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Z prac Rady Miejskiej/ Z ¿ycia Gminy ¯ukowo

Motywy w hafcie kaszubskim
szko³y ¿ukowskiej
Oryginalne kolorowe elementy haftu ¿ukowskiego wykonane i nazwane przez siostrê Jadwigê Ptach.
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Z prac Rady Miejskiej/ Z ¿ycia Gminy ¯ukowo
W 1967r. pojawi³ siê maszynopis opracowania
zawieraj¹cego m.in. Oryginalne kolorowe elementy
haftu ¿ukowskiego wykonane i nazwane przez siostrê
Jadwigê Ptach.Zdobiny podkrelone czarnym tuszem
s¹ charakterystyczne dla haftu ¿ukowskiego wziêtego
ze szat liturgicznych skarbca kocio³a poklasztornego.
W wymienionym opracowaniu czarne podkrelenia s¹ przy zdobinach maj¹cych zwykle nazwy (autor
zaproponowa³ tu w nawiasach ich okrelenia kaszubskie): Pod adresem internetowym
http://muzyka.onet.pl/fluid/_i/art/elementyhaftu.gif
s¹ dzwonki (zwónczi) -dwie zdobiny o nazwie ptasi
dziobek (ptôszi dzobk);
A - tulipany (tëlpë), siedem sztuk, wed³ug sióstr Ptach
nale¿¹ do najstarszych zdobin haftu ¿ukowskiego (Grzêdzicki, 1989)
B - niezapominajka (niezabôtka)-trzy zdobiny bez nazwy;
D - dwie zdobiny bez nazwy- motylek (motilk), wed³ug sióstr Ptach motyle nale¿¹ do najstarszych zdobin
haftu ¿ukowskiego (Grzêdzicki, 1989);
C - godzik (granôtka), wed³ug sióstr Ptach godziki nale¿¹ do najstarszych zdobin haftu ¿ukowskiego (Grzêdzicki, 1989), lilia (lelijô), wed³ug sióstr Ptach lilie nale¿¹ do
najstarszych zdobin haftu ¿ukowskiego (Grzêdzicki,
1989), bratki (maceszczi) - oraz jedna zdobina bez nazwy.
Bez podkrelenia J. Ptach pozostawi³a nastêpuj¹ce elementy: Asparagus (koliñc - to jedyne kaszubskie
okrelenie podane w nawiasie przez J. Ptach, wskazuje
zapewne, ¿e prawzorem móg³ tu byæ rosn¹cy tak¿e w
¯ukowie chwast polny zwany sporek polny - Spergula
arvensis, o którym napisa³ Sychta 1968,189). Gwiazda
(gwiôzda), Gwiazda morska (morskô gwiôzda), Koniczynka (koniczënka), Liæ (lëst), Liæ dêbu (lëst dabu),
Liæ ostu (lëst ostu), Margareta (malbrónka), Niezapominajki (niezabôtczi) - w liczbie dwóch, Owoce granatu (brzôd granatu), Palmeta (palméta), P¹ki (p¹czczi) w liczbie dwóch, Pawie oczko (pawi oczko), P³omyk
(p³omk), Pszczó³ka (pszczó³ka), Rozeta (rózeta), Ró¿e
(ró¿e), Serca (serca), Serduszka (serdëszka), S³onecznik (s³uñcownik lub s³óniecznik), S³oñce (s³uñce), Tulipany (tëlpë) - (niektóre, poza opisanymi wy¿ej), W¹sy
(w¹së), Wisieñka (wiszenka), ¯uk (k³os). Zdobin¹ bez
nazwy jest pó³gwiazda (pó³gwiôzda).
Niektóre wymienione motywy znane s¹ tak¿e w
odmianie wdzydzkiej haftu kaszubskiego i wprowadzi³a
j¹ zapewne Teodora Gulgowska. Zmodyfikowana palmeta jest jednak typowa dla haftu w ¯ukowie, a nawet
trafi³a ona do herbu tego miasta.
Dane powy¿sze wskazuj¹, ¿e Jadwiga Ptach przenios³a wiele motywów do haftu kaszubskiego odmiany
¿ukowskiej z szat liturgicznych. Stanowi¹ one ród³o
haftów podobnie jak motywy Teodory Gulgowskiej,
Franciszki Majkowskiej i Bronis³awy Pliñskiej.
Mo¿e kto z czytelników chcia³by zaproponowaæ
inne okrelenia kaszubskie dla opisywanych zdrobnieñ.
Marian Jeliñski

Kalendarium

1. W Szkole Podstawowej im.Obroñców Wybrze¿a w ¯ukowie
odby³ siê Przegl¹d kolêd, pastora³ek i utworów bo¿onarodzeniowych w jêzyku polskim i j.kaszubskim.
2. Zespó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Przyjani dziêki wsparciu Urzêdu Gminy ¯ukowo zosta³ wyposa¿ony w nowoczesn¹ pracowniê informatyczn¹. Szko³a w 2004 roku przyst¹pi³a do projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, który
jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ (Europejski Fundusz Spo³eczny).
3. 15 stycznia 2006 roku, w ¯ukowie odby³y siê XIII Grand
Prix Pomorsko-Kaszubskiej Ligi Baki-otwarte mistrzostwa
Gminy ¯ukowo.
4. W Hali Widowiskowo Sportowej w ¯ukowie odby³o siê Zakoñczenie Halowej Ligi Pi³ki No¿nej Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y - Grup Katolickich Archidiecezji Gdañskiej.
5. W szkole w Baninie powsta³a nowa pracownia komputerowa, nowy gabinet oraz zakupiono nowe pomoce dydaktyczne.
6. W Zespole Szkó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Przyjani odby³y siê powiatowe eliminacje Przegl¹du
Zespo³ów Kolêdniczych, tydzieñ wczeniej odby³y siê eliminacje gminne.
7. 12 stycznia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w ¯ukowie
odby³o siê spotkanie noworoczne Ludzi Sportu Gminy ¯ukowo.
8. W Urzêdzie Gminy ¯ukowo odby³o siê spotkanie op³atkowe
przewodnicz¹cych kó³ gospodyñ wiejskich gminy ¯ukowo
9. W Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w
¯ukowie uczniowie z Publicznego Gimnazjum przygotowali i
zaprezentowali Jase³ka Bo¿onarodzeniowe w jêzyku angielskim
i Misterium w jêzyku polskim.
10. 15 grudnia 2005 roku Urz¹d Gminy odwiedzili uczniowie
klasy III a ze Szkoly Podstawowej w ¯ukowie im. Obroñców
Wybrze¿a.
11. W Urzêdzie Gminy w ¯ukowie odby³o siê Posiedzenie Rady
Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kartuskiego.
12. W dniu 6 stycznia 2006 roku w restauracji Gryf odby³o siê
coroczne spotkanie op³atkowe seniorów.
13. Do jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ¯ukowie trafi³
nowy, lekki samochód po¿arniczy marki FORD, przeznaczony
do ratownictwa techniczno-ekologicznego.
14. Zak³ad Opieki Zdrowotnej w ¯ukowie sta³ siê posiadaczem
nowego ultrasonografu, który zast¹pi³ stary, doæ awaryjny aparat Voluson 530 D firmy Kretz Technic zakupiony w 1997 roku.
15. Dziêki wsparciu ze strony dwóch ¿ukowskich parafii, Gminy
¯ukowo, (7 tys. z³.w tym 2 tys. z³ Samorz¹dowa Biblioteka w
¯ukowie) oraz jednego ze stowarzyszeñ wydana zosta³a p³yta
pn. Zapaleni, na której znalaz³y siê utwory autorstwa i w wykonaniu muzyków skupionych przy ¿ukowskiej Ma³ej Scenie.
16. 22 grudnia 2005 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie odby³y siê wigilie klasowe.
17. W dniu 13 grudnia 2005r. w Szymbarku odby³y siê powiatowe igrzyska w unihokeju szkó³ podstawowych. Zwyciêzc¹
turnieju zosta³a dru¿yna z Parafialnej Szko³y Podstawowej w
¯ukowie.
18. Po raz czternasty na stadionie w ¯ukowie odby³ siê Noworoczny Mecz Pi³ki No¿nej, traktowany równie¿ jako Powiatowa Inauguracja Roku Sportowego 2006.
19. Gmina otrzyma 2.800.000 z³ na budowê drogi Pêpowo- Banino.
Wydawca: Gmina ¯ukowo Redaktor Naczelny: Tomasz Fopke
Adres redakcji: 83-330 ¯ukowo, ul. Gdañska 52;
tel. 685 83 14, fax 685 83 30, e-mail:fopke@zukowo.pl
Nak³ad 1000 szt. Druk: Przedsiêbiorstwo Prywatne WIB
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Z ¿ycia Gminy ¯ukowo

W Y C I ¥ G

z protoko³u XXXVIII sesji rady miejskiej w
¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r.
Na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w ¯ukowie w dniu
22 grudnia 2005r. podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr XXXVIII/637/2005 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zmiany
bud¿etu Gminy ¯ukowo na 2005 rok.
2. Uchwa³a Nr XXXVIII/638/2005 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków
obowi¹zuj¹ce w 2005 roku.
3. Uchwa³a Nr XXXVIII/639/2005 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 59/1 obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
4. Uchwa³a Nr XXXVIII/640/2005 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu dzia³ki
nr 56/5 obr. Niestêpowo, gmina ¯ukowo.
5. Uchwa³a Nr XXXVIII/641/2005 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przyst¹pienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci wsi Barniewice, fragment obszaru gór-

niczego przy po³udniowej granicy wsi przy drodze powiatowej Barniewice - Rêbiechowo, gmina ¯ukowo.
6. Uchwa³a Nr XXXVIII/641/2005 Rady Miejskiej
w Zukowie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t oraz rozstrzyganiu o dalszym postêpowaniu z tymi zwierzêtami w Gminie ¯ukowo.

¯ukowska policja
w walce z alkoholizmemraport komendanta

Komendant Komisariatu Policji w ¯ukowie, asp. szt.
Marek Majewski poinformowa³, i¿ w miesi¹cu grudzieñ
2005 roku, funkcjonariusze tutejszej jednostki wspólnie
z cz³onkami GKRPA, realizuj¹c zadania ustawowe Policji
w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi dokonali kontroli 16 miejsc spo¿ywania i podawania napojów alkoholowych, gdzie:
- wylegitymowano - 21 osób,
- pouczono - 4,
- na³o¿ono mandatów karnych - 3,
- sporz¹dzono wniosków o ukaranie - 4.

