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Szanowni Państwo
W bieżącym numerze zachęcamy mieszkańców gminy Żukowo do wypełnienia ankiety dotyczącej wywieszania 
reklam wielkoformatowyh na terenie gminy, która podyktowana jest troską o nasz krajobraz. Każda wypowiedź 
ma znaczenie i może wpłynąć na najbliższe otoczenie. 
W połowie lutego uruchomiona została w naszej gminie nowa linia autobusowa Otomin - Sulmin - Niestępowo, 
a pod koniec miesiąca mamy poznać orzeczenie WSA w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej. Niebawem ruszy budowa sali gimnastycznej wraz 
z salami dydaktycznymi w Miszewie – umowa z wykonawcą została właśnie podpisana, rozpoczęły się także prace przy rewitalizacji - powstaje 
m.in. park, modernizowana będzie ul. 3-Maja w Żukowie. Zachęcam również do odwiedzania Urzędu Gminy - do 28 lutego w sali konferencyjnej 
zagościła wystawa grafik i fotografii artystów Jacaka Piątka i Macieja Kosycarza. Dzięki dziełom uchwycone zostało to co ulotne i zachowane dla 
przyszłych pokoleń.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.
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tel. 605 04 00 34
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Sekretariat Burmistrza: pokój 5 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-18, 58 685-83-00 
fax: 58 685-83-30 
e-mail: sekretariat@zukowo.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

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

•  Gospodarka nieruchomościami,  
tel.: 58 685-83-31, pokój 25

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

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

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

Referat 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.gops.zukowo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Aleksandra Rogalewska 
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 680 08 48, 58 736 62 01 
e-mail: okis@okis-zukowo.pl 
www.okis-zukowo.pl 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
Prezes: Michał Sirocki
tel.: 58 586-75-86
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl
www.skzukowo.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
ul. Polna 70, 83-330 Żukowo, 
czynny 5 dni w tygodniu:
-  wtorek - godz. 8:00 - 16:00
-  środa - godz. 8:00 - 16:00
-  czwartek - godz. 8:00 - 18:00
-  piątek - godz. 8:00 - 16:00
-  sobota - godz. 8:00 - 14:00
tel.: 721-040-200

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

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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl
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Mieszkańcy gminy Żukowo mają możliwość wypowiedzenia się na temat swojego otoczenia. Dane zebrane w ankiecie pomogą określić 
zasady wywieszania wszelkiego rodzaju reklam na terenie gminy, a tym samym zadbać o krajobraz.

13 lutego br. odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie 
w sprawie skargi na decyzję środowiskową dotyczącą Obwodnicy Metropolitalnej Trój-
miasta oraz Obwodnicy Żukowa.

12 lutego otwarta została trasa linii autobusowej 174 z gdańskich Siedlec do Starej Piły. 
Oznacza to, że mieszkańcy Sulmina, Niestępowa i Starej Piły zyskali nowy bezpośredni 
dojazd do Gdańska.

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2015 r. „o zmianie niektórych ustaw w związ-

 W rozprawie uczestniczył Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski oraz Poseł na 
Sejm Stanisław Lamczyk.
 WSA wydał komunikat w sprawie ustalenia 
środowiskowych uwarunkowań dla realizacji 
budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, 
w którym czytamy:

„W dniu 13 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawę 
o  sygn. akt IV SA/Wa 2998/17 ze skarg Gminy 
Kolbudy i innych na decyzję Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska z  15 stycznia 2016  r. 

 Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Gdań-
skiem wielu mieszkańców naszej gminy zyska 
lepszy dojazd do swoich miejsc pracy. Auto-
bus 174 kursować będzie z Siedlec w Gdańsku 
przez Otomin ul. Słoneczną, Sulmin i Niestę-
powo zawracając w Starej Pile na pętli przy 
skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Przystanków 
na terenie naszej gminy będzie 7.  Dwa w Sul-
minie, cztery w Niestępowie i jeden w Starej 
Pile. Nazwy przystanków na nowym odcinku 

Chcesz mieć wpływ na przestrzeń 
wokół siebie – wypełnij ankietę!

Orzeczenie w sprawie OMT poznamy 27 lutego

ku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony kra-
jobrazu”, potocznie nazywanej „ustawą 
krajobrazową” gminy mają prawną moż-
liwość określenia na swoim terenie zasad 
i kierunków sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów bu-
dowlanych z jakich mogą być wykonane.
 W celu poznania opinii publicznej na 
ten temat oraz rozpoznania świadomo-
ści mieszkańców, Burmistrz Gminy Żuko-
wo przeprowadza konsultacje społeczne 
w  postaci „Ankiety dotyczącej reklam na 

terenie Gminy Żukowo”. Ankieta ta będzie 
dostępna w wersji elektronicznej na stronie  
www.ankieta.zukowo.pl w dniach od 15 lu-
tego do 15 marca 2018 roku.
 Ankieta składa się z pięciu pytań, w tym 
czterech wyboru i jednego punktu opisowe-
go oraz informacji, które posłużą do celów 
statystycznych.

 Informujemy również, iż udział w ankiecie 
potwierdzający wyrażenie chęci mieszkań-
ców do uporządkowania przestrzeni w za-
kresie reklam będzie stanowić podstawę do 
dalszych prac lub ich zaniechania.

fot. ZTM Gdańsk / Krystian Jacobson
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w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwa-
runkowań dla realizacji przedsięwzięcia pole-
gającego na budowie Obwodnicy Metropolii 
Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej 
wraz z przebudową linii wysokiego napięcia 
w przebiegu wyznaczonym korytarzem warian-
tu LA OMT (Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) 
+ LA OŻ (Obwodnica Żukowa). Po zamknięciu 
rozprawy Sąd poinformował, że publikacja 
orzeczenia nastąpi w dniu 27 lutego 2018 r. 
o godz. 8:30 w Sali G.
Sprawa wywołuje duże zainteresowanie me-
dialne.”

trasy zaczynając od przystanku Otomin – Pęt-
la w kierunku Starej Piły są następujące: Sul-
min Stajnia, Sulmin, Niestępowo-Sulmińska, 
Niestępowo-Gdańska, Niestępowo-Szkoła, 
Niestępowo-Do Zdroju, Stara Piła.
 Na stronie internetowej ZTM Gdańsk, po-
jawił się już nowy rozkład jazdy. Przewiduje 
on 6 kursów w ciągu dnia ze Starej Piły przez 
Otomin w kierunku Gdańska. Pierwszy kurs 
ze Starej Piły w kierunku Gdańska następuje o 

godz. 6:13 a ostatni o godz. 20:31. Z przystan-
ku Otomin-Pętla pierwszy kurs w kierunku 
Sulmina i Niestępowa do Starej Piły planuje 
się o godz. 5:54, a ostatni o godz. 20:02.

Nowa linia autobusowa w Gminie Żukowo
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XLIX sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych 
na rok 2018 w Gminie Żukowo

Zabezpieczenie środków na zakup pojaz-
du dla OSP Chwaszczyno oraz dofinanso-
wanie rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Miszewie, to jedne z tematów omawia-
nych podczas XLIX sesji Rady Miejskiej 
w Żukowie.

