś wie-
czorem przyszedł czas na pożegnanie...

 Robot „mBot” to wielofunkcyjne urządze-
nie zaprojektowane zarówno do zabawy 
jak i uczenia się podstaw programowania, 
elektroniki oraz robotyki.
 Sterowanie  nim zapewnia środowisko 
graficzne mBlock oparte o graficzne blocz-
ki, rozwiązanie zaczerpnięte z intuicyjnego 
języka programowania Scratch 2.0. Elek-
tronika mBota jest oparta na uproszczonej 
płytce Arduino, na której wszystkie wyj-
ścia są opisane kolorami, tak aby uczeń nie 
miał żadnego problemu z montażem  po-
szczególnych modułów robota.
 Zadaniem uczniów było zaprogramowa-
nie robota, tak aby precyzyjnie wykonał 
czynności przez nich wymyślone. Ucz-
niowie komunikowali się z robotem bez-
przewodowo z wykorzystaniem różnych 
narzędzi takich jak pilot na podczerwień, 
smartphone, jak również komputer.
 Niewątpliwie największym powodem do 
zadowolenia wśród uczniów było samo-
dzielne zaprogramowanie robota, który na 
żywo reagował na polecenia i precyzyjnie 

wykonywał czynności przez nich wymy-
ślone.
 Na pytanie postawione uczniom ostatnie-
go dnia warsztatów. Co tak naprawdę robot 
potrafi? - odpowiadali z przejęciem, że ich 
robot jeździł po torze i omijał przeszkody, 
a nawet potrafi obejść labirynt. To wszyst-
ko było możliwe dzięki sensorom w które 
był wyposażony robot oraz aplikacji stwo-
rzonej przez małych ekspertów.
 Warsztaty cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem młodzieży szkolnej, zadawali 
mnóstwo ciekawych pytań i wykazywali 
chęć do aktywnego udziału w zajęciach. Na 
pewno tego typu nauka poprzez zabawę, 
pozwoliła im odkryć w sobie nowe talenty 
oraz rozwijać swoje zdolności.
Szkoła od wielu lat aktywnie uczestniczy 
w krajowych i międzynarodowych  kon-
kursach programistycznych np. Baltie, Go-
dzina Kodowania. Tylko wczesny kontakt 
ucznia z technologią informatyczną po-
zwoli sprostać oczekiwaniom jakie stawia 
współczesny świat przed młodym pokole-
niem. Zajęcia zorganizował i przeprowa-
dził - Mirosław Neuman.

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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OŚWIATA

W Szkole Podstawowej w Skrzeszewie 
zdrowie promuje się w pełni!

 Były warsztaty edukacyjne, które po-
prowadziła pani dietetyk. Na „Jesiennym 
Pikniku Rodzinnym przygotowywano 
zdrowe i smaczne potrawy. Trenerka fit-
ness zachęcała rodziców, uczniów i na-
uczycieli do aktywności fizycznej. Ruch 
to przede wszystkim zdrowie, dlatego za-
jęcia fitness są kontynuowane – prowadzi 
je w szkole uczennica klasy szóstej Alicja 
Żarczyńska. Uczniowie wzięli również 
udział w programie „Zdrowe zęby, piękny 
uśmiech”.
 Teraz uczniowie ze Skrzeszewa włączy-
li się aktywnie w ogólnopolską kampanię 
rowerową pod hasłem „Rowerowy Maj”. 
Koordynatorem akcji jest nauczycielka 