Nowy ultrasonograf
dla pacjentów
z gminy ¯ukowo!

Dyrektor Komorowska i burmistrz
Bychowski prezentuj¹ nowy sprzêt
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Od niedawna Zak³ad Opieki Zdrowotnej w ¯ukowie,
sta³ siê posiadaczem nowego ultrasonografu, który zast¹pi³ stary, doæ awaryjny aparat Voluson 530 D firmy Kretz
Technic zakupiony w 1997 roku. Na starym aparacie usg
mo¿na by³o do tej pory wykonywaæ takie badania jak:
badanie jamy brzusznej, przezciemi¹czkowe, stawów bioderkowych, sutków, linianek, echo serca u dzieci. Nowy
ultrasonograf Logiq 3 jest wzbogacony o mozliwoæ badania echa serca u doros³ych.
ZOZ w ¯ukowie rocznie wykonuje od 3-4 tys. badañ
ultrasonograficznych dla mieszkañców Gminy ¯ukowo.
Badania ultrasonograficzne nale¿¹ do badañ bezpiecznych
i s¹ podstawowymi z dziedziny diagnostyki obrazowej w
opiece podstawowej i specjalistycznej. Gmina ¯ukowo dofinansowa³a zakup aparatu w kwocie 30 ty z³.
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Zdjêcie z archiwum UG ¯ukowo

Z ¿ycia Gminy ¯ukowo

Noworoczne spotkanie seniorów
w Tuchomiu
20 stycznia 2006 w Szkole Podstawowej w Tuchomiu odby³o siê spotkanie seniorów. Tradycyjnie nie oby³o siê bez ¿yczeñ noworocznych, sk³adanych przez organizatorów. Po ¿yczeniach wszyscy przy kawie i ciastkach
obejrzeli przygotowany przez szko³ê wystêp Gwi¿d¿y.
Póniej piewano kolêdy.
Wród zaproszonych goci obecny by³ Burmistrz
Gminy ¯ukowo, Albin Bychowski oraz jego zastêpca,
Tomasz Fopke, którzy zapiewali w prezencie dla seniorów w duecie kolêdê kaszubsk¹ ¯egnôj swiat ca³i.
Organizatorami spotkania byli: Rada So³ecka, Radni, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Tuchomiu oraz Dyrekcja
Szko³y Podstawowej w Tuchomiu.
Zdjêcia z archiwum UG ¯ukowo

KOLEJNI NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI
W GMINIE ¯UKOWO
23 stycznia 2006 roku, z r¹k Pomorskiego Kuratora Owiaty akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego otrzyma³o jedenacioro nauczycieli ucz¹cych w gminie ¯ukowo.
Na uroczystoci obecny by³ burmistrz Bychowski,
który z³o¿y³ nauczycielom z tej okazji gratulacje.
A oto nowi dyplomowani w gminie:
Gabriela Wysocka- SP Miszewo
Jan Górski- SP Skrzeszewo
Marek Siemborski- SP Pêpowo

wiêto Seniorów
w Pêpowie

Po raz dziewi¹ty w Szkole Podstawowej w Pêpowie odby³ siê Dzieñ Seniora.
Po powitaniach dzieci szkolne z Pêpowa zaprezentowa³y seniorom krótki program artystyczny. Nie
zabrak³o równie¿ wspólnego piewania kolêd. Na zakoñczenie tej czêci panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich zaprezentowa³y scenkê kabaretow¹ pt. Wybory, za któr¹ panie otrzyma³y nagrodê podczas
III Gminnego Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich w
¯ukowie.
W spotkaniu udzia³ wziê³y równie¿ w³adze gminy: burmistrz gminy, Albin Bychowski i przewodnicz¹cy rady miejskiej, Wojciech Kankowski.
Organizatorami wiêta by³y: Rada So³ecka i
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Pêpowa.

Henryka Kolka- SP Banino
Alicja Szreder- SP Banino
Ma³gorzata Wycinka- SP Banino
Brygida Ró¿yñska- ZS Leno
Zdzis³aw Roszkowski- ZS Leno
Danuta Makrocka-Ropel- SP ¯ukowo
Sebastian Formela- SP ¯ukowo
i Dorota Rabek- Gimnazjum nr 2 w ¯ukowie
UG ¯ukowo

Informacja dla
rolników!!!
W dniu 9.02.2006 r. o godz. 1000 w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w ¯ukowie
odbêdzie siê szkolenie na temat: Uprawa
ziemniaków w tym ochrona plantacji przed
szkodnikami i chwastami.
W dniu 21.02.2006 r. o godz. 1000 w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w ¯ukowie
odbêdzie siê szkolenie na temat: Programy
rolnorodowiskowe w gospodarstwie.
W dniu 27.02.2006 r. o godz. 10 00 w
Barze Bistro - ¯ukowo ul. Gdañska 38 odbêdzie siê szkolenie z zakresu funduszy unijnych
2007-2013.
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Z prac Rady Miejskiej/ Z ¿ycia Gminy ¯ukowo
¯ukowo, 13 stycznia 2006 r.

OWIADCZENIE
§l
Rada Miejska w ¯ukowie jest zainteresowana jak najszybsz¹ realizacj¹ modernizacji drogi krajowej
Nr 20 w granicach Gminy ¯ukowo.
§2
Realizacja inwestycji powinna uwzglêdniaæ szeroko pojête wzglêdy bezpieczeñstwa na tej drodze, usprawnienie ruchu ale tak¿e co jest równie wa¿ne interes przedsiêbiorców, którzy ulokowali swoj¹ dzia³alnoæ przy
tej drodze.
§3
Rada Miejska oczekuje od stron to jest : Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w³acicieli punktów handlowych przy drodze krajowej nr 20 daleko id¹cej troski o wa¿ny wspólny interes ca³ej
spo³ecznoci gminy jakim jest poprawa bezpieczeñstwa ruchu i jego usprawnienie oraz poprawienie dostêpnoci komunikacyjnej ca³ego regionu Kaszub dla mieszkañców Trójmiasta i turystów.
§4
Rada Miejska w ¯ukowie popiera rozwi¹zanie wyra¿one w wariancie III zaprezentowanym przez
GDDKiA w Gdañsku uwzglêdniaj¹cym wnioski w³acicieli punktów handlowych.
§5
W zwi¹zku z powy¿szym:
1.GDDKiA O/Gdañsk pozyska grunty niezbêdne pod przebudowê DK Nr 20.
2.GDDKiA O/Gdañsk wyra¿a zgodê na wykonanie drogi zbiorczej na gruncie Skarbu Pañstwa.
3.Pozyskanie dalszej czêci gruntu pod drogê zbiorcz¹ oraz jej realizacja nie bêd¹ obci¹¿a³y
GDDKiA O/Gdañsk.

Zajêcia w czasie ferii dla dzieci
w szko³ach gminy ¯ukowo
Gmina ¯ukowo finansuje realizacjê zajêæ w czasie ferii w szko³ach w wymiarze 1 godziny tygodniowo na
oddzia³. Stawka za 1 przepracowan¹ godzinê wynosi: 18,02 z³.
PLAN ZAJÊÆ W CZASIE FERII
Szko³a
Szko³a Podstawowa w Baninie
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Data

Rodzaj zajêcia
wyjazd do Wie¿ycy po³¹czony z nauk¹ jazdy na
nartach (je¿eli warunki pogodowe nie pozwol¹
na realizacjê tego zadania odbêd¹ siê Szkolne
mistrzostwa w Tenisie Sto³owym lub w
Unihoca), wyjazd do kina i ogrodu
zoologicznego, zajêcia plastyczne
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Z ¿ycia Gminy ¯ukowo
Zespó³ Publicznego Gimnazjum i
Szko³y Podstawowej w
Chwaszczynie
Szko³a Podstawowa w ¯ukowie

Szko³a Podstawowa w Glinczu

od 30 stycznia do
1 lutego 2006 r.
od 30.01.2006 do
10.02.2006r.
1.III.2006

7.III.2006

Zespó³ Publicznego Gimnazjum i
Szko³y Podstawowej w Lenie

30.01.06. /wtorek/
1.02.06. /roda/
2.02.06. /czwartek/
6.02.06.
/poniedzia³ek/
7.02.06. /wtorek/
8.02.06. /roda/

Szko³a Podstawowa w Pêpowie im.
Ppor. Klemensa Wêckiego
Publiczne Gimnazjum nr 2 w
¯ukowie

31. 01.,01.02, 07.02
08.02.2006
Poniedzia³ek
30.01.06
Wtorek 31.01.06
roda 1.02.06
Czwartek 2.02.06
Pi¹tek 3.02.06
Poniedzia³ek 6.02.06
Wtorek 7.02.06
roda 8.02.06
Czwartek 9.02.06

Zespó³ Publicznego Gimnazjum i
Szko³y Podstawowej w Przyjani

Publiczne Gimnazjum nr 1 w

02-02-2006
03-02-2006
04-02-2006
31-01-2006
01-02-2006
08-02-2006
10-02-2006
01-02-2006
08-02-2006
10-02-2006
Wtorek

zawody sportowe na lodowisku przy szkole,
rozgrywki w tenisie sto³owym, warcabach i
szachach i zajêcia informatyczne.
Zajêcia zabawowo Rekreacyjne na basenie w
Kartuzach, Zajêcia komp., Zajêcia sportowe,
Wyjazd do Aqua-Park Sopot, Zajêcia
rekreacyjno sportowe dla kl.I-III,
3 h W krainie Pani Zimy s³uchanie bajki
Królowa niegu, nauka piosenki pt. Zimowa
piosenkazabawy rytmiczno- ruchowe;
zabawy z elementami obrony-bezpieczeñstwo
zabaw zimowych, prace plastyczno- techniczne
p.t wiat w zimowej szacie konkurs na
najciekawsze opowiadanie pt. Zimowa
przygoda
3 h W zdrowym ciele  zdrowy duch
zapoznanie ze sportami zimowymi, zachêcenie
do ich uprawiania, dru¿ynowe konkurencje
sprawnociowezawody sportowe,Nauka piosenki pt.
Gimnastyka, granie na instrumentach,
konkurs plastyczny pt.Zimowe zabawy na
niegu
-zajêcia sportowe: tenis sto³owy, siatkówka
- zajêcia w pracowni komputerowej
zajêcia sportowe:tenis sto³owy,unihokej,lub
basen
zajêcia sportowe: tenis sto³owy, siatkówka,
szachy
-zajêcia sportowe: siatkówka, koszykówka,
szachy
zajêcia sportowe:unihokej,siatkówka,tenis
sto³owy
zajêcia sportowe;siatkówka,tenis
sto³owy,unihokej
rozgrywki szachowe, siatkówka, tenis sto³owy,
unihoc na lodzie (w zale¿noci od pogody)
szkolny turniej szachowy
Internet, Film Opowieæ z Narni, Tenis
sto³owy, Pi³ka siatkowa dziewcz¹t.
Maraton filmowy, Internet, Pi³ka siatkowadziew.
BasenAquapark, Koszykówka, Pi³ka no¿na kl.I
i II
Internet, Koszykówka, Pi³ka siatkowa ch³opców,
Pi³ka rêcznach³opców,
Intenet,Pi³ka rêczna,Pi³ka no¿na kl.III
Tworzenie stron WWW, Rajd pieszy z
noclegiem w leniczówce w Lenie,
Pi³ka rêczna
Microsoft Word---Zaæmienie S³oñca i
Ksiê¿yca, Internet, Turniej pi³ki halowej
rocznik 90-91,
Internet, Pi³ka rêczna
Internet, Zajêcia plastyczne,
Pi³ka koszykowa
Kó³ko komputerowe
Kó³ko komputerowe
SKS
Kó³ko muzyczne
Kó³ko teatralno-recytatorskie
SKS
Kó³ko teatralne
SKS
zajêcia
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Z ¿ycia Gminy ¯ukowo/ Z prac Rady Miejskiej

Szko³y nie prowadzone przez gminê
Szko³a
Parafialna Szko³a Podstawowa w ¯ukowie

Data
30.01.2006
31.01.2006
01.02.2006
02.02.2006
03.02.2006

Zespó³ Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w ¯ukowie

Rodzaj zajêcia
K. Regliñski – Gry i zabawy na weso³o.
A. Gorzelak – Gry i zabawy informatyczne
L. Kuszowska – Film, bajki do scenki rozwojowej.
K. Regliñski – Zabawy na niegu i lodzie.
A. Gorzelak – Redagowanie tekstu.
A.Zeidler – Zamudio - Zagadki, bajki i zabawy po angielsku.
L. M³yñski – Zabawy z muzyk¹
K. Regliñski – Turniej unihokeja.
A. Gorzelak – Paint nowe mo¿liwoci
Szko³a uczestniczy w programie Szko³a Marzeñ. W
ramach realizacji tego programu w czasie ferii dla uczniów
tej szko³y organizowane s¹ nastêpuj¹ce formy spêdzania
wolnego czasu:
-zajêcia konwersacyjne z jêzyka angielskiego
-w ycieczki rekreacyjno-turystyczne

UCHWA£A NR XXXVII/617/2005
RADY MIEJSKIEJ
W ¯UKOWIE
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy ¯ukowo
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172
poz. 1441) w zwi¹zku z brzmieniem art. 14 pkt.1 i pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, ze zm. z 2002r. Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr
110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96
poz. 959, Nr 123 poz. 1291, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169 poz. 1419, Nr 167 poz. 1399) oraz
pkt.4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. z 2005r. Nr 68 poz. 956)
RADA MIEJSKA W ¯UKOWIE
uchwala co nastêpuje:
§1
Stawka roczna podatku od posiadania psa wynosi - 20,50 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku posiadanie psów przebywaj¹cych na terenie Gminy ¯ukowo.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXV/464/2004 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 30 listopada 2004 w sprawie podatku od
posiadania psów na terenie Gminy ¯ukowo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku.
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¯ukowscy artyci na p³ycie-projekt
pod patronatem gminy ¯ukowo
Dziêki wsparciu ze strony Gminy ¯ukowo ( 7 tys. z³. w tym 2
tys. z³ Samorz¹dowa Biblioteka w ¯ukowie), dwóch ¿ukowskich
parafii , oraz jednego ze stowarzyszeñ wydana zosta³a p³yta pn. Zapaleni, na której znalaz³y siê utwory autorstwa i w wykonaniu
muzyków skupionych przy ¿ukowskiej Ma³ej Scenie. Zawiera
ona 13 utworów w wykonaniu zespo³ów: Elpis, Nefastus, Top2ch,
Flock, Laboratorium lady, Riddim i Test for Echo (gocinnie).
Ma³a Scena dzia³a przy Samorz¹dowej Gminnej Bibliotece Publicznej, która przez zmianê siedziby (przenosiny do budynku przy ul.Armii Krajowej 2E), zyska³a dodatkowe pomieszczenie, w którym odbywaj¹ siê próby zespo³ów muzycznych.
Instruktorem muzycznym zespo³ów i producentem p³yty jest
Dawid Bychowski- pracownik biblioteki.
- Dajemy w ten sposób tym m³odym ludziom szansê pokazania siebie, utrwalenia tego, co wypracowali przez ostatni okres
czasu - powiedzia³ Tomasz Fopke, zastêpca burmistrza odpowiedzialny za kulturê w gminie-orêdownik powstania p³yty. - W
ubieg³ym roku m³odzie¿ prezentowa³a siê nad ¿ukowskim Jeziorkiem na swoim w³asnym festiwalu, pod koniec lata. Wczeniej,
na ¿ukowskich Sobótkach- równie¿ zaprezentowali siê niektórzy wykonawcy. Chcemy te inicjatywy zachowaæ- doda³. M³odzie¿ Ma³ej Sceny dobrze reprezentuje gminê. Potwierdzaj¹ to
nagrody w przegl¹dach oraz poziom artystyczny p³yty.-Moj¹
uwagê zwróci³y zw³aszcza utwory z gatunku tzw. muzyki eksperymentalnej, grupy Laboratorium lady-mówi Fopke- sam jestem muzykiem, z przyjemnoci¹ s³ucha³em p³yty.
Jest to kolejny projekt p³ytowy z koñca ubieg³ego roku
(obok p³yty: Kaszëbi na Gòdë z Dziennikiem Ba³tyckim), w
którym z pomoc¹ urzêdu gminy w ¯ukowie zaprezentowali siê
autorzy muzyki, tekstów i wykonawcy z gminy ¯ukowo.
Wykonawcy:
Elpis:- Dominika Mi¹skowska- piew
- Iwona Halman- gitara basowa
- Felicia Richert- gitara elektryczna
- Tomasz Marciñski- gitara elektryczna
- Dawid Bychowski- perkusja
Top2ch:- Karolina Richert- gitara basowa
- Krystian Litwin- piew
- Tomasz Marciñski- piew, gitara elektryczna
- Dawid Bychowski- perkusja

Laboratorium lady:- Marcin Wegner- gitara elektr.
- Jakub Pajewski- g. basowa, efekty papiernicze
- Adam Wizimirski- perkusja, oklaski
- Dawid Bychowski- dzwonki,oklaski,lanie wody
Test for Echo:- Artur Wolski- gitara elektryczna
- Dawid Bychowski- gitara basowa
- Jaros³aw Bielawski- perkusja
Nefastus:- Aleksandra Plenikowska- piew
- Wioleta Bielawska- gitara basowa
- £ukasz Plenikowski- gitara elektryczna
- Bartosz £apa- gitara elektryczna
- Filip £apa- perkusja
- Krzysztof Gardulski- djembe
Flock:- Monika Pepliñska- piew
- Marek Machut- saksofon altowy
- £ukasz Litwic- gitara elektryczna
- Dawid Bychowski- gitara basowa
- Jaros³aw Bielawski- perkusja
Riddim:- Monika Pepliñska- piew
- Paulina Stobba- piew
- Adam Tersa- gitara elektryczna
- Dawid Bychowski- gitara basowa, perkusja
UG ¯ukowo

Dzieñ Babci i Dziadka w S.P. w Borkowie

Jak co roku, w zimowy i mrony wieczór, w Szkole Podstawowej w Borkowie, odby³a siê jedna z najwa¿niejszych w kalendarzu imprez szkolnych - uroczystoæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spo³ecznoæ szkolna oraz znamienici gocie, wród których
byli Burmistrz Gminy ¯ukowo - Pan Albin Bychowski, zastêpca Burmistrza, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Pan Wojciech
Kankowski, radni - Pani El¿bieta Drejer i Pan Adam Okrój oraz
so³tysi: Borkowa - Irena Naczk i z Rutek - Zygmunt Silkowski,
spotkali siê, by wspólnie podzieliæ siê radoci¹ z tymi, którzy zas³uguj¹ na szacunek i wdziêcznoæ. Dla seniorów przygotowano
wspania³y wystêp. Wnuczêta zaprezentowa³y siê w programie artystycznym, na który sk³ada³y siê wiersze i piosenki.
Ogromn¹ niespodziank¹ dla wszystkich by³ wystêp przedstawicieli zespo³u regionalnego Bazuny z ¯ukowa, którzy rozbawili wszystkich obecnych pieniami i skoczn¹ muzyk¹. W mi³ej i rodzinnej atmosferze, przy kawie i pysznych ciastach, babcie
i dziadkowie opowiadali o swoim dzieciñstwie i szkolnych latach.
Ka¿dy goæ otrzyma³ upominek zrobiony przez dzieci.
Zadowolenie i wzruszenie maluj¹ce siê na twarzach kochanych
babæ i dziadków udowodni³y po raz kolejny, ¿e takie spotkania przynajmniej raz w roku - s¹ niezbêdne, by innym sprawiæ radoæ.
Foto z archiwum szko³y.
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Z prac Burmistrza Gminy ¯ukowo

Sprawozdanie Burmistrza Gminy ¯ukowo
dotycz¹ce realizacji zadañ w okresie
od 23.11. 2005r. do 14.12.2005r.

23.11.05

25.11.05
26.11.05
29.11. 05
30.11.05

01.12.05
03.12.05
05.12.05

06.12.05

07.12.05
09.12.05

12.12.05
14.12.05

- spotkanie z przedstawicielami mieszkañców Osiedla Nowego w ¯ukowie w sprawie budowy ul.
Dambka oraz ulic przyleg³ych,
- spotkanie z przedstawicielami Rady So³eckiej z Ma³kowa,
- udzia³ w spotkaniu Powiatowego Zespo³u Roboczego w sprawie Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
- udzia³ w uroczystoci 85-lecia chóru ,, Harmonia " z ¯ukowa,
- udzia³ w prezentacji Systemu Ostrzegania o Zagro¿eniach Powodziowych XYLAB w Powiatowym
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w Kartuzach,
- udzia³ w sesji Rady Miejskiej w ¯ukowie,
- udzia³ w podsumowaniu kursu komputerowego dla rodziców organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w
¯ukowie,
- spotkanie z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Wejherowie,
- udzial w uroczystoci zakoñczenia I Kaszubskiego Festiwalu Pieni Chóralnej i Ludowej w ¯ukowie,
- spotkanie z projektantem firmy  Diogenes " w sprawie rozbudowy szko³y w Baninie(prezentacja
przyjêtych rozwi¹zañ),
- udzia³ w uroczystym spotkaniu z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- wrêczenie odznaczeñ Za zas³ugi dla obronnoci Kraju ",
- wrêczenie aktów awansu nauczycielom na stopieñ nauczyciela mianowanego oraz
nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom szkó³,
- spotkanie z przedstawicielami mieszkañców Osiedla Nowego w ¯ukowie w sprawie budowy ul.Dambka
oraz ulic przyleg³ych,
- podpisanie umowy na wykonanie odwiertu studni g³êbinowej w Chwaszczyn ie,
- udzia³ w uroczystoci wrêczenia medali  Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie ",
- udzia³ w zebraniu mieszkañców Osiedla Wybickiego w ¯ukowie,
- udzia³ w spotkaniu z przedstawicielami mieszkañców Sulmina w sprawie budowy remizy OSP,
- udzia³ w uroczystoci przekazania sprzêtu p.po¿. jednostkom OSP gminy
- udzia³ w uroczystoci przekazania samochodu po¿arniczego dla OSP w ¯ukowie,

Nowoczesna pracownia internetowa w Przyjani

Zespó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II w Przyjani
zosta³ wyposa¿ony w nowoczesn¹ pracowniê
informatyczn¹. Szko³a w 2004 roku przyst¹pi³a
do projektu realizowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, który jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ (Europejski
Fundusz Spo³eczny). Zadaniem Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS) jest m.in.: systematyczne wspieranie procesu doskonalenia nauczycieli, promocja ustawicznego kszta³cenia uczniów,
nauczycieli, a tak¿e spo³ecznoci lokalnej, podnoszenie jakoci i dostêpnoci kszta³cenia przez
promocjê wykorzystania nowoczesnych
technologii w owiacie, wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y.
Warunkiem niezbêdnym otrzymania pracowni
by³o sfinansowanie przez Urz¹d Gminy w ¯ukowie (jako organu prowadz¹cego szko³ê) m.in.:
szkoleñ nauczycieli, instalacji sieci elektrycznej, doprowadzenie Internetu.
W sk³ad pracowni komputerowej wchodz¹: serwer, stacje uczniowskie, komputer przenony, wideoprojektor, drukarka
sieciowa, skaner, oprogramowanie edukacyjne. Wyposa¿enie szko³y w nowy sprzêt komputerowy zbieg³o siê czasowo z
uzyskaniem przez nasz¹ placówkê dostêpu do Neostrady. W technologii informatycznej dokonuje siê ci¹g³y i wyj¹tkowo
szybki postêp. Cieszymy siê, ¿e dziêki uczestnictwu w projekcie zyskalimy nowoczesne narzêdzia, dziêki którym uczniowie, nauczyciele i lokalna spo³ecznoæ bêdzie mog³a doskonaliæ umiejêtnoci ich obs³ugi, korzystania z programów edukacyjnych i czerpaæ wiedzê z Internetu.
Marek ¯o³na- z-ca dyr. szko³y
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Gminne eliminacje Przegl¹du Zespo³ów
Kolêdniczych w Przyjani

5 stycznia, 2006 roku w Zespole Szkó³ Publicznego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Przyjani odby³y siê
po raz czwarty gminne eliminacje Przegl¹du Zespo³ów
Kolêdniczych. W przegl¹dzie uczestniczy³y:
- Zespó³ Szkó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Chwaszczynie, - ZSPGiSP w Przyjani,
- ZSPGiSPw Lenie, - Szko³a Podstawowa z Tuchomia,
- Szko³a Parafialna z ¯ukowa.
Komisja obradowa³a w sk³adzie: Celina LeszczyñskaRubin (przewodnicz¹ca), Jerzy Stachurski i Eugeniusz Pryczkowski. Zwyciêzc¹ przegl¹du zosta³ Zespó³ Szkó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Chwaszczynie,
który reprezentowa³ gminê na powiatowych eliminacjach,
tak¿e w Przyjani, 10 stycznia. Drugie miejsce zajê³y równolegle Parafialna Szko³a Podstawowa z ¯ukowa i Zespó³
Szkó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Przyjani. Trzecie miejsce równie¿ równolegle zajê³y Szko³a Podstawowa z Tuchomia i Zespó³ Szkó³ Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Lenie. Komisja podkreli³a

Zwyciêzcy- kolêdnicy z Chwaszczyna
bardzo dobre przygotowanie do przegl¹du wszystkich uczestników. Nagrody wrêczyli: Burmistrz Gminy ¯ukowoAlbin Bychowski oraz jego zastêpca.
UG ¯ukowo

Nowy sprzêt dla OSP w ¯ukowie

Niedawno do jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ¯ukowie trafi³ nowy, lekki samochód po¿arniczy
marki FORD, przeznaczony do ratownictwa technicznoekologicznego. Sta³o siê to mo¿liwe w wyniku pozyskania rodków finansowych z ró¿nych róde³,a przede
wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku, Powszechnego
Zak³adu Ubezpieczeñ S.A. i Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP.
-Wyposa¿enie OSP w ¯ukowie w nowy samochód
po¿arniczy pozwoli na wycofanie dotychczasowego
eksploatowanego samochodu marki ¯uk jak równie¿
na podniesienie poziomu wyposa¿enia technicznego
tej jednostki, co nie jest bez znaczenia w sytuacji ci¹g³ego wzrostu liczby zdarzeñ, w których interwencja stra¿aków jest niezbêdna- mówi Albin Bychowski, Burmistrz Gminy ¯ukowo.

Posiedzenie PiR-u w
¯ukowie
27 grudnia w Urzêdzie Gminy w ¯ukowie odby³o
siê Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby
Rolniczej Powiatu Kartuskiego. Na tym spotkaniu
Burmistrz przedstawi³ sytuacjê rolnictwa w gminie
¯ukowo. Zebrani delegaci przyjêli podsumowanie dzia³alnoci Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej
w roku 2005, któr¹ przedstawi³ przewodnicz¹cy rady
powiatu PiR Piotr Ptach.
Dyrektor zarz¹du PiR Jaros³aw Jelinek omówi³
bud¿et PiR-u na rok 2006.
Zosta³y omówione planowane kierunki wsparcia
rolnictwa w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.
UG ¯ukowo

UG ¯ukowo

NOWY ORODEK

W dniu 8.01.2006 roku w Baninie na ul.Lipowej zosta³
otwarty Orodek Naturalnego Uzdrawiania.
-Celem orodka jest pomoc w dotarciu do ród³a choroby i skuteczne jej usuniêcie na wszystkich poziomach, na których choroba
siê przejawia³a, tzn.w ciele fizycznym, psychicznym, mentalnym
i duchowym- mówi Danuta Remigia Prokop, która prowadzi orodek. Æwiczenia odblokowuj¹ce kana³y energetyczne, relaksuj¹ca
medytacja. Daj¹ one wyciszenie, uspokojenie, harmonizacjê- skutkiem, czego jest lepsze radzenie sobie z k³opotami dnia codziennego. Na miejscu jest mo¿liwe korzystanie z porad psychologa, oraz
otrzymanie wskazówek w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
W orodku bêd¹ prowadzone ró¿nego rodzaju spotkania,
warsztaty, które pozwol¹ dotrzeæ do zablokowanych emocji, stresów, napiêæ, wynikiem, których jest z³e samopoczucie i choroby.
Osoba prowadz¹ca orodek jest otwarta na potrzeby osób zamieszkuj¹cych gminê i chêtnie bêdzie organizowa³a spotkania, warsztaty, których potrzebuje i oczekuje miejscowe spo³eczeñstwo.
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50-LECIE PO¯YCIA - UZUPE£NIENIE
Zamieszczamy uzupe³nienie materia³u z poprzedniego numeru. Wród jubilatów obecni byli tak¿e El¿bieta i Roman Biczkowscy z ¯ukowa. Za przeoczenie przepraszamy.
Oto poprawna wersja:
9 grudnia 2005 roku, w restauracji Gryf w ¯ukowie, odby³ siê jubileusz 50- lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Gminê
reprezentowali: Burmistrz Gminy ¯ukowo Albin Bychowski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wojciech Kankowski,
kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w ¯ukowie Jolanta Korab, oraz Sekretarz Gminy ¯ukowo Jerzy Kowalewski.
Jubilaci zostali odznaczeni medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Otrzymali tak¿e pami¹tkowe dyplomy
z ¿yczeniami, kronikê 27 lat pontyfikatu Jana Paw³a II. Spotkanie uwietni³ wystêp zespo³u Bazuny.
Do jubilatów nale¿¹:
Ma³gorzata i Kazimierz Stolc z Przyjani
Helena i Klemens wiêtoniowscy z Glincza
Gertruda i Stanis³aw Ossowscy z ¯ukowa
Jadwiga i Mieczys³aw Tomulewicz z Rutek
Genowefa i Stefan Litzbarscy z Chwaszczyna
El¿bieta i Roman Biczkowscy z ¯ukowa
Irena i Adolf Szabuccy z ¯ukowa
Janina i Brunon Trybowscy z ¯ukowa
Teresa i Franciszek Bolin z Banina
Adelajda i Marian Dargacz z ¯ukowa
Eleonora i Stanis³aw Kosznik z ¯ukowa
Felicja i Brunon Szymañscy ze Skrzeszewa
Zofia i Alfons Ziemann z ¯ukowa
Bronis³awa i Waldemar Sarnowscy z ¯ukowa
Agata i Zygmunt M³yñscy z Borkowa
Zofia i Izydor Ziegert z £apina
Pañstwo Wanda i Franciszek Makurat z Chwaszczyna oraz Anna i Alojzy Szymerkowscy z Banina nie byli obecni
na uroczystoci. Burmistrz Bychowski odwiedzi³ ich póniej u nich w domach.

Uczniowie
w ¿ukowskim urzêdzie
15 grudnia 2005 roku Urz¹d Gminy odwiedzili
uczniowie klasy III a z wychowawc¹ p. Kalin¹ Kwidziñsk¹. Uczniów powita³ w sali konferencyjnej sekretarz
gminy Jerzy Kowalewski, który w przystêpny sposób
przedstawi³ strukturê, dzia³alnoæ i zadania samorz¹du
terytorialnego. Po prelekcji uczniowie zwiedzili urz¹d,
w tym równie¿ gabinet burmistrza. Najbardziej podoba³a
siê sala lubów, w której kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, Jolanta Korab przedstawi³a zakres dzia³añ USC

Na sali lubów...

swoj¹ dzia³alnoæ, m. in. pokaza³a uczniom 100- letni¹
ksiêgê z wpisami urodzeñ i lubów.
Na zakoñczenie wszystkim uczniom wrêczono
foldery o gminie ¯ukowo a wychowawca podziêkowa³a
za przyjêcie i ciekaw¹ lekcjê oraz wrêczy³a w³asnorêcznie
wykonan¹ przez uczniów choinkê.
Zdjêcia: UG ¯ukowo

12

wi¹tecznie w SP
w Miszewie

22 grudnia 2005 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Trepczyka w Miszewie odby³y siê wigilie klasowe.
W uroczysty nastrój wprowadzi³a wszystkich zebranych
nauczycieli, rodziców i uczniów czêæ artystyczna przygotowana przez najm³odsze dzieci w szkole - z oddzia³u przedszkolnego - oraz uczniów uczêszczaj¹cych na kó³ko wokalno-instrumentalne.
Dzieci z 0 przedstawi³y monta¿ o w. Miko³aju,
za uczniowie zagrali na fletach piêkne kolêdy. Uczniów
przygotowywa³y p.Alicja Lubocka i p.Dorota Richert.
Zosta³ równie¿ rozstrzygniêty konkurs na naj³adniejsz¹
kartkê wi¹teczn¹ wykonan¹ technik¹ komputerow¹.
I miejsce zajê³a Dorota Holcer kl.IV, II- Kamila Piepiórka kl.IV, a III- Izabela Lubocka kl.IV, wyró¿nienie za
otrzyma³ Dawid Szultk kl. V. Zwyciêzcy konkursu zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Konkurs przygotowa³a
i przeprowadzi³a p.Magdalena Wilk.
Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz nie zapomnieli o naszej szkole cz³onkowie Klubu Kiwanis
Sopot. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ paczkê ze s³odyczami. Klub
zakupi³ równie¿ na potrzeby uczniów kolorowy papier,
farby, kredki, bloki, plastelinê, markery, papier kserograficzny. Cz³onkinie Klubu przekaza³y równie¿ artyku³y
spo¿ywcze, które zosta³y przekazane 10 rodzinom uczniów
naszej szko³y. W tym dniu uczniowie zostali równie¿
obdarowani lodami, które by³y sponsorowane przez
Zak³ad Unilever Polska S.A. z Banina.
Wszystkim darczyñcom w imieniu uczniów serdecznie dziêkujemy.
Miros³awa Groth
dyrektor Szko³y Podstawowej im. Jana Trepczyka.
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Spotkanie op³atkowe kó³ gospodyñ
wiejskich gminy ¯ukowo
19 grudnia 2005 w sali konferencyjnej w Urzêdzie Gminy ¯ukowo odby³o siê spotkanie op³atkowe przewodnicz¹cych
kó³ gospodyñ wiejskich gminy ¯ukowo. Panie jak co roku przygotowa³y stó³ wigilijny.
Przewodnicz¹ca Rady Gminnej KGW Gertruda Skierka serdecznie podziêkowa³a Burmistrzowi za ca³y rok pomylnej wspó³pracy, wspieranie finansowe KGW gminy ¯ukowo oraz ¿yczliwoæ i serdecznoæ okazywan¹ dla dzia³alnoci spo³ecznej gospodyñ. W uroczystoci udzia³ wziêli równie¿ wiceburmistrz
Gminy ¯ukowo Tomasz Fopke, sekretarz Gminy ¯ukowo Jerzy Kowalewski, skarbnik Lucyna Cybula oraz Gabriela ¯mijewska- specjalista ds. Wiejskich Gospodarstw Domowych przy
Pomorskim Orodku Doradztwa Rolniczego oraz ksiê¿a: dziekan Stanis³aw Gackowski i proboszcz Czes³aw Las.
piewano kolêdy w jêzyku polskim i kaszubskim.
Zdjêcie z archiwum UG ¯ukowo

Kolêdnicy z powiatu w Przyjani
10 stycznia 2005 r. w Zespole Szkó³ Publicznego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Przyjani odby³y
siê powiatowe eliminacje Przegl¹du Zespo³ów Kolêdniczych. Komisja w sk³adzie: Teresa Lasowa- przewodnicz¹ca, Irena Kulwikowska oraz Damroka Kwidziñska
przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce- Gwiôzdka z Tëchlinka- so³ectwo Tuchlino

gm. Sierakowice
exequo II miejsce- Zespó³ Szkó³ Publicznego Gimnazjum i SP w Chwaszczynie gm. ¯ukowo
diabe³
z Somonina...
IINagrodzony
miejsce- Zespó³
Wicherki
z Kamienicy Szlacheckiej

III miejsce- Gwi¿d¿e z Somonina gm. Somonino
Wyró¿nienie: Herodzi z Pomieczyñskiej Huty gm. Kartuzy. W finale Przegl¹du Zespo³ów Kolêdniczych w Sierakowicach, powiat kartuski reprezentowaæ bêdzie zespó³
Gwiôzdka z Tuchlina- gm. Sierakowice.
Komisja przyzna³a równie¿ nagrody indywidualne
za aktorstwo dla odtwórców ró³:
- Diab³a z zespo³u Gwi¿d¿e z Somonina
- Akordeonisty z Zespo³u Wicherki z Kamienicy Szlacheckiej
- Gospodyni i Gospodarza z Zespó³ Szkó³ Publicznego
Gimnazjum i SP w Chwaszczynie
- Misia z Zespo³u Wicherki z Kamienicy Szlacheckiej.
Komisja podkreli³a i¿ poziom zespo³ów jest
bardzo wyrównany, zespo³y umiejêtnie ³¹cz¹ tradycjê z nowoczesnoci¹. Przegl¹d przyczynia siê do utrzymania tradycji obchodów kolêdniczych na Kaszubach. Wród goci
obecny by³ burmistrz gminy ¯ukowo Albin Bychowski wraz
z zastêpc¹. Nagrody ufundowa³a gmina ¯ukowo.
Zdjêcia z archiwum UG ¯ukowo

Spotkanie seniorów w ¯ukowie

- Seniorzy stawili siê jak zwykle...

W dniu 6 stycznia 2006 roku w restauracji Gryf
odby³o siê coroczne spotkanie op³atkowe seniorów. Uroczystoæ t¹ poprzedzi³a msza w. w Kociele WNMP w
¯ukowie. Spotkanie prowadzi³ Edmund Lewañczyk, który na wstêpie z³o¿y³ wszystkim obecnym ¿yczenia nowo
roczne i zaprosi³ do wspólnego piewania kolêd i obejrzenia jase³ek przedstawionych przez dzieci ze szko³y podstawowej w Baninie. Podczas spotkania wszyscy podzielili siê op³atkiem. W uroczystoci uczestniczyli tak¿e: ks.
proboszcz Stanis³aw Gackowski, Ks. Piotr Gruba, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w ¯ukowie Wojciech Kankowski oraz Burmistrz Gminy ¯ukowo Albin Bychowski. Organizatorem spotkania by³o Zrzeszenie KaszubskoPomorskie w ¯ukowie.
Zdjêcia z archiwum UG ¯ukowo
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE M£ODZIE¯Y
W ¯UKOWIE- INFORMACJA

1. KSM przy parafii Wniebowziêcia N.M.P - historia i
zarz¹d parafialny
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y przy parafii
Wniebowziêcia N.M.P powsta³o w padzierniku 1994 roku,
za³o¿ycielem i asystentem by³ ksi¹dz Ireneusz Bary³a. W lipca
1997 obowi¹zki Asystenta KSM w naszej obj¹³ ksi¹dz Piotr
Gruba. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godzinie 19.00 w Klubie parafialnym im. Stanis³awa Kostki.
Obecnie nasz oddzia³ liczy 35 osób. Obecny Zarz¹d KSM
przy parafii Wniebowziêcia N.M.P w ¯ukowie
Prezes: Micha³ Weiher; Zastêpca Prezesa: £ukasz Kur; Skarbnik: Monika Kañska; Sekretarz: Paulina Ziegert; Przedstawiciel w Zarz¹dzie Diecezjalnym: Micha³ Wadowski Sekretarz - Koordynator ds. sportu KSM AG
2. Klub Parafialny:
W wrzeniu 2003 roku, proboszcz naszej parafii ks. Stanis³aw Gackowski, zadecydowa³, ¿e mieszkanie które do
sierpnia 2003 r. zajmowa³ Pan organista bêdzie miejscem
spotkañ formacyjnych seniorów i m³odzie¿y. M³odzie¿ KSMu podjê³a siê odremontowania tego mieszkania: zerwalimy
tapety, za³o¿ylimy now¹ instalacjê elektryczn¹, pomalowalimy ciany. W jednym z pokoi jest imitacja ciany w kamieniu. P³ytki w kuchni i w korytarzu, oraz sufit po³o¿y³a
firma wyspecjalizowana. Remontu wymaga³ tak¿e dach i tym
te¿ zajêli siê fachowcy.
W pracach remontowych i porz¹dkowych wziê³o udzia³
ok. 30 osób z naszego oddzia³u, przy pomocy i pod czujnym
okiem naszego opiekuna ks. Piotra Gruby. Wszelkie materia³y
potrzebne do remontu oraz wyposa¿enie klubu sfinansowa³
ksi¹dz Proboszcz.
Po 11 miesi¹cach od przejêcia mieszkania, a dok³adnie
15 sierpnia 2004r. Ksi¹dz Biskup Zygmunt Paw³owicz powiêci³ je i od tej chwili jest to klub parafialny. W mieszkaniu
tym s¹ trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz, piwnica i strych,
który w najbli¿szej przysz³oci mamy zamiar wyremontowaæ.
W jednym z pokoi znajduj¹ siê stoliki, krzes³a i ³awa, jest to
pokój kawiarniany. Kolejny pokój wyposa¿ony w rega³y i biurko to pokój biblioteczny, w którym bêd¹ dostêpne ksi¹¿ki i
prasa. W pokoju trzecim znajdujê siê stó³, a w przysz³oci bêdzie tam tak¿e sofa oraz telewizor i bêdzie to sala telewizyjna.

Na strychu bêdzie znajdowa³ siê stó³ do tenisa sto³owego i
pi³karzyki.
Do tej pory nasze spotkania odbywa³y siê w szkole parafialnej, teraz mamy swój klub i bêdziemy z niego w pe³ni korzystaæ.
3. Dzia³ania w parafii i w diecezji!
W ostatnim czasie przeprowadzilimy remont organistówki (Klub Parafialny), a tak¿e przeprowadzilimy prace
porz¹dkowe w ogrodzie, prowadzimy bibliotekê parafialn¹,
która mieci siê w Klubie parafialnym, uczestniczymy w pracach porz¹dkowych przed uroczystociami w naszej parafii,
wspó³organizujemy piesz¹ pielgrzymkê do Wejherowa,pomagamy przy redagowaniu biuletynu parafialnego, organizujemy i uczestniczymy w turniejach pi³ki no¿nej na dworzu
i na hali, od jesieni do pocz¹tku wiosny korzystamy z Hali
widowiskowo-sportowej, a tak¿e z sal gimnastycznych przy
szkole redniej, co roku spêdzamy wspólnie czas na wyjedzie letnim, w ostatnich latach by³y to Dêbki, natomiast w
tym roku zamierzamy wyjechaæ do Zakopanego, uczestniczymy w wydarzeniach diecezjalnych: Droga Krzy¿owa w
Wejherowie, Niedziela Palmowa w Gdañsku na D³ugim Targu, Dniu Skupienia w Gdañsku Oliwie, mamy tak¿e swoich
reprezentantów w zarz¹dzie diecezjalnym KSM AG Micha³
Wadowski - sekretarz Zarz¹du Diecezjalnego, a tak¿e koordynator d.s.sportu KSM AG, co dwa miesi¹ce nasz zarz¹d
parafialny spotyka siê na Radach Diecezjalnych, które odbywaj¹ siê w ró¿nych oddzia³ach KSM AG, w roku 2004 zorganizowalimy ligê pi³ki no¿nej edycje wiosen¹ i jesien¹,
osoby nale¿¹ce do naszego oddzia³u uczestniczy³y w wiatowych Dniach M³odzie¿y w Rzymie w roku Jubileuszowym2000.
4. Sport:
W 2004 r wygralimy ligê wiosen¹ KSM AG, której
bylimy organizatorami. Jesieni¹ odby³a siê liga, w której
zajêlimy 3 miejsce po bardzo zaciêtej walce do samego koñca. W listopadzie 2004 roku uczestniczylimy w Turnieju
Pi³ki No¿nej na Hali w Gdañsku i w Redzie, gdzie zajêlimy
odpowiednio 4 i 3 miejsce Dodatkowych informacji udzieliæ
mo¿e: Micha³ Wadowski Sekretarz - koordynator ds. sportu KSM AG.
KSM ¯ukowo

Koncert nie odby³ siê
W zwi¹zku z rezygnacj¹ z dotychczasowej pracy, przez Dawida Bychowskiego pe³ni¹cego rolê
instruktora muzycznego na Ma³ej Scenie dzia³aj¹cej przy Bibliotece Samorz¹dowej
w ¯ukowie, informujê Pana Burmistrza, ¿e zapowiadany koncert rockowy na Ma³ej Scenie
zwi¹zany z Wielk¹ Orkiestr¹ wi¹tecznej Pomocy nie odby³ siê. Jednoczenie proszê o zamieszczenie
tej inrofmacji w mediach, wraz z przeprosinami, wszystkich zainteresowanych konecrtem.
Danuta Trawicka
dyrektor Biblioteki
Samorz¹dowej w ¯ukowie
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Nowa pracownia, nowy gabinet,
nowe pomoce w szkole w Baninie.

Pierwszy semestr w Szkole Podstawowej im.ks.pra³ata Józefa Bigusa w Baninie mija pod znakiem doposa¿enia
placówki w potrzebne pomoce dydaktyczne. W listopadzie szko³a uzyska³a now¹ pracowniê komputerow¹ dziêki
projektowi realizowanemu przez MENiS i EFS oraz dziêki pomocy Gminy ¯ukowo. Szko³a ze swej strony zadba³a
o przeszkolenie nauczycieli, zakup potrzebnych mebli, ubezpieczenie. Pracownia spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem zarówno wród uczniów jak i grona pedagogicznego.
Koszt pracowni przekracza kwotê 36 tys. To pierwszy powód do zadowolenia, drugi to pozyskanie dla klasy integracyjnej ogromnego zasobu pomocy dydaktycznych tak potrzebnych przy pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Pomoce te uzyskalimy poprzez zakwalifikowanie
szko³y przez Pomorskie Kuratorium Owiaty do projektu
Zakup nowoczesnego sprzêtu u³atwiaj¹cego kszta³cenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt MEN wspó³finansowany przez EFS zak³ada
doposa¿enie szkó³ specjalnych i oddzia³ów integracyjnych
w szko³ach masowych w rodki dydaktyczne i specjalistyczny sprzêt do pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym.
Wartoæ otrzymanych pomocy to 54 tys. Uda³o nam
siê tak¿e wyposa¿yæ gabinet logopedyczny w bardzo
potrzebne pomoce dydaktyczne, meble, sprzêt muzyczny
oraz pozyskaæ sponsora na zakup profesjonalnego programu do diagnozy i terapii logopedycznej.
SP Banino

Kolêdy po kaszubsku w ¯ukowie
I Wojewódzki Przegl¹d kolêd, pastora³ek i utworów bo¿onarodzeniowych w jêzyku polskim i jêzyku
kaszubskim. W sobotê 14 stycznia 2006 r. w Szkole
Podstawowej im. Obroñców Wybrze¿a w ¯ukowie
odby³ siê tradycyjny ju¿ Przegl¹d kolêd, pastora³ek i utworów bo¿onarodzeniowych w jêzyku polskim i j.kaszubskim. Dziêki wsparciu ze strony Urzêdu Gminy mo¿na by³o
rozszerzyæ imprezê z etapu gminnego (tak by³o
w latach poprzednich) na etap wojewódzki .
Patronat nad przegl¹dem sprawowali:
Ks.Dziekan Dekanatu ¯ukowskiego, Burmistrz Gminy ¯ukowo, Radio Kaszëbë, Redakcja Gocia Niedzielnego
Oddzia³u Gdañskiego.
Sponsorami upominków dla ka¿dego uczestnika oraz poczêstunku byli: Ks. Dziekan Dekanatu
¯ukowskiego Stanis³aw Gackowski, Burmistrz Gminy ¯ukowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
o/¯ukowo, Cukiernia MarkizaRoman i Adam
Wenzel ¯ukowo,Zak³ad produkcyjny Nataz Borkowa.
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 10:00 na sali
gimnastycznej SP w ¯ukowie. Has³o przewodnie
brzmia³o (zawsze tak samo): Hej kolêda, kòlãda!.
Przegl¹d mia³ charakter otwarty, wszyscy zainteresowani mogli w nim uczestniczyæ.
Na Przegl¹d zg³osi³o siê 25 zespo³ów. Zgodnie z
regulaminem musia³y zapiewaæ 2 kolêdy, w tym
1w jêz. kaszubskim. Repertuar by³ zadziwiaj¹co ró¿ny
- od tradycyjnych, znanych kolêd i pastora³ek do najnowszych, ostatnio napisanych.
Pomys³odawcom Przegl¹du tj. I. Laskowskiemu

i K. Rogalewskiej zale¿a³o na kontynuowaniu tradycji
piewania kolêd, która znana by³a na Kaszubach od wielu pokoleñ. Organizatorzy kolejny raz nie zawiedli siê.
Panowa³a mi³a atmosfera, czas szybko mija³.
Na zakoñczenie wszyscy wystêpuj¹cy zostali obdarowani upominkami i otrzymali dyplomy za udzia³. Podsumowania dokona³ wiceburmistrz, który jako muzyk z
wykszta³cenia, doceni³ pracê szko³y i wysoki poziom wykonawców.
Dyrektor M. Kamiñski zamkn¹³ imprezê zaproszeniem do spotkania za rok.
SP im. Obroñców Wybrze¿a w ¯ukowie
Zdjêcia z archiwum szko³y
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PUCHAR GMINY ¯UKOWO 2006
REGULAMIN OGÓLNY
1.Cel imprezy
Popularyzacja sportu wród mieszkañców gminy ¯ukowo. Wy³onienie najlepszego ko³a sportowego z terenu gminy
¯ukowo.
2.Organizator
Urz¹d Gminy ¯ukowo /insp. Henryk Miotk tel./fax. 0 58 685-83-55/Wspó³organizator Ko³a Sportowe
3.Termin i miejsce
Puchar Gminy jest imprez¹ ca³oroczn¹, dlatego ostateczne terminy poszczególnych konkurencji mog¹ byæ publikowane na trzy tygodnie przed planowan¹ imprez¹. Dane konkurencje mog¹ byæ rozgrywane w ró¿nych miejscach gminy.
4.Sposób przeprowadzenia
Puchar Gminy ¯ukowo sk³ada siê z jedenastu konkurencji:
*siatkówka seniorów * tenis sto³owy * szachy * koszykówka seniorów * pi³ka no¿na seniorów 11 * pi³ka no¿na
seniorów 6 * pi³ka no¿na m³odzików 6 * biegi prze³ajowe * trójbój si³owy seniorów * dwubój sprawnociowy
kobiet * warcaby* Konkurencje bêd¹ przeprowadzane systemem grupowym lub ka¿dy z ka¿dym -w zale¿noci od
iloci zg³oszonych dru¿yn .
5.Uczestnictwo
Puchar Gminy jest imprez¹ woln¹, otwart¹ dla wszystkich mieszkañców gminy ¯ukowo. Organizator nie dopuszcza
mo¿liwoci startu dru¿yn spoza gminy ¯ukowo. Dru¿yna mo¿e zg³osiæ do danej konkurencji jednego zawodnika z
poza gminy ¯ukowo.
6.Zg³oszenia
Warunkiem uczestnictwa w danej konkurencji jest dostarczenie pisemnego zg³oszenia dokonanego na druku organizatora do
czasu losowania. W czasie trwania Pucharu Gminy ¯ukowo edycji 2006 Ko³o nie mo¿e wystawiæ do konkurencji zawodnika, który wystêpowa³ ju¿ w danej edycji w innym Kole. Za niedostosowanie siê do powy¿szego punktu Ko³o zostaje
zdyskwalifikowane z danej konkurencji.
7. Punktacja generalna
Dane Ko³o Sportowe mo¿e wystawiæ do konkurencji wiêcej dru¿yn, jednak tylko jedna punktuje. Przejcie w trakcie rozgrywania danej konkurencji zawodnika danego Ko³a z jednej dru¿yny do drugiej jest nie mo¿liwe.
Zasady punktacji: Za zajêcie 1-go miejsca w poszczególnych jedenastu konkurencjach dru¿yna otrzymuje tyle punktów, ile startowa³o w niej dru¿yn, za drugie miejsce-iloæ dru¿yn minus 1 punkt, za trzecie miejsce -iloæ dru¿yn minus
dwa punkty i.t.d.
Trzy pierwsze dru¿yny otrzymuj¹ punkty premiowe wed³ug zasady:
1 miejsce - 3 punkty
2 miejsce - 2 punkty
3 miejsce - 1 punkt
Punktacjê generaln¹ wygrywa Ko³o Sportowe, które zgromadzi najwiêcej punktów. W przypadku równej iloci punktów o kolejnoci miejsc decyduje liczba wy¿szych miejsc zajêtych w poszczególnych konkurencjach.
8. Nagrody /w punktacji generalnej/
1. miejsce Puchar Gminy ¯ukowo
1. miejsce 1300 z³ w sprzêcie sportowym
2. miejsce 900 z³ w sprzêcie sportowym
3. miejsce 700 z³ w sprzêcie sportowym
4. miejsce 500 z³ w sprzêcie sportowym
5. miejsce 500 z³ w sprzêcie sportowym
6. miejsce 500 z³ w sprzêcie sportowym
7. miejsce 300 z³ w sprzêcie sportowym
8. miejsce 300 z³ w sprzêcie sportowym
9. miejsce 300 z³ w sprzêcie sportowym
10. miejsce 200 z³ w sprzêcie sportowym
11. miejsce 200 z³ w sprzêcie sportowym
12. miejsce 200 z³ w sprzêcie sportowym
Wszystkie dru¿yny otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy. Organizator przeznacza na nagrody w poszczególnych konkurencjach 300 z³.
9. Finansowanie
Wystêpy w poszczególnych konkurencjach finansuj¹ zainteresowane dru¿yny /napoje, przejazdy, stroje i.t.p./ przez
rodki w³asne /sk³adki/ lub sponsorów. Nagrody zakupione bêd¹ z funduszy Gminy ¯ukowo, ewentualnie sponsorów.
10. Podsumowanie - luty 2007
Podsumowanie rywalizacji w ramach Pucharu Gminy ¯ukowo 2006 nast¹pi na Uroczystoci Zakoñczenia Roku Sportowego 2006.
11. Postanowienia koñcowe
Na trzy tygodnie przed rozgrywaniem danej konkurencji bêdzie opublikowany
aneks do regulaminu ogólnego. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu ma organizator. Organizator nie odpowiada
za rzeczy zagubione.

Nie przegap szansy! Zdob¹d Puchar Gminy ¯ukowo!!!
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Puchar Gminy ¯ukowo 2006-edycja XII
L.P.

KONKURENCJA

1.

SZACHY
kat. SENIORÓW

2.

SIATKÓWKA
kat. SENIORÓW
TRÓJBÓJ SI£OWY SENIORÓW

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

MIEJSCE
Pêpowo - Szko³a
Podstawowa

DWUBÓJ SPRAWNOCIOWY
SENIOREK ( min.16 lat)
BIEGI PRZE£AJOWE
kat. SENIORÓW
PI£KA NO¯NA 6
kat. SENIORÓW
PI£KA NO¯NA 11
kat. SENIORÓW
PI£KA NO¯NA 6
kat. M£ODZIKÓW rocz.1991
TENIS STO£OWY
kat. SENIORÓW

KOSZYKÓWKA
kat. SENIORÓW
WARCABY
kat. SENIORÓW

TERMINY

TERMIN
LOSOWANIA
14.02.06. g.17.30

¯ukowo - hala sportowa,
ulica Armii Krajowej
¯ukowo – stadion

14.02.06.g.17.30
21.02.06.g.17.30
28.02.06.g.17.30
07.03.06.g.17.30
26.03.06.g.11.00
02.04.06.g.11.00
25.06.06. g.16.00

¯ukowo – stadion

25.06.06. g.16.00

25.06.06. g.14.00

¯ukowo – stadion

25.06.06. g.16.00

25.06.06. g.14.00

¯ukowo - stadion

09.07.06. g.11.00
16.07.06. g.11.00
23.07.06. g.11.00
06.08.06. g.11.00
23.08.06. g.10.30
24.08.06. g.10.30
24.09.06. g.11.00
01.10.06. g.11.00
08.10.06. g.11.00
15.10.06. g.11.00
22.10.06. g.11.00
06.11.06. g.11.00
14.11.06. g.17.30
21.11.06. g.17.30
28.11.06. g.17.30
05.12.06. g.17.30

30.06.06. g.13.00

¯ukowo – stadion
¯ukowo - stadion
¯ukowo - hala sportowa,
ulica Armii Krajowej
¯ukowo - hala sportowa,
ulica Armii Krajowej
Pêpowo - Szko³a
Podstawowa

17.03.06. g.13.00
25.06.06. g.14.00

14.07.06. g.13.00
18.08.06. g.13.00
24.09.06. g.11.00

13.10.06. g.13.00
14.11.06. g.17.30

Uroczystoæ Podsumowania
Roku Sportowego 2005

Burmistrz Gminy ¯ukowo zaprasza dnia 17 lutego 2006r. (pi¹tek) o godz.15.00 na Uroczystoæ Podsumowania Roku Sportowego 2005, która odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Gminy ¯ukowo
W programie m. in. :
-Podsumowanie Pucharu Gminy ¯ukowo 2005
-Og³oszenie wyników na 10 Najpopularniejszych Sportowców Gminy ¯ukowo
-Wystêp artystyczny
-Nadanie Tytu³u  Dru¿yna Roku 2005
-Nadanie Tytu³u  Trener Roku 2005
-Nadanie Tytu³u  Dru¿yna Fair Play
-Sportowy Sponsor Roku 2005
-Podsumowanie sportu szkolnego
-Nadanie Tytu³u Sportowiec Szko³y (poszczególnych szkó³)
Nowiny z ¿ycia gminy www.zukowo.pl
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¯ukowska Halowa Liga Pi³ki No¿nej sezon 2005/2006
liga
Mecze

Z

R

P

GF

GA

+/-

Pkt.

1. Antado Straszyn

Nazwa

8

8

0

0

47

10

37

24

2. Lamirs Ma³kowo

8

7

0

1

53

12

41

21

3. Abro Kielno

8

7

0

1

54

28

26

21

4. KS Chwaszczyno

8

6

0

2

40

28

12

18

5. M i Przyjaciele ¯ukowo

8

4

1

3

33

27

6

13

6. KS Kczewo

8

3

3

2

24

21

3

12

7. A&B Drob ¯ukowo

8

4

0

4

42

40

2

12

8. Rych-Drob Glincz

8

3

1

4

24

26

-2

10

9. Cukiernia Czernis Kolbudy

8

2

1

5

21

38

-17

7

10. Bazuny ¯ukowo

8

2

1

5

36

58

-22

7

11. Polwar ¯ukowo

8

2

0

6

27

50

-23

6

12. Gabi Niestêpowo

8

1

2

5

22

34

-12

5

13. Mini Sam Ma³kowo

8

1

1

6

11

41

-30

4

14. Norwood Rusocin

8

1

0

7

25

46

-21

3

II liga
Mecze

Z

R

P

GF

GA

+/-

Pkt.

1. J.R. Pogórze Gdynia

Nazwa

8

8

0

0

52

26

26

24

2. 1912 Borkowo

8

7

0

1

49

19

30

21

3. BMR Sport Sopot

8

7

0

1

48

23

25

21

4. Auto-Complex Przodkowo

8

6

0

2

37

18

19

18

5. Miho-Polska Pêpowo

8

4

0

4

26

23

3

12

6. Amigo Przyja ñ

8

3

1

4

39

38

1

10

7. Goka Skrzeszewo

8

2

3

3

26

26

0

9

8. Leo Lniska

8

3

0

5

26

29

-3

9

9. Zapro Old Stars Gdañsk

8

3

0

5

25

36

-11

9

10. Vigo Tuchom

8

3

0

5

24

37

-13

9

11. Stra¿ Kolbudy

8

2

2

4

30

36

-6

8

12. Ares Service Gdañsk

8

2

1

5

27

41

-14

7

13. Steel-Aldex ¯ukowo

8

1

1

6

16

37

-21

4

14. Nie Ma Mocnych Niestêpowo

8

1

0

7

12

48

-36

3

III liga Grupa A
Nazwa

Mecze

Z

R

P

GF

GA

+/-

Pkt.

1. ¯ukowo III

7

5

0

2

22

19

3

15

2. Babi Dó³

7

4

2

1

26

26

0

14

3. ¯ukowo II

7

4

0

3

42

29

13

12

4. Le no

7

3

1

3

37

30

7

10

5. ¯ukowo IX

7

3

1

3

27

26

1

10

6. Sulmin

7

3

0

4

28

26

2

9

7. Niestêpowo II

7

2

2

3

25

25

0

8

8. Glincz III

7

1

0

6

13

39

-26

3

III liga Grupa B
Nazwa

Mecze

Z

R

P

GF

GA

+/-

Pkt.

1. ¯ukowo I

7

6

1

0

52

20

32

19

2. Przyja ñ

7

5

0

2

37

20

17

15

3. Glincz II

7

5

0

2

35

32

3

15

4. Chwaszczyno

7

4

1

2

47

14

33

13

5. Rêbiechowo

7

2

1

4

21

35

-14

7

6. Borkowo

7

2

0

5

30

36

-6

6

7. Niestêpowo I

7

1

1

5

20

55

-35

4

8. Glincz I

7

1

0

6

22

52

-30

3

Najwie¿sze informacje z ¿ycia gminy www.zukowo.pl/sport
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Gminna Szkó³ka Pi³karska Barsa
Na probê wielu osób, t.j.rodziców, dzieci, kierowników
dru¿yn zwi¹zanych z Gminn¹ Lig¹ Pi³ki No¿nej 6 dzieci i m³odzie¿y w listopadzie 2005, utworzono Gminn¹ Szkó³kê Pi³karsk¹
BARSA. Kierownikiem GSP Barsa jest Rafa³ Regliñski, natomiast koordynatorem odpowiedzialnym za pracê trenerów Jan
Górski. GSP Barsa prowadzi zajêcia w piêciu kategoriach wiekowych: 1997-99; 1995-96; 1993-94; 1991-92; 1989-90.
Zapisy do Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej przyjmowane s¹
przez biuro GSP Barsa -¯ukowo, ul. Armii Krajowej 1 A,
tel./fax. 685 98 09.
Patronat medialny objêli: www.msport.gda.pl, Czas ¯ukowa,
¯ycie Gminy ¯ukowo.
W czasie ferii wiele zajêæ sportowych, turniejów, gier i zabaw.
Szczegó³y na stronie internetowej: www.barsa.blo.pl.

Noworoczne spotkanie ludzi sportu
w ¯ukowie

W dniu 12 stycznia 2006 r. w sali konferencyjnej UG ¯ukowo odby³o siê Spotkanie Noworoczne Ludzi Sportu
Gminy ¯ukowo. Na wstêpie g³os zabra³ burmistrz gminy ¯ukowo Albin Bychowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w ¯ukowie, Wojciech Kankowski, którzy z³o¿yli noworoczne ¿yczenia. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni gocie, którzy przedstawili najwa¿niejsze osi¹gniêcia sportowe w minionym roku 2005, m. in. Jan Górski podzieli³ siê
wra¿eniami z pobytu pi³karzy z ¯ukowa w partnerskiej Gminie Wendelstein, Krzysztof Kosznik- trener tenisistów z
UKS Bambino z Banina pochwali³ siê wynikami swoich podopiecznych podczas wizyty w drugiej gminie partnerskiej
Saint- Junien. M³ody ¿ukowski biegacz - aktualny Mistrz Polski £ukasz Kujawski w swoim wyst¹pieniu opowiedzia³
o wysi³ku w³o¿onym w swoje zwyciêstwa oraz wielkiej radoci zwi¹zanej z wygranymi biegami. Marek Marchewicz
przedstawi³ osi¹gniêcia szkó³ gminy ¯ukowo, które w ubieg³ym roku by³y znaczne. Ryszard Peek- szef ko³a sportowego Miho- Polska Pêpowo opowiedzia³, jak powinna wygl¹daæ wspó³praca wewn¹trz organizacji, aby zdobyæ
zaszczytny Puchar Gminy ¯ukowo. Rafa³ Regliñski prezes Pomorskiego Towarzystwa Promocji Sportu mówi³ o
Pomorskim Festiwalu Sportu- imprezie, która w doskona³y sposób pozwala na promocjê gminy ¯ukowo w ca³ej Polsce. Gabriela Wenta prezes KS Sulmin pochwali³a organizatorów Gminnej Ligi Pi³ki No¿nej Dzieci i M³odzie¿y za
trafny pomys³ organizacji, opowiedzia³a równie¿ o wielkim zaanga¿owaniu mieszkañców Sulmina w t¹ imprezê. Marek Zaradkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator programu powszechnej nauki p³ywania dzieci i
m³odzie¿y w szko³ach gminy ¯ukowo stwierdzi³, ¿e postawienie przez samorz¹d na p³ywanie, tym samym danie oko³o
piêciuset dzieciom mo¿liwoci to niesamowita sprawa. Stwierdzi³ równie¿, ¿e koszty wyjazdu na basen nawet tak
wielu dzieci s¹ nieporównywalnie mniejsze ni¿ budowa basenu w ¯ukowie. Inspektor ds. sportu UG ¯ukowo Henryk
Miotk wspomnia³ równie¿ o rewelacyjnych wynikach p³ywaczki Marianny Mi³osz z Borkowa, która idzie ladami
Otyli Jêdrzejczak.
Znacz¹cym wydarzeniem ubieg³ego roku by³o równie¿ spotkanie w Barcelonie Wojciecha Block - prezesa UKS
Vigo Tuchom z prezydentem FC Barcelona Joanem Laport¹. Na zakoñczenie spotkania Burmistrz Gminy przedstawi³
plany zwi¹zane z rozbudow¹ infrastruktury sportowej na terenie gminy ¯ukowo, m.in. o budowie sal sportowych w
Chwaszczynie, Pêpowie, Niestêpowie i Przyjani.
UG ¯ukowo

Pi³karskie ferie z Gminn¹ Szkó³k¹ Pi³karsk¹ Barsa

30 stycznia - 10 lutego 2006
¯ukowo, hala sportowa
ul. Armii Krajowej 2E

Organizator: Gminna Szkó³ka
Pi³karska Barsa ¯ukowo
Godziny zajêæ:
30.01.06. (poniedzia³ek)- 14.00-19.00
31.01.06. (wtorek) - 14.00-19.00

01.02.06. (roda) - 14.00-19.00
02.02.06. (czwartek) - 14.00-17.30
03.02.06. (pi¹tek) - 14.00-17.30
06.02.06. (poniedzia³ek)- 12.30-19.00
07.02.06. (wtorek) - 14.00-19.00
08.02.06. (roda) - 14.00-19.00
09.02.06. (czwartek) - 14.00-17.30
10.02.06. (pi¹tek) - 14.00-17.30

Odpowiedzialni za zajêcia:
Biuro Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej
Barsa-¯ukowo ul. Armii Krajowej 1A
tel. (0-58) 685-98-09 lub 502-070-899
www.barsa.blo.pl
Koordynacja: Jan Górski, Rafa³ Regliñski
Szkolenie: Piotr Budziwojski, Marian
Maksymiuk

Najwie¿sze informacje z ¿ycia gminy www.zukowo.pl/sport
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Mecz Noworoczny

Ju¿ po raz czternasty na ¿ukowskim stadionie w samo po³udnie odby³ siê Noworoczny Mecz Pi³ki No¿nej, traktowany
równie¿ jako Powiatowa Inauguracja Roku Sportowego 2006.

¯ukowo najlepsze w
unihokeju!!!

Czas jesienno- zimowej pluchy to sezon sportów halowych,
wród nich, coraz bardziej popularnego wród dzieci i m³odzie¿y unihokeja. W dniu 13 grudnia 2005, w Szymbarku,odby³y
siê powiatowe igrzyska w unihokeju szkó³ podstawowych.
Wziêli w nich udzia³ zwyciêzcy gminnych eliminacji, dru¿yny
ze szkó³ podstawowych w Somoninie, Tuchlinie, Szymbarku
oraz dru¿yna z Parafialnej Szko³y Podstawowej w ¯ukowie. Rozegrano szeæ meczów: ¯ukowo:Tuchlino - 4:1; Szymbark:Somonino - 6:3; ¯ukowo:Somonino-5:0; Tuchlino:Szymbark-1:2;
Somonino:Tuchlino-2:6; ¯ukowo: Szymbark - 7:3.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna unihokeja z Parafialnej
Szko³y Podstawowej w ¯ukowie i ona reprezentowa³a nasz powiat w pó³fina³ach turnieju wojewódzkiego, które zosta³y rozegrane w pi¹tek (16-12-05) w Rumii, zajmuj¹c drugie miejsce.
Unihokej to od wielu lat ulubiony sport Parafialnej Szko³y Podstawowej w ¯ukowie. Szkolna dru¿yna, któr¹ opiekuje
siê pan Krzysztof Regliñski, ma na swoim koncie sporo sukcesów, na cotygodniowych treningach doskonali swoje umiejêtnoci.
Krzysztof Regliñski
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W tym roku naprzeciw siebie stanê³y jedenastki Old
Stars ¯ukowo, pod kierownictwem Wac³awa Rzepki oraz
Miho-Polska Pêpowo, pod przewodnictwem Micha³a Konkela oraz Ryszarda Peeka.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:2 dla pêpowian. Pierwsz¹ bramkê w nowym roku, zdoby³ w siedemnastej minucie
Pawe³ Rec³aw z dru¿yny Miho-Polska, Rec³aw trafi³ w bramkê przeciwnika trzykrotnie, czwart¹ bramkê dla goci strzeli³ Dariusz Hoeft, natomiast dla gospodarzy dwie bramki
zdoby³ Bogdan Kwidziñski. Pomimo ca³onocnej zabawy,
wielu zawodników zachwyci³o super form¹.
Mecz by³ interesuj¹cym widowiskiem obfituj¹cym w
wiele akcji i zabawnych sytuacji. Zawodnicy tym razem musieli siê zmagaæ nie tyle z przeciwnikiem, co z niegiem.
Bardzo efektownie zaprezentowali siê kibice pod kierunkiem
Edmunda i Zbigniewa Konkelów oraz Ryszarda Sirockiego,
za ich spraw¹ wystrzelono dziesi¹tki fajerwerków, które ubarwi³y mecz.
Tu¿ po spotkaniu, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
¯ukowie, Wojciech Kankowski, podziêkowa³ wszystkim zawodnikom oraz kibicom za du¿y hart ducha, woli aktywnego wypoczynku i za podtrzymanie piêknej tradycji.
Przewodnicz¹cy wrêczy³ pami¹tkowe puchary z okazji
rozegranego meczu kapitanom dru¿yn, nagrodzi³ strzelca
pierwszej bramki - Paw³a Rec³aw oraz najlepszego zawodnika na boisku, którym zosta³ Malik Güler.
SK£ADY:
Oldstars ¯ukowo: Rajmund Formela, Krzysztof Sidor, Bogdan Butowski, Bogdan Kwidziñski, Roman Ja¿d¿ewski, Mariusz Szyrowski, Bart³omiej Sosnowski, Robert Regliñski, Zenon Rychert, Andrzej Rzepka, Norbert Formela, Damian Rzepka, Malik Güler, Wac³aw Rzepka
Miho-Polska Pêpowo: Marek Gruba, Dariusz Hoeft, Dariusz
Skowronek, Czes³aw Bach, Micha³ Konkel, Ryszard Peek, Pawe³ Rec³aw, Krzysztof Kazimierczak, S³awomir Dampc, Marcin Sieciñski, Waldemar Rychert, Piotr Szatkowski, Antoni
Wróbel.
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