 Podczas ostatniej sesji wprowadzono 
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Żukowo na lata 2018-2025, a tak-
że zmiany w budżecie na rok 2018. Dzięki 
wolnym środkom z roku 2017, możliwe było 
wprowadzenie poniższych zmian. Zwięk-
szona została wysokość dofinansowania na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miszewie 
(kwota zwiększenia to 1,2 mln zł, co daje 
w  sumie prawie 4,2 mln zł kwoty przezna-
czonej na inwestycję), a także środki na re-
witalizację Starego Centrum Żukowa (kwota 
zwiększenia to 1,1 mln zł, co daje w  sumie 
prawie 5,9 mln zł kwoty przeznaczonej na 
inwestycję), ze względu na niewystarczającą 
wysokość środków finansowych, w stosunku 
do ofert złożonych w  trybie przetargu nie-
ograniczonego. Kwota na opracowanie do-
kumentacji projektowej oraz budowę i  mo-
dernizację dróg i ścieżek rowerowych, w tym 
m. in. modernizację ul. Faustyny w Żukowie 
została zwiększona o 2 mln zł, co daje łącznie 
4 mln zł przeznaczonych na inwestycję.  Prze-
sunięto także środki na wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych przy Szkole Podsta-
wowej w  Chwaszczynie oraz platformy dla 
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawo-

Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Żukowie informuje, że rozpoczęła się akcja 
roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018.

 Informacje na temat doręczania decyzji 
na terenie sołectw Gminy Żukowo oraz na 
terenie miasta Żukowo będą na bieżąco ak-
tualizowane na stronie www.zukowo.pl
W myśl art. 144 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy or-
dynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 
201 ze zm.), który stanowi cyt. „Organ podat-
kowy doręcza pisma: za pokwitowaniem, za 
pośrednictwem operatora pocztowego w  ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsłu-
gującego ten organ, funkcjonariuszy celnych 
lub upoważnionych pracowników innego 
organu podatkowego, lub przez organy lub 
osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów (…). W przypadku gdy organem 

wej w Miszewie, ze względu na wzrost kosz-
tów realizacji zadania (kwota zwiększenia to 
ponad 34 tys. zł).
 Oprócz powyższych zmian, w 2018 roku 
dodatkowo zaplanowano również dofinan-
sowanie w kwocie 500 tys. zł na zakup śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie, 
a także 500 tys. zł na budowę i modernizację 
boisk w Gminie Żukowo. Dla Powiatu Kartu-
skiego przekazano dotacje w kwocie ponad 
52,5 tys. zł na wsparcie systemu ratownictwa 

oraz zarządzania kryzysowego na terenie ca-
łego powiatu poprzez zakup specjalistyczne-
go sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 Łącznie kwota zwiększenia na zadania in-
westycyjne wyniosła 5 386 884,81 zł, co w su-
mie daje niemal 70 mln zł przeznaczonych na 
realizację inwestycji w roku 2018.
 Na sesji nadano także nazwy nowych ulic 
w miejscowości Przyjaźń, Niestępowo, Misze-
wo i Dąbrowa, a komisje stałe Rady Miejskiej 
przedstawiły swoje plany prac.

podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent 
miasta), pisma może doręczać sołtys, za po-
kwitowaniem.” 
 Doręczanie może odbywać się w dni po-
wszednie oraz w soboty, niedziele. Osoby 
odbierające przesyłki proszone są o składa-
nie daty oraz czytelnych podpisów na po-
twierdzeniu zwrotnym odbioru.
 Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa 
od 02 lutego do 27 lutego 2018 roku.
 Po tym terminie decyzje, które z różnych 
powodów nie zostały doręczone adresatom, 
zostaną przesłane za pośrednictwem opera-
tora pocztowego.
 Za pośrednictwem operatora pocztowego 
przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla 

sołectw: Nowy Świat, Rębiechowo, Chwasz-
czyno oraz podatników, którzy wskazali 
adres do korespondencji poza obszarem 
Gminy Żukowo.

Dodatkowe informacje pod nr 58 685 83 04 
lub 58 685 83 33

fot. Natalia Piotrzkowska

fot. Shutterstock
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INWESTYCJE 
Rozbudowa szkoły w Miszewie
16 lutego podpisano umowę na wykonanie rozbudowy budynku szkolnego o salę gimnastyczną wraz z salami dy-
daktycznymi w Miszewie. Przy szkole podstawowej w Miszewie stanie sala gimnastyczna o powierzchni blisko 300 m2 z 
szatniami i toaletami. Dobudowane zostaną również trzy nowe sale lekcyjne, pokój nauczycielski wraz z gabinetem dyrekto-
ra oraz nowa jadalnia i biblioteka. Wykonawcą prac budowlanych o wartości 3 959 011,33 zł brutto jest Zakład Usług Remon-
towo – Budowlanych „APOLLO” z Nowej Wsi Kościerskiej. Oficjalne przekazanie terenu budowy nastąpić ma do 30 marca 2018 
r. W ramach inwestycji zaplanowano nie tylko budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i częścią sanitarną, ale także budowę 
części dydaktycznej oraz budynku gospodarczego, przebudowę sieci wodociągowej, budowę instalacji gazowej zewnętrznej oraz 
dwóch zbiorników retencyjnych wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane planuje się zrealizować w ter-
minie do 15 października 2018 r. Informacje na temat etapów prac będą przesyłane na bieżąco.

Modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie w ramach rewitalizacji
23 stycznia 2018 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z modernizacją ul. 3-go Maja w Żukowie.
Zawarcie umowy oznacza przystąpienie do realizacji kolejnego zadania w ramach realizowanego przez Gminę Żukowo projektu pod nazwą „Rewita-
lizacja starego centrum Żukowa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wykonawcą prac budowlanych o wartości 839.799,72 zł brutto jest firma budowlano – drogowa MTM S.A. z Gdyni.
Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do końca sierpnia
2018 r. Inwestycja przewiduje zmodernizowanie ulicy 3-go Maja w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie stylowego oświetlenia typu 
parkowego oraz dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym m.in. ławek i koszy na śmieci.
Wykonanie powyższych prac spowoduje uatrakcyjnienie historycznego centrum oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I
26 stycznia br. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę 
o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-
00-0088/17-00).
Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie,  
Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.
Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:
- budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej, 
- budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,
- budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,
- zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa  sieci wodocią-
gowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Bani-
nie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu są również 
oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79 km. Realizacja projektu potrwa 
do końca 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