Aktywna, zdrowa i rowerowa szkoła w Skrzeszwie
Jolanta Reszka. 8 maja 2017 r. około 50 
uczestników przyjechało na rowerach, 
hulajnogach, rolkach mimo, że aura nie 
dopisała. Z entuzjazmem przyjeżdżają do 
szkoły uczniowie, rodzice i pracownicy. 
Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci. 
Nie straszny nam nawet... śnieg w maju!
Prowadzone są także warsztaty rolkar-
sko – wrotkarskie, a ich organizatorem 
jest Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdań-
skie Lwy”. Są one współfinansowane 
przez Urząd Gminy w Żukowie. Cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, dlatego je-
śli dzieci będą chętne, to odbywać się one 
będą także w czasie wakacji.
 Na 1 czerwca 2017 r. zaplanowano w na-
szej szkole „Dzień Rodziny”, połączony 
z „Jazdą na rolkach”. Promowanie postaw 
prozdrowotnych w szkole podstawowej 

w Skrzeszewie, to hasło wpisujące się 
w program „Bezpieczna+” i „Szkoły Pro-
mującej Zdrowie”.
 Szczegóły realizacji działalności szkoły 
w tym zakresie można śledzić na profilu 
facebook.pl/spskrzeszewo oraz na stronie 
internetowej www.skrzeszewo.com.pl

Jolanta Reszka

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Borkowie 19 maja był dniem zmagań 
najlepszych małych znawców Kaszub. 
Po raz drugi szkoła zorganizowała tak 
ważną dla Regionu imprezę o zasięgu 
wojewódzkim. 

 53 uczestników z 21 szkół, z 6 pomor-
skich powiatów rozwiązało z bardzo do-
brym efektem test zamknięty wymaga-
jący dogłębnej znajomości problematyki 
kaszubskiej. Wiedzieli m.in. co znajduje 
się w herbie Kościerzyny, kiedy powstało 
Zrzeszenie Kaszubskie, jakie zakonnice 
przez wieki żyły w Żukowie, kto był mi-
sjonarzem Pomorza Zachodniego, które 
jezioro jest największe na Kaszubach, czy 
też co oznacza słowo „worzta”. Pomysło-
dawca konkursu, autor pytań i materiałów 
pomocniczych, dyrektor Józef Belgrau za-
uważył, że konkurs oraz jego organizacja 
się rozwija i doskonali. 

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec” 
 W tym roku doszli uczestnicy z powia-
tu gdańskiego, a powiat bytowski zgłosił 
chęć udziału w następnej edycji. Najdłuż-
szą drogę przebyli już po raz drugi ucznio-
wie z nauczycielką języka kaszubskiego z 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Piotra 
Dunina z Chojnic. Szkoły otrzymały mate-
riały, kompendium wiedzy o Kaszubach. 
Są to podstawowe wiadomości z historii, 
literatury, geografii, rzemiosła i sztuki 
ludowej, symbole Kaszub, główne organi-
zacje i instytucje kaszubskie czy wybrane 
słownictwo kaszubskie. Treści te wraz 
z regulaminem konkursu były także do-
stępne na stronie internetowej borkow-
skiej szkoły. Zakres wymaganej wiedzy 
był bardzo szeroki, mimo to, tak w części 
pisemnej, jak i ustnej, wyraźnie przewa-
żały odpowiedzi pozytywne. Zwycięzcą 
„Kaszubskiego Wiecu” został Hubert Leik 
ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. II 
miejsce zajęła Aleksandra Dosz z Pępowa, 

a III miejsce zajął Jakub Czoska z Miszewa.
Konkurs odbył się pod patronatem Wojewo-
dy Pomorskiego, Dariusza Drelicha, Burmi-
strza Gminy Żukowo, Wojciecha Kankow-
skiego i Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, 
posła na Sejm RP, która już po raz drugi 
ufundowała nagrodę główną. Rada Rodzi-
ców Szkoły przekazała piękne plecaki dla 
II i III miejsca. Nagrody ufundowały także: 
żukowski i baniński oddział ZKP, miejscowy 
OKiS, Burmistrz Gminy Żukowo, Wojewoda 
Pomorski. Cała społeczność szkolna była 
bardzo zaangażowana w organizację im-
prezy, uczniowie starszych klas wraz z na-
uczycielami już od rana przygotowywali 
poczęstunek dla gości, ci o talentach arty-
stycznych grali i śpiewali w przerwach. Inni 
przygotowywali dekoracje i pomagali ob-
słudze w urządzeniu sal. III Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski 
Wiec” odbędzie się w Borkowie prawdopo-
dobnie dnia 17 maja 2018 r.

fot. nadesłane

fot. nadesłane

fot. nadesłane
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KULTURA

„Żukowo – moja mała Ojczyzna” to tytuł 
zbioru wierszy mieszkanki Żukowa El-
żbiety Hinc, który został wydany przez 
Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Żukowie. Pod takim samym 
tytułem 22 kwietnia na Małej Scenie 
w przy Gimnazjum nr 2 w Żukowie od-
było się spotkanie z poezją.