Niemal 3,9 mln. zł na wsparcie działań OSP z terenu Gminy Żukowo
W 2017 roku Gmina Żukowo wspomogła wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. Zakupiono m. in. samo-
chód bojowy dla OSP w Leźnie, motopompę pływającą dla OSP w Chwaszczynie, piłę ratowniczą dla OSP w Baninie, 
czy też zestaw pompowy dla OSP w Sulminie.
W całym powiecie kartuskim gminy przeznaczyły na ochronę przeciwpożarową ponad 11,5 mln zł. Całkowita kwota nakła-
dów finansowych Gminy Żukowo dla Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosła prawie 3,9 mln zł. Wydatki na bieżące utrzy-
manie OSP stanowiły łącznie 1,07 mln zł, natomiast wartość przeznaczona na zadania inwestycyjne to prawie 2,8 mln zł, w 
tym na wyposażenie jednostek OSP, przeznaczono 797 668 zł. Łączna wartość dotacji przekazanych jednostkom to 726 839 
zł, dodatkowo Gmina ze środków własnych przekazała 70 830,17 zł. Pojazd bojowy dla OSP w Leźnie zakupiony został za 
kwotę 749 808 zł - Gmina Żukowo przekazała na ten cel 599 808 zł, a 150 000 zł to środki własne OSP.
Ekwiwalent wypłacony za wyjazdy bojowe druhów to kwota 225 378,70 zł. Natomiast wynagrodzenie za wykonywanie obo-
wiązków kierowcy-mechanika zajmującego się samochodami oraz sprzętem użytkowanym przez OSP to 73 745,95 zł.
Nakłady obejmowały również inne zadania związane z utrzymaniem i doposażeniem pojazdów oraz budynków OSP, szkole-
niem druhów, a także wyposażeniem druhów w odpowiedni sprzęt i ubiór.
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Karta Mieszkańca

•  KRS 0000215142  –  Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

•  KRS 0000345123  – Gminny Klub Sportowy „Żukowo”
•  KRS 0000211790  –  Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto
•  KRS 0000243064  – Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki
•  KRS 0000245039  – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie
•  KRS 0000251223  –  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie
•  KRS 0000265867  – Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja
•  KRS 0000270261  –  AMIGO PRZYJAŹŃ – zbiera środki poprzez fundację Młodzi-Młodym, 

cel szczegółowy „Sport w Przyjaźni 1740”
•  KRS 0000649710  –  Pomorska Szkoła Walki FIGHTER
•  KRS 0000270261  –  KS SULMIN -  zbiera środki poprzez fundację Młodzi-Młodym, cel szczegółowy „KS SULMIN 2791”

• KRS 0000116212 –  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: cel szczegółowy, oraz nazwę OSP i jej adres: 

• OSP Chwaszczyno, 80-209 Chwaszczyno, ul Żeromskiego 9, woj. pomorskie 
• OSP Sulmin, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie  
• OSP Niestępowo, 83-331 Niestępowo, ul. Raduńska 60A woj. pomorskie
• OSP Banino, 80-297 Banino, ul. Lotnicza 29, woj. pomorskie  
• OSP Miszewo, 80-297 Banino, woj. pomorskie  
• OSP Leźno, 80-298 Gdańsk-Kokoszki, woj. pomorskie
• OSP Skrzeszewo, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie 
• OSP Żukowo, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52, woj. pomorskie

DZIAŁAJ LOKALNIE, TWÓJ 1% TO NAPRAWDĘ DUŻO! 

PRZEKAŻ 1% NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE ŻUKOWO
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. Wystarczy w rocznym zeznaniu PIT wypełnić jedno pole aby wesprzeć Organizacje Pożytku Publicznego z terenu Gminy  Żukowo.

Zachęcamy do wsparcia ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU NASZEJ GMINY!
Organizacje Pożytku Publicznego w Gminie Żukowo zgodnie z wykazem na stronie: www.pozytek.gov.pl/Wykaz.Organizacji.Pożytku.Publicznego.3666.html

TWÓJ PODATEK 
      – TWOJA INWESTYCJA!
ZAPŁAĆ PODATEK TAM GDZIE MIESZKASZ, TO DO CIEBIE WRÓCI!

Rozlicz PIT w miejscu faktycznego zamieszkania, a nie według adresu zameldowania. Zeznanie podatkowe złóż w urzędzie skarbowym 
właściwym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (na 31 grudnia). Dla gminy Żukowo jest to Urząd Skar-
bowy w Kartuzach. Wskaż w rozliczeniu rocznym swoje miejsce zamieszkania - gminę Żukowo, w ten sposób ponad 37 proc. podatku 
dochodowego trafi  do budżetu gminy.

MASZ SZANSĘ ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE I SWOJEJ GMINY!
To ile dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji czy szkół zostanie wybudowanych, zależy od tego, czy do budżetu gminy będą spływa-
ły pieniądze z podatków. Podając w PIT adres zamieszkania, Twoje podatki będą wpływały tam, gdzie rzeczywiście mieszkasz. W ten 
sposób zwiększysz pulę środków fi nansowych na dalsze inwestycje!

ZDOBĄDŹ KARTĘ MIESZKAŃCA!
Rozlicz PIT i podaj jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo, a otrzymasz KARTĘ MIESZKAŃCA 
Gminy Żukowo, w ramach której będziesz mógł korzystać z oferty zniżek. 
Więcej szczegółów już wkrótce na stronie internetowej www.zukowo.pl
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Przyznano dotacje w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Żukowo 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
o odpadach przeznaczonych do dalszego użytku

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotacje organi-
zacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w gminie Żukowo w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu. Wyniki konkursu na stronie www.zukowo.pl

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że jeżeli posiadacie meble, sprzęt AGD, RTV, zabawki, rowerki lub inne rzeczy, które są niepo-
trzebne, a ich stan pozwala jeszcze na ich użytkowanie, istnieje możliwość dostarczenia ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej 70 (PSZOK) z przeznaczeniem ich do dalszego użytkowania. Obsługa PSZOK wskaże Państwu 
miejsce składowania pod zadaszeniem. To co dla Państwa jest odpadem, może dla kogoś być darem serca i może wspomóc w trudnych 
chwilach. Mamy ogromną prośbę, jeśli posiadasz rzeczy w dobrym stanie, ale niepotrzebne, zawieź je do PSZOK.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wymienionych rzeczy z PSZOK celem dalszego użytkowania, prosimy o kontakt z PSZOK w godzi-
nach otwarcia tj. wt. 8.00-16.00, śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-14.00, numer telefonu: 721-040-200. Rzeczy te 
można zabrać bezpłatnie.
DZIĘKUJEMY

Od 2 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Jana Heweliusza przy ul. Armii Kra-
jowej 2e w Żukowie działa punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Osoby uprawnione 
mogą skorzystać z pomocy adwokata, rad-
cy prawnego lub osoby wymienionej w art. 
11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej.

Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki, śro-
dy i piątki w godzinach 15.00 - 19.00 we wtorki 
w godzinach 9.00 - 13.00 w czwartki w godzi-
nach 10.00 - 14.00

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej:
•  młodzież do 26. roku życia
•  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•  seniorzy po ukończeniu 65 lat
•  osoby fizyczne, którym w okresie roku po-

przedzającego zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej

•  kombatanci
•  weterani
•  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą na-

turalną, klęską żywiołową lub awarią tech-
niczną

•  kobiety w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•  poinformowanie osoby uprawnionej o obo-

wiązującym stanie prawnym, o przysługu-
jących jej uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach

•  wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego

•  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu 
pisma w sprawach, o których mowa powy-
żej, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym

•  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu są-
dowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecz-
nika patentowego w postępowaniu sądowo-
-administracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw:
•  podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej
•  z zakresu prawa celnego, dewizowego i han-

dlowego
•  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności

Dokumenty uprawniające do skorzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej:
•  oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu 

świadczenia z pomocy społecznej lub za-
świadczenie o udzieleniu świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

•  ważna Karta Dużej Rodziny
•  zaświadczenie o kombatantach oraz nie-

których osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego

•  ważna legitymacja weterana albo legityma-
cja weterana poszkodowanego

•  dokument stwierdzający tożsamość
•  oświadczenie osoby dotkniętej klęską ży-

wiołową, katastrofą naturalną lub awarią 
techniczną

•  dokument potwierdzający ciążę

fo
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Ograniczenie niskiej emisji na Pomorzu 
Monitoring, Inwestycje, Edukacja

Apel do hodowców trzody chlewnej

7 lutego 2018 r. w siedzibie WFOŚiGW 
w Gdańsku odbyła się konferencja pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na Pomo-
rzu – Monitoring, Inwestycje, Edukacja”, 
w której udział wzięli również przestawi-
ciele Urzędu Gminy w Żukowie.

 Problem występowania niskiej emisji oraz 
konieczność jej ograniczenia, mimo działań 
podejmowanych przez samorządy, straże 
miejskie, spółki ciepłownicze oraz przed-
siębiorstwa i pozostałe jednostki, nadal 
stanowi duże wyzwanie, także na poziomie 
edukacyjnym.
 Konferencja, oprócz przedstawienia do-
brych praktyk inwestycyjnych, monitorin-
gowych, jak i edukacyjnych, dotyczących 
kompleksowego ograniczania niskiej emisji, 
stworzyła także możliwość wymiany do-
świadczeń i poglądów podczas indywidual-
nych rozmów.
 Kampania edukacyjna „Zmień złe nawyki 
na zdrowe praktyki” dofinansowana przez 
WFOŚiGW w Gdańsku, ma na celu m.in. 
uświadomienie ludziom szkodliwości od-
działywania niskiej emisji. Kampania uka-
zuje również proste rozwiązania, dzięki któ-
rym znacząco możemy ograniczyć emisję 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Główny Lekarz Weterynarii apeluje:
ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest 
groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy 
dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych 
gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wi-
rusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną 
bywa też człowiek i dlatego przypominamy 
o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie za-
sad bioasekuracji:
•  nie kupujcie świń z niewiadomego źródła 

pochodzenia
•  utrzymujcie świnie w sposób wykluczający 

kontakt z dzikami

zanieczyszczeń - przyczyniając się tym sa-
mym do poprawy jakości atmosfery. Z tego 
względu zachęcamy Państwa do pobierania 
spotów edukacyjnych ze strony www.wfos.
gdansk.pl/wiadomosci/zmien-zle-nawyki-
-na-zdrowe-praktyki. Można je także obej-
rzeć online na kanale Fundacji ARMAAG 
w serwisie YouTube.
 „Pomorscy czują klimat!” to kampania 
edukacyjno-informacyjna Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, mająca na celu podnie-
sienie świadomości ekologicznej zarówno 
mieszkańców Pomorza, jak i odwiedzają-
cych ten region turystów. Aż 93% mieszkań-
ców Pomorza jest dumnych ze swoich 
najbliższych okolic. Korzystają z piękna ota-
czającej ich przyrody. Kampania ma uświa-
domić, że warto wprowadzać w swoim życiu 
dobre nawyki, z myślą o środowisku.

 Bohaterem kampanii jest sympatyczna ro-
dzina Pomorskich, przed którą postawione 
zostaną nie lada wyzwania. Nauczą się mię-
dzy innymi: jak rozsądnie korzystać z kur-
czących się na świecie zasobów wody i ener-
gii, jak dbać o jakość powietrza. Zrozumieją, 
że ludzie wytwarzają za dużo odpadów i że 
odpowiednie postępowanie z  odpadami 
pomaga odzyskać znaczną część surowców. 
A  także, że warto troszczyć się o bioróżno-
rodność.

 Kampania „Pomorscy czują klimat” wraz 
ze swoimi materiałami edukacyjnymi jest 
dostępna dla Państwa. Wszystkie informa-
cje znajdują się na stronie internetowej pro-
jektu www.poczujklimat.pl. Już wkrótce 
będzie również pobrać wszystkie materiały 
z tej kampanii ze strony Funduszu.

•  stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed 
dostępem zwierząt wolno żyjących

•  wyłóżcie maty nasączone środkiem de-
zynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami 
z gospodarstw oraz przed wejściami do 

pomieszczeń, w których utrzymywane są 
świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania 
zasad bioasekuracji będą nakładane kary 
administracyjne.
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WYDARZENIA

„Gmina Żukowo w Grafice Jacka 
Piątka i na Fotografiach Kosycarzy”

Żukowski Bal Seniora

14 lutego oficjalnie otwarta została wy-
stawa ukazująca zabytki, miejsca oraz 
historię gminy Żukowo za pomocą grafik 
i fotografii. Wernisaż uświetnili swoją 
obecnością artyści Maciej Kosycarz i Ja-
cek Piątek.

 Inauguracji wystawy dokonał Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, który 
podkreślił, że prace ukazują ulotność miejsc 
i są doskonałym świadectwem tego, jak 
zmienia się otoczenie.

Na tegoroczne spotkanie żukowskich seniorów przybyło ponad 400 osób. Tę wielolet-
nią już tradycję kultywuje się nie tylko w mieście, ale również w sołectwach Gminy.

 Na coroczne spotkania zapraszani są 
mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 65 
rok życia. Tegoroczna frekwencja mile za-
skoczyła organizatorów. Oficjalne otwarcie 
imprezy nastąpiło tuż po godz. 14:00. Kon-
feransjer Robert Redlicki przywitał władze 
Gminy: Burmistrza Wojciecha Kankow-
skiego, Przewodniczącego Rady Witolda 
Szmidtke, obecnych księży oraz organizato-
rów.
 Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał 
Burmistrz Gminy Żukowo. Witając zebra-
nych podkreślił, że są bardzo ważną częś-
cią społeczeństwa, z której doświadczeń 
czerpią kolejne pokolenia. Proboszczowie 
żukowskich parafii ks. Krzysztof Sagan i ks. 
dziekan Czesław Las, zaznaczyli, że seniorzy 
pełnią w naszym życiu ważną rolę również 
ze względu na troskę, którą otaczają najbliż-
szych.
 Po odśpiewaniu uroczystego „Sto lat!” 
i wzniesieniu toastu, burmistrz Wojciech 

 – Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj coś, co 
jest często ulotne, pojawia się w pięknie zma-
terializowanej formie. Grafiki być może za-
chęcą kogoś do tego, by te miejsca odwiedzić. 
My, mieszkańcy Gminy Żukowo doskonale je 
znamy – zaznaczył włodarz gminy.
 Burmistrz zwrócił również uwagę na jedną 
z fotografii Żukowa, na której uwieczniona 
została ulica Kościerska w Żukowie, przy 
której kiedyś rosły lipy.
 O genezie powstania wystawy opowie-
dział zastępca burmistrza Tomasz Szymko-

wiak, który nawiązał współpracę z artystą, 
grafikiem Jackiem Piątkiem. Wystawa to 
pokłosie albumu z zabytkami, który powstał 
w ubiegłym roku, głównie jako materiał pro-
mujący Gminę wśród miast partnerskich.
 – Później wpadliśmy razem na pomysł, aby 
współpracować z panem Maciejem Kosyca-
rzem. Chciałbym pogratulować obu artystom 
tych pięknych zdjęć oraz grafiki. Pomysło-
dawcą wystawy jest Beata Bujnowska-Ko-
walska, która koordynowała prace związane 
z jej przygotowaniem – poinformował za-
stępca burmistrza.
 O sobie, swoich pracach oraz powiąza-
niach z gminą Żukowo opowiedzieli autorzy 
prac. Obaj podkreślili, że dzięki wystawie 
mogli w końcu poznać się w świecie rzeczy-
wistym, ponieważ wcześniej mieli ze sobą 
kontakt jedynie telefoniczny i wirtualny.
 Po części oficjalnej goście mogli nie tylko 
podziwiać dzieła sztuki, ale również otrzy-
mać album ze zdjęciami Zbigniewa i Macieja 
Kosyczarzy oraz grafiki Jacka Piątka z dedy-
kacją i autografem.
 Wystawa otwarta jest codziennie od 15 do 
28 lutego 2018 r., od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żuko-
wie, ul. Gdańska 52. Wstęp wolny. Serdecz-
nie zapraszamy!fo
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Kankowski pokroił tort. W trakcie delekto-
wania się pysznym wypiekiem z Cukierni 
Markiza, na scenie scenie wystąpiły dzieci 
z zespołu Niezabotczi, działającego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie. Swoją 
twórczością z zebranymi podzieliła się także 
Danuta Buszta.
 Do wspólnej zabawy żukowskich seniorów 
zaprosił lokalny zespół, w którego skład we-
szli: Monika Dejk-Ćwikła, Iga Pobłocka i Sta-
nisław Dejk.

 Organizatorami Balu Seniora byli: Gmina 
Żukowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żukowie, Ośrodek Kultury i Sportu 
w  Żukowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żu-
kowie, Parafialny Zespół Caritas przy parafii 
WNMP w Żukowie.

 Bale Seniora odbywają się w każdym sołe-
ctwie Gminy i są organizowane z funduszy 
sołeckich.
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Dzień Seniora w Tuchomiu

Dzień seniora w Leźnie

XXXV Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej

W Tuchomiu w „Dworku Oleńka” odbył 
się Dzień Seniora,  to już cykliczna im-
preza ,która realizowana jest ze środków 
z funduszu sołeckiego, już od 2004 roku. 
Pierwsze spotkania odbywały się w bu-
dynku szkolnym, jednak z roku na rok 
przybywało seniorów i już od kilku lat, 
dzięki uprzejmości państwa Piotra i Bar-
bary Pośpiesznych spotkanie ma miejsce 
w Dworku Oleńka.

 W tym roku razem z seniorami bawili się 
burmistrz Wojciech Kankowski, księża pro-
boszcz senior Czesław Gostomski oraz pro-
boszcz Piotr Grubba,a także organizatorzy 
uroczystości: sołtys Zbigniew Lidzbarski 
z Radą Sołecką, radny Stanisław Groth, dyr. 
Szkoły Renata Elwardt oraz panie z Kgw 
z Tuchomia.
 W ten dzień nie zabrakło rozmów, wspo-
mnień a nawet tańców. O oprawę muzycz-

Kolejny raz z wielką przyjemnością goś-
ciliśmy w progach szkoły w Leźnie Sza-
nownych Seniorów. Tym razem zaprosze-
ni zostali do pociągu „Seniorita”, który 
zmierzał z Leźna do miejscowości Relaks 
Główny przez Wnukowice Małe, Wnukowi-
ce Większe, Przygodę i Baśniowo.

Zachęcamy do udziału XXXV Konkursie 
Recytatorskim Prozy i Poezji Polskiej. 
Uczestnicy zgłaszają swój udział do jedne-
go z dwóch odrębnych Turniejów: Turnieju 
Recytatorskiego lub Turnieju Poezji Śpie-
wanej.

 Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygo-
towują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór 
poetycki oraz fragment prozy. 
 Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygo-
towują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór 
recytowany. Czas prezentacji w obu Turniejach 
nie może przekroczyć 6 minut.

ną zadbali panowie Marek Sękowski oraz  
Eugeniusz Gołąbek. Już przy pierwszych 
akompaniamentach nogi same tańczyły, 
wiec na parkiet ruszyli miłośnicy pląsów. 
Niespodziankę dla seniorów przygotowały 
również dzieci z tuchomskiej szkoły. Wy-
stąpiły one w roli gwiżdży, przypominając 
w ten sposób kaszubską tradycję kolędowa-
nia po domach.

 Na seniorów czekały też słodkie upominki 
przygotowane przez organizatorów.
 Wieczór szybko upłynął ale miło było wi-
dzieć radość na twarzach seniorów.

 Wspólną podróż młodzi artyści umilili śpie-
wem, tańcem oraz scenkami dramowymi. 
Nie zabrakło serdecznych życzeń dla Babć 
i Dziadków w wykonaniu najmłodszych ucz-
niów oraz występów wspaniałych „Perełek” 
wspomaganych przez absolwentki szkoły. 
Gromkie brawa otrzymała Weronika Rabek, 
studentka śpiewu operowego, która oczaro-
wała widownię utworami „Przetańczyć całą 
noc” i „Thank you for the music”. Jak to w po-
dróży bywa, przydarzyły się nam momenty 
„trwogi i niepokoju” – afrykańskie wyboje, 
arabskie pojedynki, a  nawet zaginięcie bo-
haterek w czeluściach wilczego żołądka, ale 
już na przystanku Kaszebsku Gódka pani 
Stefa wszystkich rozbawiła do łez. Pasaże-
rowie Seniorzy objęci zostali obsługą War-

su i  szczególną uwagą całej społeczności 
szkolnej, a sześcioro gości imprezę opuściło 
z nagrodami – koszami pełnymi słodkości 
i bonami do salonu kosmetycznego. Do sta-
cji końcowej wszyscy dojechali bezpiecznie 
i w wybornych humorach. Liczymy na wspól-
ną podróż już za rok!
 Drużyna konduktorska wraz z całą ekipą 
przygotowującą uroczystość serdecznie 
dziękuje sponsorom, którzy – jak co roku – 
dopisali i szczodrze wsparli inicjatywę.

 Wszystkie teksty literackie (wiersz, proza) 
prezentowane w konkursie powinny być 
dziełem polskich autorów.
 Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgła-
szać należy indywidualnego wykonawcę z to-
warzyszącym mu akompaniatorem lub zespo-
łem tworzącym akompaniament.
 Uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać 
od jury (sądów konkursowych) uzasadnienie 
werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych 
wykonawców. 
 Eliminacje gminne odbędą się 8 marca 
o  godz. 9:00 na Małej Scenie przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w 

Żukowie. Przesyłanie zgłoszeń drogą mai-
lową na p.milczanowska@okis-zukowo.pl 
lub okis@okis-zukowo.pl lub osobiście czy 
listownie siedziba OKiS, ul, Mściwoja 6, Żu-
kowo.

Regulamin na stronie Kartuskiego Centrum 
Kultury www.centrum.kultury.pl
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OŚWIATA

Strefa Relaksu w szkole w Chwaszczynie

Karnawał w szkole w Borkowie

Na uczniów, wracających z zimowego wy-
poczynku, czekała w szkole nie lada nie-
spodzianka. Jeden z holi zamieniony został 
w wygodną, kolorową przestrzeń, gdzie 
można zrelaksować się w czasie przerw po-
między lekcjami.

 Strefa Relaksu powstała z inicjatywy psy-
chologa i pedagoga szkolnego. Jej celem jest 
rozwijanie zanikających dziś umiejętności 
społecznych, takich jak wspólna rozmowa, ot-
warcie na drugiego człowieka, a nie tylko funk-
cjonowanie w przestrzeni wirtualnej. Stąd też 
obowiązuje w niej całkowity zakaz korzystania 
z urządzeń elektronicznych. W miłym spędza-
niu czasu mają pomóc m.in. gry planszowe, 
które podarowała firma Aleksander. Projekt 
został przygotowany w oparciu o propozycje 
uczniów przez panią Katarzynę Boguszewską.
 Szkoła serdecznie dziękuje za pomoc okaza-
ną przy realizacji tego przedsięwzięcia. Pomysł 
już w pierwszych dniach okazał się być strza-
łem w dziesiątkę, gdyż Strefa cieszy się wśród 
uczniów ogromnym zainteresowaniem.

Zapusty, ostatni wtorek przed Wielkim 
Postem, jest w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II czasem zabawy, tańców, 
konkursów i przebierania się w przeróż-
ne stroje. Od rana mali piraci, policjanci, 
rycerze, małe księżniczki, czerwone kap-
turki i różne inne postaci z kolorowego 
świata baśni paradowały po korytarzach 
szkolnych.

 O godz. 9:00 dyrektor Józef Belgrau przywi-
tał wszystkich na auli. Szkoła Tańca „Gabi” 
przygotowała bardzo ciekawy program oraz 
oprawę dźwięku i światła. Na parkiecie pa-
nowały takie hity jak Despacito (najlepszy 
utwór minionego roku), Bumerang, piłkarski 
taniec La copa czy Trole z bajki. Zabawę uroz-
maiciły ciekawe konkursy np. zręcznościowy 
z cytryną, „Jaki to serial?”, konkurs „Zgaduj 
zgadula”. Przez salę przeszły taneczne „po-
ciągi”. Taniec Kaczuchy uniósł  borkowskie 
maluchy w kolorowym rytmie. Wszystkie 
dzieci otrzymały nagrody: kalendarze i gry 
planszowe.

 Wielkie uznanie należy się także nauczy-
cielkom najmłodszych klas. Bardzo aktywnie 
włączyły się w zabawę. Zaskoczyły dzieci i in-
nych pracowników szkoły wymyślnymi stro-
jami z różnych epok i stron świata. Dla star-
szych klas po lekcjach przewidziana została 
dyskoteka szkolna.
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OŚWIATA  |  HISTORIA

Dzień Babci i Dziadka w SP w Chwaszczynie

Historia Banina

23 stycznia w szkole podstawowej 
w  Chwaszczynie odbyła się uroczystość 
z okazji Święta Babci i Dziadka. 

 Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby 
w życiu każdego dziecka, dlatego dzieci z ze-
rówek również pamiętały o swoich Babciach 
i  Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami 
przygotowały dla nich przedstawienie słow-
no - taneczno - muzyczne. Licznie przybyli 
goście z  niecierpliwością czekali na rozpo-
częcie występu swoich wnucząt. Wszyscy 

Banino to pradawna wieś kaszubska po-
łożona na obrzeżach gdańskiej aglomera-
cji. W 1283 roku Mestwin II, książę świe-
cki i gdański, nadał cystersom w Oliwie 
wieś Banino na prawie polskim, w zamian 
otrzymał  od mnichów dobra pod Gnie-
wem. 

 Zakon cystersów ufundował we wsi kościół 
pod wezwanie św. Michała Archanioła. Koś-
ciół został prawdopodobnie spalony w  1433 
roku podczas najazdu husytów. Zapiski z XVI 
wieku podają, że w powiecie gdańskim istnia-
ły bogate dobra kościelne „Banino”, należące 
do klasztoru w Oliwie, obejmujące 40 łanów 
(ok. 700 ha). W 1717 roku opat Oliwy Michał 
Haski wydał banińskie dobra w  pięćdziesię-
cioletnią dzierżawę niejakiemu Brandtowi. 
Jednym z warunków wynajmu była budowa 
przez Brandta nowego kościoła w Baninie, 
jednak czasy wojen i zarazy uniemożliwiły 
realizację tego szczytnego zadania. Katolicy 
nadal uczęszczali do kościoła w Matarni, a 
ewangelicy do Karczemek za Chwaszczynem. 
W 1789 wieś była mocno wyludniona, żyło to 
tylko 6 rodzin. Niemiecki spis z 1879 roku wy-
mienia Banino jako „wieś częściowo skupioną 
przy szosie z Miszewa do Sopotu po obu stro-
nach maleńkiego dopływu rzeki Strzelenki, 
częściowo rozproszoną wokoło na wysoczyź-
nie dyluwialnej”. W 1885 roku obwód dworski 
Banino obejmował 772 ha ziemi i mieszkało 

z  dumą patrzyli na swoje pociechy, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najle-
piej wyrazić swoją miłość i szacunek. Dzieci 
zaprezentowały program artystyczny, a na-
stępnie wręczyły własnoręcznie wykona-
ne prezenty dla swoich ukochanych Babć 
i Dziadków. Gościom towarzyszyły radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia. To był napraw-
dę wyjątkowy dzień, pełny uśmiechu, rado-
ści i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twa-
rze babć i dziadków po raz kolejny pokazały 
nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami.

tu 144 osób, w tym 131 katolików i 13 ewange-
lików. W 1895 roku gmina wiejska obejmowa-
ła „Banin, Borowce folwark i Borowce osada”. 
Do 1939 roku właścicielem części dóbr był 
Jan Karsznia z Gdyni. Drugi majątek należał 
do Niemca Waltera Goertza. W jego dobrach 
w czasie wojny pracowali jeńcy wojenni, m.in. 
Jugosłowianie. Po wojnie nowy proboszcz 
Matarni ks. Józef Bigos był inicjatorem budo-

wy kościoła w Baninie. Świątynię wybudowa-
no w 1982 roku, a pierwszym proboszczem 
został ks. Roman Janczak. W ostatnich dzie-
siątkach lat wieś bardzo szybko się rozwija, 
sprzyja temu bliskość Trójmiasta. W Baninie 
na koniec 2017 roku zameldowanych było 
6232 mieszkańców, w tym 3178 kobiet i 3054 
mężczyzn.