 Panie Elżbieta Hinc, Danuta Buszta 
i Wanda Łydzińska zaprezentowały swoją 
twórczość, która promuje region Kaszub 
oraz samo Żukowo.
 Panie przedstawiły zebranym wybrane 
przez siebie utwory, które wyrażają oso-
biste odczucia, przeżycia i wspomnienia 
autorek. Wiersze Elżbiety Hinc czytała ze-
branym także Teresa Byczkowska, człon-
kini KGW Żukowo.
 – Często bywa tak, że ta wielka kultura 
zaczyna się właśnie na małej scenie – pod-
sumował spotkanie z poezją burmistrz 
Wojciech Kankowski, który pogratulował 
paniom talentu oraz pomysłu na zorgani-
zowanie takiego spotkania.
 Obecni zostali także obdarowani zbio-

13 prac Koła zainteresowań haftem 
kaszubskim w Chwaszczynie weźmie 
udział w Konkursie Haftu w Linii. Pra-
ce na konkurs przekazane zostały 12 
maja.

 Na wystawę pojechały prace pań: Salo-
mei Rzeszewicz, Anny Barsowskiej, Ireny 
Płotka, Stefanii Orzikowskiej, Teresy Se-
cke, Wandy Krzymińskiej i Genowefy Rój. 
15 czerwca jurorzy przedstawią wyniki 
konkursu. Po Konkursie w Linii zorgani-
zowana zostanie wystawa pokonkursowa 
w Żukowie, prace pokazywane będą także 
w kościele św. Jana w Gdańsku, a stamtąd 
prawdopodobnie pojadą do Niemiec.
 Kółko zainteresowań haftem kaszub-
skim szkoły żukowskiej spotyka się 
w Chwaszczynie już od 10 lat. Na konkurs 
prace wystawiono po raz 9. Zawsze zaj-

Spotkanie z poezją

Haft Koła z Chwaszczyna na wystawie w Linii

rem wierszy Elżbiety Hinc „ Żukowo - moja 
mała Ojczyzna”, który został wydany jako 
zadanie współfinansowane z budżetu 
Gminy Żukowo w ramach programu „Lo-
kalne Partnerstwo 2017” w zakresie „Kul-

tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego”.
 Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie we 
współpracy z Biblioteką Samorządową.

mowany one wysokie miejsca i wyróżnie-
nia. Nawet była nagroda prezydentowej 
Anny Komorowskiej. W tym roku Koło 
z Chwaszczyna przygotowało 13 prac, ale 
wszystkie robione były wcale nie z myślą 
o konkursie, ale na własne potrzeby. Panie 
często dopasowują kolory haftu do wy-
stroju swojego mieszkania, stąd np. wzór 
kaszubski szkoły żukowskiej w odcieniu 
zielonym czy brązu. Za model służą wzory 
zawarte w teczce żukowskiej oraz wyda-
nej przez pana Edmunda Szymikowskiego 
z Linii. Ale panie tworzą również swoje 
wzory, często dodają elementy, aby np. 
wydłużyć wzór. 
 Kółko haftu spotyka się w każdy ponie-
działek przez okrągły rok. Należy do niego 
około 30 osób w rożnym wieku i nie tylko 
z Chwaszczyna ale nawet z Gdańska. Ich 
haft trafił już nawet do Australii, Austrii, 
Irlandii czy Niemiec i Kanady. Kiedyś pa-
nie wykonywały mniejsze rzeczy, typu 
krawaty. 
 Konkurs „Haft Kaszubski” organizowany 
jest od 1996 r. Organizatorem jest Gminny 
Dom Kultury w Linii. Cele to upowszech-
nienie wartości i atrakcyjności różnych 
szkół haftu kaszubskiego, aktywizowa-
nie środowiska twórczego, pozyskiwanie 
nowych twórców oraz młodych talentów, 
popularyzacja twórców ludowych (haf-

ciarzy) i umożliwienie im prezentacji 
swojej twórczości, upowszechnianie war-
tości sztuki ludowej – haftu kaszubskiego 
wśród społeczeństwa. Przedmiotem kon-
kursu jest haft czepcowy i wielobarwny 
na obrusach, serwetach, chustach itp. Ko-
misja w składzie: Elżbieta Szymroszczyk-
Ball – etnograf, członek Fundacji CEPELIA 
Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, 
Ewa Gilewska – etnograf, Kustosz Muze-
um Etnograficznego w Gdańsku, Benita 
Grzenkowicz-Ropela – etnograf, kustosz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie, Edmund 
Szymikowski – emerytowany dyrektor 
Gminnego Domu Kultury w Linii, hafciarz 
Jadwiga Sommer – Przewodnicząca Komi-
sji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia. 

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. B. Bujnowska-Kowalska

fot. B. Bujnowska-Kowalska
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Borkowo - od średniowiecza po wiek XXI
Borkowo koło Żukowa zamieszkałe 
było przez człowieka już w pradziejach. 
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi 
z 1351 roku, kiedy to wieś została loko-
wana na prawie chełmińskim. 

 W 1416 roku panowie z Borkowa zosta-
li ukarani za niewywiązanie się z zadań 
transportowych dla państwa krzyżackie-
go. W 1437 roku wieś widnieje w spisie 
księgi czynszów Zakonu Krzyżackiego 
jako Pannengut w okręgu sulmińskim, czy-
li własność drobnej szlachty. Mieszkańcy 
musieli odrabiać lub płacić podatek świń-
ski (sweyngelt), krowi (kugelt), transport 
(prowod) i podatek od koszenia (kossen-
gelt). 
 W czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, 
w 1570 roku, Borkowo liczyło 17 włók (1 
włóka = ok. 18 ha) . Właści-
cielami byli Jakob, Fabian, 
Tomasz i Albert Borkowski, 
każdy posiadał 4 włóki zie-
mi i od każdej włóki płacono 
zupełnie symbolicznie po 
12 groszy na rzecz państwa 
polskiego. W 1647 roku nor-
bertanki żukowskie prze-
jęły ¾ Borkowa w zamian 
za ¼ Glincza. Szlachecki 
właściciel pozostałej resz-
ty wsi nazywał się Borkow. 
W 1682 roku w Borko-
wie były dobra duchowne 
z ogrodnikami, we wsi była 
także karczma należąca do 
szlachcica.
 W 1772 roku, po I rozbio-
rze Polski, dobra klasztoru żukowskiego, 
w tym większość Borkowa, przejął pruski 
skarb państwa, tworząc Borkowo Królew-
skie. Właścicielem Borkowa Szlacheckiego 
był wówczas Stanisław Zelewski. W jego 
majątku mieszkali Christian Netzel, Jakub 
Mroskowski, Marcin Hatz, Jan Klinkosseski, 
Jan Hintz, garncarz Mateusz Kaleski, szewc 
Franc Panke, razem 23 osoby. W majątku 
było także 6 koni, 4 woły, 10 krów, 2 świ-
nie i 2 owce. Najwięcej siano żyta i owsa, 
ale także dużo jęczmienia na piwo i trochę 
mniej grochu. W Borkowie Królewskim za-
rządcą był Christian Radoski. Mieszkały tu 
także rodziny trzech czynszowników: Ko-
proski, Tulech Brilowski i karczmarz Piotr 
Domsowski. We wsi mieszkało też 6 ro-
dzin szarwakowników i czynszowników; 
Jan Rossmann, Marcin Fularczyk, Szymon 
Kusz, Jakob Rikalski, Mateusz Deik i Marcin 
Fularczyk. Żyli tu także trzej rzemieślnicy: 
tkacz Christian Ball, murarz Jan Klickowski 
i rymarz Adam Fularczyk. Poza tym 5 tzw. 
„mieszkeńców”: Jan Szroeder, Marianna 

i Helena u Tessmera, Kazimierz Kester i Ma-
teusz Grabowski. A także pasterz owiec 
Jan Tessmer i pasterz krów Adam, razem 
73 osoby. W Borkowie Królewskim było 7 
koni, 6 wołów, 17 krów, 98 owiec i 10 świń. 
Tu dodatkowo siano także grykę. 
Pod koniec XVIII wieku do ewangelickiej 
parafii w Przyjaźni należeli następujący 
mieszkańcy Borkowa z rodzinami: kraw-
cy Kosakowski, Jan Fryderyk Weber, tkacz 
Schimmelphenig i karczmarz Noetzel. 
Katolicy należeli od XIII wieku do parafii 
w Żukowie.
 W 1789 roku Borkowo Szlacheckie liczy-
ło 22 kominy (gospodarstwa domowe). 
Właścicielem majątku w XVIII wieku był 
najpierw Stanisław Pałubicki, od 1769 
roku jego córka Marianna Zelewska z mę-
żem, a od 1776 roku ich córka Ludwika von 

Lerchenfeld. Zaś od 1827 roku ich dzieci, 
Tomasz i Magdalena Zuzanna von Lerchen-
feld. 
 W 1820 roku Borkowo Królewskie liczyło 
81 mieszkańców, a Borkowo Szlacheckie 65 
mieszkańców. W tym także roku wieś na-
leżała do okręgu pocztowego w Kartuzach. 
Później do poczty w Żukowie.
 W 1867 roku Borkowo Królewskie liczyło 
już 131 mieszkańców, 1179 morgów zie-
mi, w tym ornej 786 morgów w klasie 3-5 
i płacono 443 talary podatku, od morgi 11 
srebrnych groszy. W Borkowie Szlache-
ckim żyło 85 mieszkańców, obejmowało 
545 morgów, w tym 424 morgi ziemi ornej 
w klasie 3 – 8, podatku płacono 238 talarów 
i 13 srebrnych groszy od morgi.
 W wykonanym w 1873 roku spisie bydła 
Borkowo Królewskie liczyło 180 mieszkań-
ców w 40 rodzinach. We wsi były 43 konie, 
106 krów, 348 owiec, 42 świnie, 3 kozy i 8 
uli pszczelich. W 1913 roku w 63 gospodar-
stwach było 50 koni, 112 sztuk bydła, 21 
owiec, 194 świń, 28 kóz i 26 uli pszczelich. 

W tym czasie w Borkowie było także 81 
gęsi, 50 kaczek, 964 kury i 1 indyk. We wsi 
rosło 145 jabłoni, 66 grusz, 180 śliw i 257 
wiśni. Powierzchnia wiejskiej gminy Bor-
kowo wynosiła 565 ha.
 W 1868 roku powstała w Borkowie szko-
ła katolicka. Wcześniej w tym budynku był 
urząd opłat celnych na drodze z Kartuz do 
Gdańska. Religii ewangelickiej w szkole na-
uczał katecheta z Żukowa.
 W 1895 roku połączono Borkowo Kró-
lewskie, Borkowo Szlacheckie i Elżbietowo 
w gminę wiejską Borkowo. W 1903 roku 
właścicielem majątku w Borkowie był 
Ernst Guth. Zajmował się hodowlą bydła 
mięsnego. Majątek liczył 120 ha. Właścicie-
lem majątku Elżbietowo, wielkości 74 ha, 
był Kazimierz von Piechowski. 
W 1905 roku we wsi mieszkało 315 osób, 

w tym 41 ewangelików, 
89 osób podało za swój oj-
czysty język niemiecki, 25 
język polski a 201 język ka-
szubski. Spis z 1910 roku 
wylicza w Borkowie już 414 
mieszkańców, w tym 138 
Niemców, 271 Kaszubów i 5 
Polaków. Na I wojnie świa-
towej spośród tutejszych 
ewangelików polegli Plath 
i Bialke.
 W 1920 roku do gminy 
Borkowo przyłączono Rut-
ki, a Elżbietowo przydzielo-
no do Żukowa. Od 1924 roku 
nauczycielem w szkole był 
Brzoskowski, który przy-
był z Kłobuczyna. W 1938 

roku w gromadzie Borkowo (składającej 
się z Borkowa wsi i Rutek, osady fabrycznej 
– elektrowni), w powiecie kartuskim, gmi-
nie Żukowo, mieszkało 413 osób, stały 132 
budynki, w tym 45 mieszkalnych i 8 prze-
mysłowych. Obszar gromady wynosił 491 
ha i obejmował 46 gospodarstw rolnych. 
W 1943 roku we wsi żyły 593 osoby. 
 Obecnie miejscowość liczy ok. 1000 
mieszkańców. We wsi działa świetlica wiej-
ska. Dynamicznie powstają nowe osiedla 
mieszkaniowe. Szkoła podstawowa roz-
wija się i planowana jest jej rozbudowa. 
Powstaje nowoczesne boisko wiejskie. Sta-
cja Kolei Metropolitalnej stwarza bardzo 
dogodne warunki dojazdu do Trójmiasta. 
W Borkowie schodzą się linie kolejowe 
z Kartuz i Kościerzyny, co skutkuje dużą 
częstotliwością przejazdów pociągów. Bar-
dzo dobra komunikacja stwarza wyjątko-
we perspektywy rozwoju miejscowości.

Opracował: Józef Belgrau

Z HISTORII GMINY

fot. UG Żukowo
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SPORT

Rekordowa frekwencja i grad emocji w Żukowie! 26. Przełaj Żukowski

Sucovia CUP – fantastyczny poziom turnieju

11 medali dla Moreny na Memoriale

Rywalizację rozpoczęto od biegów dzie-
cięcych, w których łącznie udział wzięło 
ponad 300 dzieci. Głównym punktem 
programu było pokonanie ponad pię-
ciokilometrowej trasy do Małkowa ze 
startem i metą w Parku nad Jeziorkiem. 
Nowość programu to bieg Hardcore Run 
z przeszkodami. 

 W Parku nad Jeziorkiem zameldowali się 
zawodnicy z całego Pomorza. Najliczniej re-
prezentowane były Kaszuby. W rywalizacji 
brali również udział sportowcy z innych re-
gionów kraju, a także goście z Ukrainy. Na 
mecie stanęło blisko 160 zawodników.
W rywalizacji pań od początku ton nada-
wała Dominia Nowakowska. Bieg panów 
odbywał się w zasadzie pod dyktando Mar-

14 maja w Hali Sportowej w Żukowie 
odbył się turniej sportowy Sucovia CUP, 
którego wyniki zaliczają się do rankingu 
Masters Pomorze 2017. Zwycięzcą tur-

XXIII Memoriał Henryka Boreckiego 
i Edwarda Wojdy w zapasach młodzików 
w stylu klasycznym i mini zapasy był 
szczęśliwy dla młodych adeptów Moreny 
Żukowo. Dzięki dobrej postawie udało 
się zebrać aż 11 medali i zająć 2 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. 

 6 maja na hali sportowej w Żukowie odbył 
się kolejny memoriał w zapasach, na który 
zjechało aż 113 zawodników z 11 klubów, w 
tym także grupa z Rosji. Medalistami z Żuko-
wa zostali; mini zapasy: III miejsce kat. 29 kg 
Maja Reglińska, II miejsce kat. 37 kg Kornelia 
Kohnke, I miejsce 26 kg. Oskar Leonarczyk, 
I miejsce 32 kg. Filip Regliński, I miejsce 35 
kg. Igor Dąbrowski, III miejsce 35 kg. Kamil 
Kosecki, III miejsce 35 kg. Jakub Halman, III 

ka Kowalskiego z Żukowa, który co prawda 
czuł małą presję jako zdecydowany faworyt 
gospodarzy, ale ostatecznie wywiązał się 
znakomicie z pokładanych w nim nadziei. 
Główną ideą odbywającego się po raz 
pierwszy biegu Hardcore Run było połą-
czenie tradycyjnego biegu oraz przeszkód. 
Trudny teren pagórkowaty i nawarstwia-
jące się zmęczenie na każdym kolejnym 
okrążeniu „sprawdziły” przygotowanie 
fizyczne i psychikę zawodników. Na star-
cie stanęli początkujący przeszkodowcy, 
ale i ścigacze w tej specjalności. Łącznie 
wzięło udział 72 zawodników, którzy wy-
startowali w dwóch seriach. Zwyciężył Pa-
tryk Wendt z Kościerzyny z czasem 14:05, 
drugi był Roman Błoński z Gdyni, trzeci – 
Mateusz Brylowski z Kartuz. Wśród kobiet 

najlepsza była Paula Korowaj15:38, druga 
– Zuzanna Głombiowska z Gdyni, trzecia – 
Beata Ostoja-Lniska z Kartuz.

więcej na www.zukowo.pl

nieju został Kazimierz Sychowski – Wej-
her Wejherowo oraz Baśka Białogóra.

 Turniej karcianej Baśki, odbył się pod 
patronatem Burmistrza Gminy 
Żukowa – Wojciecha Kankow-
skiego. Turniej Sucovia CUP, był 
rozgrywany wg obowiązujących 
przepisów gry - Baszka Méster 
Sport z asem trefl. W turnieju ro-
zegrano 5 rund, podczas których 
zawodnicy rywalizowali o 40 pu-
charów oraz nagród rzeczowych.
    Turniej Sucovia CUP przejdzie do 
historii Baśki, jako jeden z najbar-
dziej rekordowych turniejów, pod-
czas którego zawodnicy osiągali 

rekordowe wyniki. Po raz pierwszy dwóch 
zawodników zgromadziło maksa turnie-
jowego, a o kolejności miejsc decydowała 
mała różnica punktów. Rekordowe wyniki 
uzyskało podium pań, które zdobyły łącznie 
rekordowe 60 pkt. W rywalizacji par naj-
niższy nagrodzony wynik 41 pkt., pozwalał 
wygrać turniej, ale nie w Żukowie. Podobnie 
rzecz ma się w kategorii zespołów gdzie 71 
pkt., pozwalało wygrać turniej, natomiast 
w Żukowie zajęto tylko skromne VII miejsce.

Mirosław Ugowski

więcej na www.zukowo.pl

miejsce 44 kg. Stanisław Małycha, III miejsce 
50 kg. Michał Łojewski; młodzicy: II miejsce 
35 kg. Nikodem Kohnke, II miejsce 42 kg. Ni-
kodem Cyrocki. 
 Puchary, medale i nagrody rzeczowe 
wręczali włodarze Gminy Żukowo z Bur-
mistrzem Wojciechem Kankowskim na 
czele, dwukrotny Mistrz Olimpijski Andrzej 
Wroński, a także córka i wnuczki Henryka 
Boreckiego. 
 Organizatorami zawodów byli Fundacja 
Morena Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie, a sponsorami Powiat Kartuski, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS, Pomorski Okrę-
gowy Związek Zapaśniczy i Pomorska Fede-
racja Sportu. 

Arkadiusz Krauze
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KALENDARIUM

DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

1 czerwca Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

2 czerwca Festyn z okazji Dnia Dziecka ZGPiSP w Chwaszczynie ZPGiSP im. Adama Mickiewicza 
w Chwaszczynie

2 czerwca Noc Bibliotek Szkoła Podstawowa w Baninie Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa w Baninie

3 czerwca Festyn z okazji dnia Dziecka pod hasłem ZDROWA RODZINA Boisko przy szkole w Glinczu Rada Sołecka i Społeczność Szkolna
3 czerwca Młodzieżowe Mistrzostwa Międzywojewódzkie Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie Klub Sportowy GOKKEN

3/4 czerwca Pomorska Liga Karate – Żukowo Gokken Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Klub Sportowy GOKKEN

4 czerwca Regioliga 2017 – IV edycja – turnieje piłki nożnej dla dzieci Stadion w Żukowie Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

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

6/8 czerwca Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

7 czerwca Wojewódzki Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla Osób 
Niepełnosprawnych Park nad Jeziorkiem w Żukowie

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy 
Niepełnosprawnym Wychowankom 

SOSW
7 czerwca Konkurs Kaszubskich Zespołów „Òd se cos dac”, Książę i 

księżniczka Kaszub ZPGiSP w Baninie ZPGiSP w Baninie, Ośrodek Kultury 
i Sportu w Żukowie,

8 czerwca Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka Remiza w Miszewie
Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka 

w Miszewie, Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie

8 czerwca Warsztaty literackie z Wydawnictwem Zakamarki dla klas I Szkoła Podstawowa w Baninie Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa w Baninie

8 czerwca Dzień Kaszubski Szkoła Podstawowa w Baninie

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa w Baninie, Oddział 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Baninie

8 czerwca Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

9 czerwca Akcja masowego czytania Szkoła Podstawowa w Baninie Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa w Baninie

10 czerwca Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w 
Żukowie Kościół pw. WNMP w Żukowie Polski Związek Chórów i Orkiestr  

o/Gdańsk
11 czerwca Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” Szkoła Podstawowa w Baninie Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 

Józefa Bigusa w Baninie
11 czerwca Rodzinny Turniej Rekreacyjny Park nad Jeziorkiem w Żukowie,  

Stadion w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

12/14 czerwca Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

14 czerwca Dzień Kultury Kaszubskiej Szkoła Podstawowa w Glinczu Szkoła Podstawowa im. Remusa 
w Glinczu

14 czerwca Festiwal Młodzieży ZSZiO w Żukowie Główny Organizator ZSZiO w Żukowie

18 czerwca Regioliga 2017 – IV edycja – turnieje piłki nożnej dla dzieci Stadion w Żukowie Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej w Żukowie

20/22 czerwca Żukowska Liga Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
22 czerwca Zakończenie V edycji Żukowskiej Ligi Orlika Orlik przy gimnazjum w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
24 czerwca Młodzieżowy Turniej Strzelecki Strzelnica Perkun w Miszewku Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Perkun
24 czerwca Sobótki Park nad Jeziorkiem w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

26/30 czerwca Studyjne warsztaty wokalne dla Młodzieży Świetlica w Borkowie Europejska Fundacja Promocji Kultury 
Wyspa Artystów

czerwiec Wakacje dla seniora - wycieczka krajoznawcza Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

czerwiec Spotkanie z Kaszubami z Kanady Banino Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Baninie

Dnia 7 czerwca 2017 r. o godz. 1730 w Sali 
obrad Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się 
promocja książki „Nieustraszeni 66. Kaszub-
ski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 1919-1939” oraz spotkanie z jej auto-
rem Marianem Hirszem. Ten bohaterski pułk 
zasłużył się bardzo w wojnie z bolszewikami 
w 1920 r. Także w Żukowie dnia 18 czerwca 
2017 r. odbędzie się uroczystość nadania imie-
nia 66 Kaszubskiego Pułku jednemu z rond 
w mieście. Obchodom towarzyszyć będzie uro-
czysta Msza św. z ceremoniałem wojskowym 
i pokaz broni historycznej.

Wydarzenia CZERWIEC 2017

Spotkanie z autorem i promocja książki