Józef Belgrau
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KULTURA

KGW z Chwaszczyna wystąpiło 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej

„Strzelenka” wyróżniona na XII Festiwalu 
Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej
Chór „Strzelenka” z Tuchomia wziął 
udział w XII Festiwalu Kolęd Kaszubskich 
i Pieśni Adwentowej w Pierwoszynie. 
Śpiewacy zdobyli kilka laurów, w tym 
wyróżnienie za najlepiej wykonaną pieśń 
adwentową.

 XII edycja festiwalu organizowanego przez 
chór „Morzanie” z Dębogórza i Wójta Gminy 
Kosakowo była wyjątkowa, bowiem po raz 
pierwszy rozszerzono konkurs o wykonanie 
pieśni adwentowej. Do muzycznych zmagań 
przystąpiło kilka chórów, którym udało się 
spełnić festiwalowy regulamin. 
 Tradycyjnie właściwe przesłuchania kon-
kursowe poprzedziły dwa koncerty towa-
rzyszące: 15 grudnia w piątek w kościele 
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku 
oraz 16 grudnia w sobotę w kościele pw. św. 
Leona w Wejherowie. W koncertach wzięły 
udział następujące zespoły:
-  chór „Cecylia” z Pucka – dyrygent Maja 

Muza-Kwarta,
-  chór „Jubileum” z Żelistrzewa – dyrygent 

Anna Łukasik,
-  chór „Lutnia” z Luzina – dyrygent Tomasz 

Fopke,
-  chór „Strzelenka” z Tuchomia – dyrygent 

Karol Krefta,
-  Kaszubski Chór Regionalny „Morzanie” 

z Dębogórza – dyrygent Paweł Nodzak,
-  Młodzieżowy Chór SP w Rotmance – dyry-

gent Joanna Pestka,

28 stycznia br. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chwaszczyna wystąpiło na deskach Te-
atru Ziemi Rybnickiej, biorąc gościnny 
udział w Powiatowym Konkursie Kół Go-
spodyń Wiejskich w Rybniku.

 KGW z Chwaszczyna otrzymało zaprosze-
nie do udziału w XIII Turnieju KGW „Gwara 
Śląska na Wesoło” od dyrektora Śląskiego 

-  Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trep-
czyka z Wejherowa – dyrygent Marcin 
Grzywacz,

-  Zespół „Kosakowianie” z Kosakowa – kie-
rownik artystyczny Tadeusz Korthals.

 Dzień przesłuchań konkursowych przy-
padł na 17 grudnia w niedzielę w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie. Występy 
uczestników oceniało jury w składzie: prof. 
Anna Fiebig z Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, dr Michał Kozorys – prodziekan Wydzia-
łu Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościel-
nej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu 
AM w Gdańsku oraz dr Karol Dettlaff – tea-
trolog i kompozytor.
 Chórzyści ze „Strzelenki” przygotowali na-
stępujące utwory:
-  kolędę „Czemù ptôchë dzys spiéwają” 

(z Sierakowic, opr.: P. Stanisławski),
-  pieśń adwentową „Czej nadińdze Pón” (sł. 

i muz.: T. Fopke, opr.: K. Krefta),
-  pieśń adwentową „Tak jak tédë” (sł.: K. Ja-

strzębski, muz. i opr.: K. Krefta),
-  kolędę „Dzecątkò rodzy sã” (sł.:, muz. 

i opr.: K. Krefta, tłum. na kaszb.: T. Fopke).
  Pieśń adwentowa „Tak jak tédë” podczas 
XII Festiwalu Kolęd Kaszubskich i Pieśni Ad-
wentowej miała swoją premierę, a napisali 
ją Chwaszczynianie. Sędziowie przyznali na-
stępujące nagrody:
-  Srebrny Dyplom dla Dziecięcego Chóru 

Szkoły Podstawowej w Rotmance pod dy-
rekcją Joanny Pestki,

-  Srebrny Dyplom dla Zespołu „Kosakowia-
nie” z Kosakowa pod kierownictwem Ta-
deusza Korthalsa,

-  Srebrny Dyplom dla Chóru „Strzelenka” 
z Tuchomia pod dyrekcją Karola Krefty

-  Złoty dyplom dla Chóru „Jubileum” z Żeli-
strzewa pod dyrekcją Anny Łukasik,

-  Złoty Dyplom dla Chóru „Lutnia” pod dy-
rekcją Tomasza Fopke,

-  I miejsce zdobył chór „Lutnia”,
-  II miejsce zdobył chór „Jubileum”, 
-  III miejsce zdobył chór „Strzelenka”,
-  Wyróżnienie za najlepiej wykonaną kolę-

dę kaszubską otrzymał Młodzieżowy Chór 
Szkoły Podstawowej w Rotmance,

-  Wyróżnienie za najlepiej wykonaną pieśń 
adwentową otrzymał chór „Strzelenka”, 

-  Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta 
Festiwalu otrzymał Tomasz Fopke. 

Tuchom.net

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Często-
chowie Marka Dziubek oraz dyrektora Tea-
tru Ziemi Rybnickiej. Panie zaprezentowały 
bogaty repertuar piosenek kaszubskich, za-
znajomiły publiczność z abecadłem kaszub-
skim, a także zatańczyły polkę Mareszka 
i taniec czarownic Grelkę.
 W holu Teatru widzowie mogli raczyć się 
wypiekami (chrustami), przygotowanymi 
przez koła z Rybnika, Żor i okolic, które brały 
udział w konkursie. Stoisko Koła z Chwasz-
czyna wypełnione było pracami hafciarek 
i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
 Panie z KGW w Chwaszczynie składają ser-
deczne podziękowania organizatorom wy-
darzenia za zaproszenie, a także panu Pio-
trowi Hałuszczakowi z WZKRiOP w Gdańsku 
oraz pani Jadwidze Gajewskiej /ŚODR/ za 
współpracę.

 Wyjazd został sfinalizowany dzięki współ-
pracy Urzędu Gminy w Żukowie - paniom 
Janinie Ulenberg i Beacie Bujnowskiej-Ko-
walskiej oraz Ośrodkowi Kultury i Sportu 
w Żukowie. Realizacja zadania została dofi-
nansowana grantem Burmistrza Gminy Żu-
kowo.

Barbara Myszk-Herrmann
KGW w Chwaszczynie

fo
t. 

na
de

sł
an

e
fo

t. 
BB

uj
no

w
sk

a-
Ko

w
al

sk
a

fo
t. 

BB
uj

no
w

sk
a-

Ko
w

al
sk

a



14  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

SPORT

Nauka poprzez zabawę w czasie Ferii z OKiS-em!

Zgłaszanie kandydatur 
do Gminnej Nagrody „Sucovia” 
za rok 2017

Węgry, Holandia, Czechy, Niemcy, Belgia 
i Polska taki kraje poznali uczestnicy te-
gorocznych Ferii z OKiSem w Żukowie!

 W czasie dwóch tygodni zajęć instruktor-
ki przeprowadziły warsztaty rękodzielnicze 
i  kulinarne. Zapoznały dzieci z ważniejszymi 
wydarzeniami historycznymi omawianych 
Państw. W czasie pracy dzieci poznały czym 
wyróżniają się dane państwa. Na zakończenie 
zajęć przygotowały lapbooki, czyli kompen-
dia wiedzy o Polsce. Dzięki bogatej wyobraźni 
każdego z podopiecznych, powstały wyjątko-
we i inspirujące prace. Jako że w piątek, 9 lu-
tego był Światowy Dzień Pizzy, nie mogło tego 
specjału zabraknąć i u nas. 
 Oba czwartki ferii zostały przeznaczone na 
wycieczki. W czasie pierwszej wycieczkowi-
cze udali się do Gdańska. W Teatrze Miniatu-
ra obejrzeli spektakl „Tramwaje”. Następnie 
udali się do Loopys World, gdzie mogli się 
wyszaleć na skakańcach. Podczas drugiej wy-
cieczki dzieci wraz z opiekunami pojechali do 
Chmielna. Tam, w Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyły się zajęcia rękodzielnicze z wykorzy-
staniem gliny. Dzieci wzięły także udział w se-
ansie filmowym „Wilk w owczej skórze”.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Gminnej Nagrody „Sucovia” za rok 2017.

Prosimy o zgłaszanie propozycji osiągnięć w roku 2017 oraz kandydatur do na-
grody mecenasa. Macie Państwo największą wiedzę na temat osób i instytucji 
najbardziej wyróżniających się w danej dziedzinie, dlatego liczymy na Państwa 
pomoc przy zgłoszeniu wybitnych osobowości działających na rzecz gminy. Zgło-
szenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 24 lutego 2018 roku na adres:

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. Mściwoja 6, 83 - 330 Żukowo

bądź podpisany skan na adres e-mail: 
okis@okis-zukowo.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonem 58 680 08 48 lub pod 
adresem e-mail: a.krauze@okis-zukowo.pl
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Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce

Zapraszamy na Active Cup 2018

Po raz kolejny lekkoatleci z Gminy Żuko-
wo zdobyli wysokie wyniki i medale mi-
strzostw Polski w lekkiej atletyce.

 Marcin Kowalski został Halowym Mistrzem 
Polski juniorów młodszych w biegu na 2000 
metrów z wynikiem 5:40.21. Przed startem 
w mistrzostwach Marcin legitymował się naj-
lepszym wynikiem w kraju w swojej kategorii 
wiekowej na tym dystansie i zawody zakoń-
czył na najwyższym stopniu podium.
 Kolejny medal dla GKS-u Żukowo zdobyła 
juniorka Julia Dias na dystansie 3000 metrów 
z rekordem życiowym w hali 10:00.63, złoty 
medal przegrała zaledwie o 0.6 sek.
 W biegu na 1500 metrów wysoką pozycję 
wybiegała Agata Kotłowska dobiegając na 5 
miejscu i potwierdziła swoje miejsce w ści-
słej czołówce krajowej w biegach średnich. 
Na tym samym dystansie biegu z powodów 
zdrowotnych nie ukończyła Dagmara Groth. 
Weronika Mikołajewska zadebiutowała na 
Mistrzostwach i wśród juniorek młodszych 
zajęła 21 pozycję na 1000 metrów.
 GKS Żukowo w klasyfikacji medalowej zajął 
17 miejsce na blisko 200 klubów biorących 
udział w Halowych Mistrzostwach Polski.
 Podziękowania dla Ośrodka Kultury i Spor-
tu za wsparcie finansowe i Gminy Żukowo 
za możliwość realizowania naszych działań, 
które przynoszą efekty w postaci medali 
Mistrzostw Polski i satysfakcję zawodnikom 
i trenerowi.

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie ogłasza konkurs na 
najaktywniejsze sportowo sołectwo, osiedle w gminie Żu-
kowo pod nazwą „Active Cup 2018”.

 Celem współzawodnictwa jest popularyzacja sportu i rekre-
acji wśród mieszkańców Gminy Żukowo, propagowanie zdro-
wego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku oraz integracja 
mieszkańców. We Współzawodnictwie Najaktywniejsi Sporto-
wo w Gminie Żukowo „Active Cup 2018”, mogą uczestniczyć 
tylko osoby mieszkające na terenie Gminy Żukowo.
 Na zwycięzców oraz laureatów poszczególnych miejsc w kla-
syfikacji końcowej, czekają nagrody w postaci bonów na zakup 
sprzętu sportowego, które wręczone zostaną podczas Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich w listopadzie 2018. Szczegóły w załą-
czonym regulaminie.
 Nie siedź w domu. Zbierz sąsiadów, znajomych, przyjaciół 
i  weź udział w sportowym współzawodnictwie na najaktyw-
niejsze osiedle lub sołectwo Gminy Żukowo „Active Cup 2018”.

Więcej na: www.okis-zukowo.pl
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KALENDARIUM

Wydarzenia MARZEC 2018
DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

3/4/10/11/17
/18/24/25 marca

Żukowska Liga Strzelecka Sala gimnastycza ZSZiO 
w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

3/10/17/
24/31 marca Żukowska Liga Siatkówki Seniorów Sala gimnastyczna w Przyjaźni Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

6/13 marca Mistrzostwa Gminy Żukowo 
w Warcabach

Szkoła Podstawowa w Pępowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

8 marca Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 
– eliminacje gminne Mała Scena w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

9 marca Dzień Kobiet 
– występ kabaretu Łowcy.B Restauracja Jagoda w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

1 marca Podsumowanie 
Żukowskiej Ligi Futsalu Restauracja Gryf Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

9 marca Kaszubska Droga Krzyżowa Banino Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Banino

10 marca III Chwaszczyńska „Dziesiątka” Chwaszczyno
Kaszubskie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 
Sołectwo Chwaszczyno 

10 marca I Chwaszczyńska Piątka Chwaszczyno
Kaszubskie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 
Sołectwo Chwaszczyno 

21 marca Otwarcie Strefy Kultury 
w Chwaszczynie OSP Chwaszczyno Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

24 marca
VII Powiatowy Konkurs 

„Historia Żukowa i okolic” Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

o/Żukowo;  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie

Misterium Męki Pańskiej Kościół pw. WNMP w Żukowie Parafia  pw. WNMP w Żukowie
Parafialny Zespół Caritas

25 marca Zawody strzeleckie z okazji 
III urodzin Klubu Perkun Strzelnica Perkun w Miszewku Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 

Perkun

27/29 marca Żukowska Liga Orlika Orlik SP2 w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

25 marca

16 marca Gala Gminnej Nagrody „Sucovia” Restauracja Jagoda w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

10 marca Kino Radunia/Reaktywacja Mała Scena w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie


