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MOJA GMINA

Szanowni Państwo
 Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer Magazynu Informacyjnego Gminy 
Żukowo „Mòja Gmina” („Moja Gmina”). Mam nadzieję, że będzie on źródłem in-
formacji o gminie, bieżących jak i planowanych inwestycjach, odbywających się 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych - zarówno tych gminnych jak i organizo-
wanych przez Państwa.
 Bieżący numer podzielony został na działy: Informacje, Zdjęcia z wydarzeń, 
Oświata, Kultura i Sport. Znajdą w nim Państwo również dane kontaktowe do 
Urzędu Gminy oraz Jednostek Samorządowych, jak i informacje dotyczące wyda-
rzeń w nadchodzącym miesiącu.
 Magazyn ten przygotowany został z myślą o mieszkańcach gminy, dlate-
go też zależy mi na Państwa opinii. Zachęcam więc do przesyłania na maila: 
redakcja@zukowo.pl wszelkich spostrzeżeń odnośnie zawartości magazynu, jak 
i gotowych tekstów czy informacji o ważnych dla Państwa wydarzeniach. 
 Zachęcam również do zadawania pytań do mnie za pośrednictwem powyższego 
maila. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia będą zamieszczane 
na łamach tego pisma. Życzę owocnej lektury.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)

MAGAZYN INFORMACYJNY 
GMINY ŻUKOWO

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

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

REDAKTOR NACZELNA
Beata Bujnowska-Kowalska

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo
tel. +48 58 685 83 68

e-mail: redakcja@zukowo.pl
www.zukowo.pl

  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15, 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

Sekretariat Burmistrza: pokój 5
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-18, 
+48 (58) 685-83-00
fax: +48 (58) 685-83-30
e-mail: sekretariat@zukowo.pl

Biuro Obsługi Klienta: pokój 3
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-09
e-mail: bok@zukowo.pl

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

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

powszechne 
tel.: +48 (58) 685-83-24, pokój 1, 
e-mail: elud@zukowo.pl

•  Dowody Osobiste, tel.: +48 (58) 
685-83-26, pokój 2, 
e-mail: dowody@zukowo.pl

•  Działalność Gospodarcza, 
tel.: +48 (58) 685-83-10, pokój 4, 
e-mail: dzg@zukowo.pl

•  Zgromadzenia publiczne, 
tel.: +48 (58) 685-83-13, pokój 19 
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

•  Bezpieczeństwo i zarządzanie 
kryzysowe, obronność kraju

Kierownik Referatu: Katarzyna 
Kurowska pokój 19, 
tel.: +48 (58) 685-83-13                             
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl

Referat Społeczny
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Stypendia, tel.: +48 (58) 685-83-73 

pokój 17
•  Oświata, tel.: +48 (58) 685-83-22 

pokój 16
•  Kultura, ochrona zdrowia, 

tel.: +48 (58) 685-83-12, pokój 15
Kierownik Referatu: Ewa Pieczora, 
pokój 18, tel.: +48 (58) 685-83-55 
e-mail: spoleczny@zukowo.pl

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

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

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

krajowych i europejskich, strategia 
rozwoju Gminy, współpraca 
zagraniczna, 
tel.: +48 (58) 685-83-08, 
+48 (58) 685-83-11, pokój 8, pokój 13, 
e-mail: programyeu@zukowo.pl

•  Promocja Gminy i współpraca 
z mediami, tel. +48 (58) 685 83 68, 
tel. kom.: 885-227-111, pokój 20, 
e-mail: redakcja@zukowo.pl 

Kierownik Referatu: Sylwia 
Laskowska-Bobula, pokój 12, 
tel.: +48 (58) 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl 

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

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

tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
•  Rolnictwo, 

tel.: +48 (58) 685-83-34, pokój 37
•  Gospodarka odpadami 

komunalnymi, 
tel.: +48 (58) 685-83-71, pokój 32

•  Czystość i porządek publiczny, 
tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34

Kierownik Referatu: 
Sabina Makurat, 
pokój 33, tel.: +48 (58) 685-83-63
e-mail: srodowisko@zukowo.pl

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

kanalizacja sanitarna,  
tel.: +48 (58) 685-83-86, pokój 4

•  Gospodarka wodna i melioracje, 
oświetlenie miejsc publicznych i 
dróg, transport zbiorowy, 
tel.: +48 (58) 685-83-50, pokój 5

•  Drogi, tel.: +48 (58) 685-83-88, 
+48 (58) 685-83-57, pokój 3

Kierownik Referatu: Grzegorz Rek, 
pokój 4, tel.: +48 (58) 685-83-86
e-mail: komunalny@zukowo.pl 

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

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

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

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

Spółka Komunalna Żukowo 
Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
Prezes: Michał Sirocki
tel.: +48 (58) 586-75-86
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl
www.skzukowo.pl
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 Mieszkańcy miasta Żukowo zgłosili 6 projek-
tów do realizacji w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2017 na łączną kwotę prawie 605 tys. 
zł. Zespół Opiniujący zwery�ikował pozytyw-

Budżet na 2017 rok zatwierdzony

Mieszkańcu miasta Żukowa – zagłosuj na projekt 
w Budżecie Obywatelskim 2017!

Punkty do głosowania: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, Biuro Obsługi Klienta • Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żu-
kowie w 2016 roku zatwierdzono jednogłoś-
nie, choć po dyskusji, plan �inansowy na 2017 
rok. Dochody wyniosą blisko 161 mln złotych 
(160.927.657,95 zł) a wydatki ponad 175 mln 
złotych (175.55.213,30 zł). 

Dochody jak i wydatki budżetu zaplanowane 
na 2017 r. są wyższe od przewidywanego wy-
konania w 2016 r. Wzrost dochodów wynosi ok. 
5,3 mln zł, znacząco wzrastają wydatki - o ok. 
16 mln zł, w tym wydatki majątkowe będą wyż-
sze o ponad 40% i wyniosą 32,1 mln zł. Mimo 
wzrostu wydatków nastąpi zmniejszenie za-
dłużenia w stosunku do 31.12.2016 r. o 1 mln zł 
(1.007.901,00 zł).
 Dwie trzecie budżetu przeznaczono na wydat-
ki w trzech działach: transport i drogi – 10,4% 
(17,5 mln zł), oświata – 34,4% (58,2 mln zł), ro-
dzina – 21,7% (36,7 mln zł).
 W 2017 r. na wydatki majątkowe przeznaczo-
no 32,1 mln zł (ok. 19% budżetu). Najwięcej, bo 
ponad 11 mln zł (34,3% wszystkich wydatków 
inwestycyjnych) kosztować będą inwestycje 
drogowe. Ponad 3 mln zł pójdzie na budowę ul. 
Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej 
w Baninie. 2 mln zł zabezpieczono na opracowa-
nie dokumentacji projektowej oraz budowę i mo-

nie 5 z nich. Od 16 stycznia do 15 lutego 2017 r. 
mieszkańcy miasta Żukowo będą mogli zagło-
sować poprzez wypełnienie pisemnej ankiety 
pn. „Ankieta wyboru”. Ankieta i zasady wyboru 

projektu dostępne są na stronie www.zukowo.pl 
(zakładka informacje dla mieszkańców/Budżet 
Obywatelski) lub w Urzędzie Gminy w Żukowie, 
ul. Gdańska 52 w Biurze Obsługi Klienta. 

dernizację dróg i ścieżek rowerowych, w tym 
m.in. modernizację dróg z płyt yomb, wykonanie 
nawierzchni na ul. Sienkiewicza w Chwaszczy-
nie, ul. Tuchomskej w Baninie i ul. Mickiewicza 
w Żukowie. 1,3 mln zł wydatkowanych ma być 
na budowę ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, 
a ponad 2 mln zł na budowę węzłów integracyj-
nych w Rębiechowie i Żukowie.
 Na inwestycje oświatowe zabezpieczono 
2,7 mln zł, w tym: na na rozbudowę szkoły w Mi-
szewie – 1,5 mln zł; rozbudowę systemu wodo-
ciągowego i kanalizacyjnego – 4,2 mln zł; inwe-
stycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
– 3,2 mln zł (w tym na rozbudowę budynku OSP 
w Chwaszczynie o funkcje kulturalne i świetlicę 
- 2,7 mln zł); nabycie nieruchomości – 1,8 mln zł; 
Pomorskie Szlaki Kajakowe – 1,2 mln zł; budowę 
i modernizację boisk i terenów rekreacyjnych – 
ok. 800 tys. zł; budowę oświetlenia ulicznego – 
400 tys. zł.
 W 2017 r. dochody będą niższe od wydat-
ków o ok. 8,2 mln zł (8.217.339,35 zł), a po 
dodaniu kwoty przewidzianej na spłatę rat 
zadłużenia (6.400.216,00 zł) do zrównoważe-
nia budżetu niezbędna jest kwota 14,6 mln zł 
(14.617.555,35 zł), która s�inansowana będzie 
w większości z wolnych środków z lat ubie-
głych (ok. 8,4 mln zł – dokładnie 8.385.240,35 

zł) oraz obligacji o wartości 6 mln zł i pożyczki 
z NFOŚiGW w wys. 232.315,00 zł (na realizację 
programu PROSUMENT).
 Po uwzględnieniu spłaty rat długu zaciągnię-
tego w poprzednich latach zadłużenie na koniec 
2017 r. wyniesie nieco ponad 51 mln zł, czyli 
31,7% planowanych dochodów (spadek o 1 mln).
 W 2017 r. kolejny raz znacznie zwiększono 
środki na wydatki �inansowane z funduszu sołe-
ckiego: łącznie wynosi on 1.770.017,42 zł, z cze-
go 606.375,04 zł to fundusz podstawowy, nato-
miast 1.163.642,38 zł (65,74% całego funduszu) 
to środki dodatkowe. Środki funduszu przezna-
czono na s�inansowanie 127 zadań bieżących 
(ok. 405 tys. zł) i 88 zadań inwestycyjnych (łącz-
nie ok. 1,4 mln zł). Ponadto osiedla w Żukowie 
otrzymały do dyspozycji 279 tys. zł, a 200 tys. 
zł zarezerwowano na realizację zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego miasta Żukowo. Łącz-
nie sołectwa i osiedla otrzymały 2.249.017,42 zł 
do wykorzystania zgodnie z wnioskami zgłoszo-
nymi na zebraniach sołeckich i osiedlowych oraz 
tych, które zostaną wybrane w ramach budżetu 
obywatelskiego w mieście Żukowo.

Więcej informacji: 
http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,74030.html
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Lp. Zakres Wykonawca Numer telefonu

1

Sołectwo: Glincz, Babi dół, Skrzesze-
wo, Przyjaźń, Rutki, Borkowo, Oto-
mino; w sołectwie Żukowo: ul. Pod 
Elżbietowo od drogi powiatowej 
w kierunku jeziora Głębokiego; 
w sołectwie Leźno: Lniska

Usługi Transportowe 
i Prace Ziemne Ryszard 
Piastowski Babi Dół 
16/4, 83-330 Żukowo

692-160-525

2
Sołectwo: Rębiechowo, Banino, 
Miszewo, Pępowo, Leźno, Sulmin, 
Niestępowo, Widlino, Łapino

Usługi Rolnicze, 
Transport Jan Wanke
Banino, ul. Lotnicza 80
80-297 Banino

511-936-699

3 Sołectwo: Chwaszczyno, Nowy 
Świat, Tuchom

Firma Transportowo – 
Usługowa „Pod Skarpą” 
Piotr Pospieszny
Gdynia, ul. Chwaszczyń-
ska 206
81-571 Gdynia

573-956-541

4 Miasto i sołectwo Żukowo oraz 
sołectwo Małkowo

Spółka Komunalna 
ŻUKOWO Sp. z o.o.
Żukowo, ul. 3-go Maja 5
83-330 Żukowo

601-862-027

AKCJA ZIMA 2016/2017
Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg gminnych jest: Podinspektor Andrzej Kukliński; 
nr Tel.: 58 685 83 88, 885 800 400; e-mail: a.kuklinski@zukowo.pl

Gmina Żukowo wprowadza świadczenie pienięż-
ne pod nazwą „Bon opiekuńczy”. Przysługuje on 
rodzinom korzystającym z usług żłobka lub klubu 
dziecięcego wpisanych do rejestru prowadzone-
go przez Burmistrza Gminy Żukowo. Warunkiem 
jest, aby rodzice wraz z dzieckiem mieszkali na 
terenie Gminy Żukowo i byli zatrudnieni, czyli 
czynnie wykonywali pracę zawodową lub inną 
pracę zarobkową. Rodziny korzystające z usług 

 Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie 
chorych lub ciężko upośledzonych mogą składać w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie 
wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia 
w wysokości 4 tys. zł. Będzie na to 12 miesięcy od 
dnia urodzenia dziecka, a świadczenie nie będzie 
uzależnione od osiąganego dochodu.
 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 
żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upo-
śledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą 
życiu zostało wprowadzone ustawą z dnia 4 listo-
pada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin 
„Za życiem”. Ustawa, poza wsparciem �inanso-
wym, zakłada również zapewnienie dostępu do 
informacji w zakresie rozwiązań wspierających 
rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobie-

Zimowe utrzymanie dróg 
wojewódzkich
Dyżurny 515630045
tel. 586810321
Zimowe utrzymanie dróg krajowych
Standard II - odcinek Gdynia - Kościerzyna 
(droga krajowa nr 20 ) 
Standard II - odcinek Żukowo - Gdańsk 
(droga krajowa nr 7)
Kontakt: 
Kościerzyna:
tel. dyżurny 516 008 650 
tel. (58) 686 67 89 
Gdańsk: 
tel. dyżurny 0 606 929 318 
tel. (58) 342-68-30, (58) 342-68-29
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Standard III - Nr drogi 1900G - odcinek 
Przodkowo – Miszewo - Leźno 
Standard III - Nr drogi 1901G - odcinek 

Miszewo - Banino - Rębiechowo 
Standard IV - Nr drogi 1416G - odcinek 
Tokary - Miszewo 
Standard IV - Nr drogi 1903G - odcinek 
Kobysewo - Żukowo
Standard IV - Nr drogi 1928G - odcinek 
Babi Dół - Skrzeszewo Żukowskie 
Standard IV - Nr drogi 1929G - odcinek 
Lniska - Przyjaźń - Łapino
Standard IV - Nr drogi 1930G - odcinek 
Lniska – Niestępowo - Sulmin 
Standard V - Nr drogi 1902G - odcinek 
Chwaszczyno - Barniewice 
Kontakt:
tel. dyżurny 603-748-532 
tel. (58) 681 07-15
Przypominamy również, że odśnieżanie 
chodników położonych przy posesjach 
prywatnych należy do obowiązku ich 
właścicieli.

„Bon opiekuńczy”

„Za życiem” – nowe świadczenie

żłobka mogą ubiegać się o świadczenie miesięcz-
ne w wysokości 200 zł, natomiast rodziny, które 
podpisały umowy z klubami dziecięcymi mogą 
otrzymywać 100 zł. W ten sposób Gmina chce po-
móc młodym rodzicom i zachęcić do formalnego 
zamieszkania w gminie Żukowo.
Warunki przyznania świadczenia regulu-
je uchwała Rady Miejskiej w Żukowie Nr 
XXXI/353/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Treść 

uchwały oraz wnioski o przyznanie świadczenia 
są dostępne na BIP w zakładce pliki i formularze, 
sprawy społeczne i oświata. Informacji udziela 
Referat Społeczny Urzędu Gminy, ul. Gdańska 48, 
tel. 58 685 83 12. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.zukowo.pl

tom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, 
zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki 
zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i 
połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 
położniczych. Przewidziano również dostęp do 
poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzinę.
Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i ja-
kie warunki należy spełnić?
 Świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opie-
kunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest 
osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, 
jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.
 Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć 
wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. Do wniosku dołączyć dwa zaświadcze-
nia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego spe-
cjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dzie-
dzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub 
neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwra-
calne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę za-
grażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to 
zaświadczenie wystawione przez lekarza lub po-
łożną potwierdzające pozostawanie pod opieką 
medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży.
Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, 
jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji za-
pewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przy-
padku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 
np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej.
Jaka będzie wysokość wypłacanego świadcze-
nia?
 Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo 
w wysokości 4 tys. zł i nie będzie wliczało się do do-
chodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, 
w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń ro-
dzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świad-
czenia 500+. Nie będzie też podlegało egzekucji 
komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie 
opodatkowane podatkiem od osób �izycznych.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żukowie ul. Gdańska 48 lub pod tel. 58 681 82 64 
wew. 26 (Dział Świadczeń).
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W trosce o czyste powietrze

Wizualizacja: Centrum Aktywności Rodzin

fot. Beata Bujnowska-Kowalska, Żukowo

Rewitalizacja starego Centrum Żukowa
W celu zapobiegania degradacji przestrzeni 
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, 
pobudzania rozwoju i zmian jakościowych, 
poprzez wzrost aktywności społecznej i go-
spodarczej na terenie miasta Żukowo, w wy-
niku analiz władze gminy zdecydowały o re-
alizacji projektu pn. Rewitalizacja starego 
Centrum Żukowa.

 Projekt zakłada organizację i wdrożenie kom-
pleksowego systemu wsparcia dla osób potrze-
bujących poprzez powołanie i funkcjonowanie 
Centrum Aktywności Rodzin (CAR), a w nim klu-
bów aktywności (m.in. Klub Dobrych Rodziców, 
Kreatywna Akademia Dziecka, Klub Seniora)  
oraz Kreatywnego Centrum Kultury i Edukacji 
(KCKiE). CAR będzie ośrodkiem dziennej opie-
ki, w którym będą odbywać się zajęcia grupo-
we i indywidualne w postaci różnego rodzaju 
terapii. Działania w projekcie skierowane będą 
głównie do osób nieporadnych życiowo, zagro-
żonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
a także osób w podeszłym wieku - osoby starsze 
oraz niepełnosprawne, poprzez objęcie ich usłu-
gami specjalistycznymi. 
 Obecnie na terenie gminy nie posiadamy miej-
sca, w którym mogłoby być świadczone przed-
miotowe wsparcie w zakresie świadczenia usług 
społecznych oraz kulturalno-edukacyjnych. 
CAR będzie stworzone dla uczestników projektu 
z obszaru zdegradowanego, a w dalszej perspek-
tywie dla mieszkańców całej gminy. Zadania 
będą realizowane razem z jednostką spoza sek-
tora JST – organizacją pozarządową wybraną 
w drodze konkursu. Działania skierowane będą 
do całych rodzin, poprzez objęcie wszystkich 
członków rodzin usługami specjalistyczny-
mi i społecznymi (m.in. wsparcie psychologa, 
wsparcie pedagoga, specjalistyczne warsztaty, 
porady prawnika, specjalistyczne usługi opie-
kuńcze). Efektem projektu będzie zwiększenie 
zakresu, podniesienie jakości dotychczasowych 
i wprowadzenie nowych usług społecznych.

 Natomiast projekt KCKiE zakłada organizację 
czasu wolnego, organizację zajęć edukacyjno-in-
tegracyjnych  dla wszystkich mieszkańców, or-
ganizację zajęć wspomagających naukę i rozwój 
osobisty, kulturalny i intelektualny, w ramach 
programu kulturalnego prowadzonego przez 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.
 Centrum Aktywności Rodzin oraz KCKiE ma 
powstać na działkach przy ul. 3 Maja w Żukowie 
(tj. działki nr 839/4 obszar 0,1080 ha oraz nr 
839/7 obszar 0,1500 ha), które gmina zakupi-
ła w styczniu 2016 roku za łączną kwotę 1 820 
000,00 zł. W ramach zakupu przedmiotowych 
nieruchomości uregulowano szereg dodatko-
wych służebności na rzecz gminy, tj. nieodpłat-
ną i nieograniczoną w czasie służebność grunto-
wą polegającą na prawie przechodu i przejazdu 
przez sąsiednie nieruchomości oraz nieodpłatną 
i nieograniczoną w czasie służebność gruntową 
polegającą na prawie współkorzystania z części 
działki nr 839/8 o powierzchni 2022 m² z prze-
znaczeniem pod ogólnodostępny parking dla 

samochodów osobowych oraz z możliwością ad-
aptacji tego terenu pod cele rekreacyjne. 
 Gmina Żukowo, jako członek Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, złożyła dwa 
projekty w zakresie Podziałania 8.1.1. Komplek-
sowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizo-
wane na OMT oraz 6.2.1. Rozwój usług społecz-
nych – Mechanizm ZIT RPO WP 2014-2020. 
 Ściśle powiązany z rewitalizacją tego terenu 
jest modernizacja ul. 3 Maja w zakresie wymiany 
nawierzchni, budowy chodnika wraz z oświet-
leniem i powstanie małej architektury, a także 
projekt   „Pomorskie szlaki kajakowe – Radunia” 
w ramach przedsięwzięcia „Kajakiem przez Po-
morze - zagospodarowanie szlaków wodnych 
w województwie pomorskim dla rozwoju tury-
styki kajakowej”, w ramach którego 9 stycznia 
br. gmina zgłosiła wnioski o do�inansowanie 
w ramach poddziałania 8.4 RPO WP 2014 -2020, 
w zakresie którego powstały trzy przystanie ka-
jakowe, w tym w Żukowie na obszarze rewitali-
zacji.

 Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach, obowiązuje za-
kaz palenia odpadów w piecach domowych i ogniskach. 
Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wy-
łącznie w spalarniach odpadów lub we współspalar-
niach. Łamanie tych zasad podlega karze aresztu albo 
grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł. Dozwo-

lone jest jedynie spalanie takich odpadów jak z kory, 
drewna, papieru, tektury, albo drewna pochodzącego 
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowla-
nych pod warunkiem, że nie są lakierowane lub nasą-
czone substancjami chemicznymi.
 Pracownicy tut. Urzędu na upoważnienie Burmistrza 
Gminy Żukowo, zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska są uprawnieni do: kontroli nierucho-
mości w tym zakresie, łącznie z prawem wejścia wraz 
z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą 
dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, 
na których prowadzona jest działalność gospodarcza, 
a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; przepro-
wadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych 
informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w za-
kresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 
a także żądania okazania dokumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających związek z problematyką 
kontroli. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz 
kontrolowana osoba �izyczna obowiązani są umożliwić 
przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie 

czynności, o których mowa powyżej. Zgodnie z art. 225 
Kodeksu karnego kto osobie uprawnionej do przepro-
wadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub 
osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrud-
nia wykonanie czynności służbowej, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3.
 Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały 
organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są wi-
doczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają 
znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości 
zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie 
dzieci są narażone na choroby związane z układem od-
dechowym i obniżoną odpornością, która objawia się 
w formie alergii. Zanieczyszczenie powietrza dwutlen-
kiem siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki 
azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatru-
cia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwo-
wy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi 
do przedostania się do atmosfery związków nazywanych 
dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotwo-
rowymi. Spalanie śmieci w domowych warunkach powo-
duje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.



6  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

INFORMACJE

fot. Energia Polska SA, instalacje OZE

Wybrane inwestycje przeznaczone do realizacji w 2017 r.

28 budynków z instalacją OZE

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

Wycinka drzew na prywatnej 
posesji

Nowe obowiązki 
Spółki Komunalnej

Informacje o odpadach na 
2017 rok

ZADANIE WARTOŚĆ [zł] SZACOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

ul. Fredry w Żukowie 500 000 maj 2017 r. 

ul. Tuwima w Żukowie 100 000 październik / listopad 2017 r. 

Zbiornik retencyjny na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo 1 130 000 2017 - 2018 r. 

Kompleksowa modernizacja budynków szkół w Chwaszczynie, Leźnie, 
Pępowie i Skrzeszewie 2017 r. – 1 012 500; 2018 r. – 1 237 500 termin ogłoszenia procedury przetargowej – 

I kwartał 2017 r. 

Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie 2.681.374,11 2017 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miszewie 1 459 160 kwiecień 2017 r.

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo – boisko w Żukowie 339 480 marzec 2017 r.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych 2 000 000 rozpoczęcie prac budowlanych - wrzesień 2017 r. 

Budowa parkingów 600 000 rozpoczęcie prac budowlanych - maj 2017 r.

ul. Mickiewicza w Chwaszczynie 1 050 000 31.05.2017r.

ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie 500 000 realizacja zadania - 2017 r.

ul. Mickiewicza w Żukowie 500 000 realizacja zadania - 2017 r.

ul. Borowiecka i Tuchomska w Baninie 3 000 000 w pierwszym kwartale roku 2017 zostanie pod-
pisana umowa na wykonanie robót budowlanych

Węzły integracyjne w Żukowie i Rębiechowie 1 230 000 rozpoczęcie prac w drugiej połowie 2017 r.

 Gmina Żukowo w ramach programu Prosu-
ment (organizowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zain-
stalowała łącznie na 28 budynkach instalacje od-
nawialnych źródeł energii. Koszt całkowity zrea-
lizowanego przedsięwzięcia to 1 033 199 złotych. 
Na budynkach zgłoszonych w ramach przedsię-
wzięcia, zgodnie z umowami z mieszkańcami 
wykonano instalacje ogniw fotowoltaicznych 
(28 szt.), pomp ciepła (1 szt) oraz kolektorów 
słonecznych (3 szt.). Główny cel to ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez 
zakup i montaż małych instalacji lub mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł energii do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła dla osób �izycz-
nych zamieszkujących teren gminy Żukowo. Ca-
łość zadania zrealizowana została do końca 2016 
roku.

 W 2017 roku zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych odbędzie się w postaci „zbiórki przydomo-
wej”. Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru 
odpady wielkogabarytowe powinien w terminie 
do 31 marca zgłosić potrzebę wywozu odpadów. 
Zgłoszeń można dokonywać pod nr tel. (58) 685-
83-71, e-mailem: ugzukowo@zukowo.pl, srodo-
wisko@zukowo.pl, e.sakowicz@zukowo.pl, li-
stownie na adres tut. Urzędu lub osobiście w pok. 
32 tut. Urzędu w godzinach urzędowania.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przy-
rody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) 
od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyska-
nie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
•  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób �izycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej;

•  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o po-
wierzchni do 25 m2;

•  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie 
przekracza: 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew, 

•  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolnicze-
go.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisa-
nych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach 
wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku loka-
lizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. 
ochroną konserwatorską organem właściwym do wy-
dania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
jest Powiatowy Konserwator Zabytków (Biuro Powia-
towego Konserwatora Zabytków, ul. 11 Listopada 7, 
83-300 Kartuzy - w budynku Wydziału Budownictwa 
Starostwa Powiatowego.)
Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizo-
wanych na terenach objętych ochroną prawną wynika-
jącą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. poło-
żonych w obrębie Gminy Żukowo Rezerwatów przyrody 
i użytków ekologicznych. W oparciu o zmienione ww. 
przepisy, nie jest możliwe usuwanie drzew objętych 
ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.
Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła 
również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co 
oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krze-
wów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub 
krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowa-
nie gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właś-
ciwego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.
Aby nie popełnić błędu i nie wyciąć drzewa, na które 
należało uzyskać zgodę od właściwego organu, prosi-
my wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy noszą 
się z zamiarem wycinki drzew o złożenie w tut. Urzę-
dzie informacji odnośnie planowanej wycinki drzew/
krzewów (druk do pobrania na stronie internetowej 
http://bip.zukowo.pl).

 Od 1 stycznia 2017 r. obowiązki eksploatatora 
i odpowiedzialność za system wodociągowo–kana-
lizacyjny na terenie Gminy Żukowo oraz wszystkie 
obowiązki właścicielskie przejmuje Spółka Komu-
nalna Żukowo Sp. z o.o. Do jej zadań należy również 
wydawanie warunków technicznych dla podłączeń 
sieci wodociągowo–kanalizacyjnej do sieci komu-
nalnej oraz rozliczanie płatności za pobraną wodę 
i zrzucane ścieki do systemu kanalizacyjnego. Od 1 
stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. obowiązują 
będą nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Dla go-
spodarstw domowych, obiektów oświaty, kultury, 
kultu religijnego,opieki zdrowotnej, straży pożar-
nej policji, wojska, administracji samorządowej, 
gospodarstw rolnych: woda – 3 zł brutto, ścieki 
– 6,19 zł brutto; przemysłowi i pozostali odbiorcy 
usług: woda – 4,46 zł brutto, ścieki – 9,78 zł brutto. 
Wszelkie awarie na systemach wodociągowo–kana-
lizacyjnych należy zgłaszać pod nr tel. 58 681-74-04, 
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl

1.  Dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi i numery indywidualnych kont 
nie uległy zmianie.

2.  Należy pamiętać o konieczności zmiany deklaracji 
w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się liczby 
osób zamieszkujących daną nieruchomość - te dane 
mają wpływ na wysokość opłaty, którą ponosimy 
do Urzędu Gminy: urodzenie dziecka - zwiększamy 
opłaty; odejście najbliższych, wyprowadzka, rozwo-
dy, wyjazd poza granice gminy - zmniejszamy opłaty.

3.  Wszystkie odpady w pojemnikach lub opisanych wor-
kach należy wystawiać przed posesję, w otwartych 
furtkach lub w pergolach w dniu odbioru do godz. 
6.30.

4.  Jeśli jesteś właścicielem domu lub mieszkania, które 
wynajmujesz i umową zobowiązałeś najemcę do zło-
żenia deklaracji i ponoszenia opłaty na rzecz gminy, 
to mimo tego, jako właściciel musisz złożyć osobną 
deklarację (informacyjną) i odpowiadasz za zaistnia-
łe zadłużenia powstałe na swojej nieruchomości. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji przez 
właściciela nieruchomości i ponoszenie opłat za wy-
najmującego, a od najemcy pobieranie ich w czynszu 
dzierżawnym.
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Apel do 
hodowców drobiu 
w gospodarstwach 
przyzagrodowych
 Z uwagi na występujące obecne zagrożenie za-
każenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków HPAI ze strony dzikiego ptactwa na ca-
łym terytorium Polski i pojawieniu się nowych 
ognisk tej choroby, Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Kartuzach apeluje, aby drób trzymać w za-
mknięciu w budynkach inwentarskich i wykładać 
maty dezynfekcyjne przed wejściem do budynku. 
Podejrzane przypadki zgłaszać do służb wetery-
naryjnych, w szczególności z objawami kliniczny-
mi takimi jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg 
i skrzydeł, duszność, sinica, biegunka i wybro-
czyny. Posiadacz drobiu jest również zobowiąza-
ny podać stan drobiu i miejsce jego przebywania 
- w tej sprawie należy jak najszybciej zgłosić się 
do sołtysa lub Urzędu Gminy w Żukowie, pokój 
nr 35, do p. Janiny Ulenberg. Tam będzie można 
otrzymać ulotkę i uzyskać więcej informacji na 
temat wirusa grypy HPAI i jej zapobieganiu.

Rekordowy 25 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sztaby w gminie Żukowo łącznie zebrały ponad 
100 tys. złotych. 15 stycznia, podczas 25 Fina-
łu WOŚP pobity został kolejny rekord – 55 tys. 
złotych – taką kwotę udało się zebrać na dzień 
Finału w Żukowie, natomiast w Baninie - niemal 
46 tys. złotych. 

 W Sztabie WOŚP w Żukowie działo się. Na ulicach 
Żukowa, Chwaszczyna, Skrzeszewa, Leźna i Przy-
jaźni od rana kwestowało 55 wolontariuszy, a na 
Hali Widowiskowo – Sportowej w Żukowie od godz. 
15:00 (tuż po zakończeniu biegu) oprócz występów 
artystycznych, czekało mnóstwo atrakcji. 
 Jednym z punktów programu były licytacje, na 
które upominki i gadżety przekazało wiele �irm 
i osób prywatnych. I tak na przykład: zapoznawczy 
lot samolotem C172 został sprzedany za 540 zło-
tych, 500 złotych zapłacono za prawie dwumetro-
wą maskotkę misia oraz za zestaw wędlin, a zestaw 
z oryginalną koszulką z logo Igrzysk Olimpijskich 
w Rio wraz z piłką i koszulką zakupiony został za 
300 złotych, z kolei za 260 złotych wylicytowano 
kalendarz z herbem Gminy Żukowo wraz z vouche-
rem dla dwóch osób na kolację w restauracji MULK. 
 Na scenie pojawiło się wiele zespołów i wykonaw-
ców, którzy tego dnia występowali bezpłatnie. Nie 
zabrakło tańca, akrobatyki, muzyki i śpiewu, także 
w języku kaszubskim. Po muzykach z Gminy Żuko-
wo – Monice Dejk-Ćwikło, Idze Pobłockiej i Oskarze 
Majkowskim koncert dała Weronika Korthals, a na 
zakończenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy odbyło się tradycyjne światełko do nieba, czyli 
pokaz fajerwerków. 
 W żukowskim Sztabie nie zabrakło także i innych 

atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, 
był „Kącik Łasucha”, kramik WOŚP, gdzie robiąc za-
kupy każdy miał szansę wylosować cenne nagrody, 
można było skorzystać z Fotobudki, wziąć udział 
w warsztatach plastycznych, pobawić się suchym 
lodem i gigantycznymi bańkami.  Jak zwykle miesz-
kańcy gminy nie zawiedli i przyłączyli się do Sztabu 
WOŚP, o czym świadczy zebrana kwota.

 Również w Baninie, które w akcję WOŚP włączyło 
się po raz dziesiąty, Sztab uzbierał pokaźną sumę 
45.813,80 złotych. Wolontariusze kwestowali nie 
tylko w samym Baninie, ale też w parku handlowym 
Matarnia w Gdańsku oraz podczas charytatywne-
go turnieju squasha rangi B+, który zorganizowa-
no w banińskim studiu s7. Łączna kwota zebrana 
w gminie Żukowo to ponad 100 tys. złotych. 
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ZDJĘCIA • fot. Anna Kozakowska, Beata Bujnowska-Kowalska

Orszak Trzech Króli w Żukowie
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Pobiegli dla chorych!

Wielki 25 Finał WOŚP



10  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

INFORMACJE

fot. Beata Bujnowska-Kowalska, spotkanie z mieszkańcami Banina

Spotkanie z mieszkańcami Banina
9 stycznia br. w OSP Banino odbyło się za-
powiadane spotkanie władz gminy Żukowo 
z mieszkańcami wsi. Dyskusja dotyczyła ak-
tualnych problemów, w tym stanu dróg grun-
towych i trudnościach w ich utrzymaniu, in-
westycji zrealizowanych w ostatnich dwóch 
latach oraz planach inwestycyjnych Gminy na 
lata następne. 

 W spotkaniu uczestniczył burmistrz Wojciech 
Kankowski, zastępca burmistrza Tomasz Szym-
kowiak, przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke, wiceprzewodniczący rady Albin By-
chowskiego oraz radny Banina Paweł Koreń. Za-
interesowanie mieszkańców tematem było duże, 
co potwierdza, że takie inicjatywy są potrzebne.
 Zebrani otrzymali ankiety na temat tego jak 
żyje im się w Baninie, jakie mają problemy, czego 
brakuje i co należy zrobić aby żyło im się lepiej. 
Na tej podstawie Burmistrz Gminy Żukowo wraz 

z Radą Miejską przeprowadzą analizę najważ-
niejszych potrzeb. 
 Dyskusja była ożywiona, a wśród głównych 
wymienianych problemów były drogi, oświet-
lenie, komunikacja i problemy z dojazdami po 
zmianie rozkładu PKM oraz temat najbardziej 
aktualny, czyli odśnieżanie ulic. Padły też zarzu-
ty dotyczące słabego wykorzystywania przez 
gminę środków unijnych oraz braku dostępności 

informacji o tym, co w gminie się dzieje.
 Na spotkanie przygotowano zestawienie in-
formacji o inwestycjach w miejscowości Banino 
w 2016 roku oraz o tych planowanych na 2017 
r. Należy podkreślić, że w samym 2016 roku 
wszystkie wydatki, w skład których wchodzą in-
westycje, prace budowlane i remontowe, zakup 
i ułożenie płyt yomb, utwardzenie dróg kruszy-
wem, wykonane prac projektowych oraz zakup 
gruntów pod infrastrukturę to ponad 5 600 000 
złotych. Dodatkowo gmina przekazała w ramach 
funduszu sołeckiego do rozdysponowania przez 
mieszkańców 181 840 złotych.
 Wśród największych wydatków była budowa 
szkoły wraz z halą sportową i boiskami, a także 
budowa I etapu układu drogowego ulic Borowie-
ckiej, Tuchomskiej i Północnej – budowa ulicy 
Północnej. II etap inwestycji, czyli budowa ulic 
Borowieckiej i Tuchomskiej planowany jest na 
2017 rok. 

Wybrane projekty zrealizowane z do�inansowaniem 
unijnym w latach 2015-2016

L.P. NAZWA ZADANIA FUNDUSZ TERMIN 
ROZLICZENIA

WARTOŚĆ 
CAŁKOWITA

WARTOŚĆ 
DOFINANSOWANIA

1 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części 
Żukowa RPO WP luty 2015 9 248 467,78 6 409 850,82

2
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino, 
Leźno, Czaple oraz budowę wodociągu w miejscowości Czaple 
i Leźno

PROW marzec 2015 1 466 846,83 534 568,87

3
Poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowościach 
Borkowo i Chwaszczyno w Gminie Żukowo poprzez budowę 
kanalizacji i wodociągu

PROW marzec 2015 1 475 858,15 599 942,00

4 Szkoła w Baninie Lemur czerwiec 2016 14 200 000,00 6 800 000,00

5 Żukowski Park Edukacyjno-Rekreacyjny „Nad Jeziorkiem” PROW marzec 2015 809 839,75 454 888,00

6 Zapatrzeni w niebo EFS czerwiec 2015 740 733,33 629 623,33

7 Wiedza = przyszłość EFS czerwiec 2015 574 597,31 488 407,71

8 Doposażenie placu zabaw w Skrzeszewie w urządzenia dla 
dzieci niepełnosprawnych PROW marzec 2015 37 169,33 24 175,17

9
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - etap 1 
C zadanie 5 w ramach projektu Poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie miejscowości Chwaszczyno

PROW czerwiec 2015 2 772 701,91 1 127 114,00

10
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Żukowo, Miszewko, 
Miszewo, Dąbrowa, Tuchom, Pępowo, Borkowo, Banino

POIŚ grudzień 2015 474 298,00 327 766,91

11 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie 
– Schetynówka II

NARODOWY 
PROGRAM 

PRZEBUDOWY 
DRÓG 

LOKALNYCH

listopad 2016 5 705 761,54 2 852 880,77

12 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt 
Pomorskich

BUDŻET 
PAŃSTWA 2016 2 161 963,83 1 162 055,57

13 Budowa sali gimnastycznej w Baninie BUDŻET 
PAŃSTWA kwiecień 2016 8 682 302,00 2 000 000,00
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fot. Beata Bujnowska-Kowalska, uczniowie z Litwy w UG w Żukowie

 fot. nadesłane, The Voice of Banino

Partnerstwo szkół

„THE VOICE OF BANINO”

Reorganizacja systemu oświatowego w Gminie

TIK w szkole

15 kwietnia 2016 r. w Jałówce k. Wilna dyrekto-
rzy Józef Belgrau z Borkowa i Zbigniew Czech z 
Jałówki podpisali Porozumienie o współpracy 
edukacyjnej, które stało się pierwszym kro-
kiem do rozwoju partnerstwa obydwu szkół: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borko-
wie oraz Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce 
na Wileńszczyźnie. 

Inicjatorem współpracy był proboszcz para�ii pw. 
WNMP w Żukowie ks. Krzysztof Sagan, RM Walde-
mar Dampc oraz dyrektor Józef Belgrau. Efektem 
tego była na początku stycznia br. wizyta w Borko-
wie 26 uczniów i 5 nauczycieli z polskiego Gimna-
zjum św. Jana Bosko z Jałówki (Litwa). Uczniowie 
z Wileńszczyzny mieszkali u rodzin swoich pomor-
skich rówieśników. Wileńskie dzieci, będące w wie-
ku 9 – 13 lat, zwiedziły Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku, Gdynię, gdzie także mieli 

zajęcia w Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdańską 
Starówkę, w szczególności unikatową Bazylikę 
Mariacką, podziwiali zmagania uczniów kaszub-
skich szkół podczas XI Gminnego Konkursu Jasełek 
w Niestępowie. 6 stycznia aktywnie uczestniczyli 
w żukowskim Orszaku Trzech Króli. Podczas poby-
tu gośćmi z Jałówki opiekowali się nauczyciele ze SP 
w Borkowie.
 Bogatym w wymianę doświadczeń było spotka-
nie z władzami miasta w Urzędzie Gminy Żukowo. 
Burmistrz Wojciech Kankowski okazał duże zain-
teresowanie i chęć wspierania partnerstwa tych 
dwóch szkół z Kaszub i Wileńszczyzny. Podczas 
uroczystej akademii w szkole w Borkowie ucznio-
wie - gospodarze zaprezentowali program słowno
-muzyczny poświęcony swojemu patronowi, naj-
większemu z rodu Polaków - Janowi Pawłowi II, zaś 
goście w swej pięknej śpiewnej mowie przedstawili 
pieśni i poezję z Kresów. Wielkie wrażenie na zebra-

 Pod koniec grudnia 2016 roku na terenie gim-
nazjum ZPGiSP w Baninie odbyła się impreza 
o charakterze świątecznym. Był to międzyklaso-
wy konkurs językowy zatytułowany „THE VIOCE 
OF BANINO” przeprowadzony pod pieczą pani 
Anny Klein - nauczycielki języka niemieckiego.
 Każda z klas miała za zadanie opracować i za-

W związku z reformą oświatową Gmina jako 
organ prowadzący ma obowiązek dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowych przepisów. 

 Gmina Żukowo planuje przekształcenie jedy-
nego samodzielnego Publicznego Gimnazjum Nr 
2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, przy ul. Armii 
Krajowej 2e w ośmioletnią szkołę podstawową.
 W roku szkolnym 2017/2018 zostanie prze-

W roku szkolnym 2016/17 Publiczne Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 
realizuje projekt „Technologia, Innowacja, 
Komunikacja czyli TIK w szkole” �inansowa-
ny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. 

 Projekt jest �inansowany w 100% ze środków 
europejskich w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Głównym celem projektu jest 
nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych 

nych zrobił Sera�im Tomaszewicz grając pięknie na 
barunie - tradycyjnym litewskim klarnecie. Aka-
demię, oprócz władz samorządowych, zaszczyciła 
pani Dorota Arciszewska Mielewczyk, poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo zaangażo-
wana w działania wspierające Polaków oddzielo-
nych granicami od Macierzy. Rewizyta uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 
przewidziana jest na czerwiec. 

Tekst: Józef Belgrau, SP Borkowo

prezentować utwór o tematyce świątecznej. 
Pojawiły się interpretacje w języku angielskim 
i niemieckim. Wszystko okraszone humorem 
i świątecznym blichtrem. Każda klasa była 
świetnie przygotowana, a jury zdecydowało 
o wygranej klasy IIB prezentującej utwór Franka 
Sinatry „Santa Claus is comming to town”.

prowadzony nabór do klasy I nowej ośmiolet-
niej szkoły podstawowej oraz oddziału przed-
szkolnego. Jednocześnie w latach szkolnych 
2017/2018 - 2021/2022 uczniom klas VII i VIII 
SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie planuje 
się wskazanie jako miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego, nową ośmioletnią szkołę podstawo-
wą utworzoną w budynku obecnego gimnazjum. 
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w prze-
kształconej szkole podstawowej, prowadzone 

będą klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do 
czasu wygaszenia kształcenia. Sieć szkół podsta-
wowych w Gminie Żukowo pozostaje bez zmian. 
Struktura organizacyjna szkół podstawowych 
(I-VI) i zespołów szkół na terenie Gminy obejmie 
klasy I – VIII z oddziałami przedszkolnymi. Dwie 
szkoły podstawowe pozostaną z niepełną struk-
turą organizacyjną. Reforma nie będzie wiązała 
się z dodatkowymi kosztami związanymi z do-
wozami, nastąpią małe korekty tras autobusów.

przez pracowników oświaty dzięki udziałowi 
w zagranicznych kursach. W projekcie bierze 
udział siedmioro nauczycieli. Będą szkolić się w 
zagranicznych placówkach na Malcie, w Wielkiej 
Brytanii i w Irlandii. Czwórka nauczycieli już od-
była szkolenie na Malcie „Empowerment in ICT 
Skills: Making Use of Technology Tools”  („Dosko-
nalenie umiejętności korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych”).
 Głównym celem udziału w szkoleniu było na-
bycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
efektywnego wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, będących środkiem 
służącym do lepszego uczenia się uczniów, w 
procesie nauczania. Podczas kursu nauczyciel-

ki miały możliwość zdobycia wiedzy na temat 
tego jak łączyć wykorzystywanie nowoczes-
nych technologii z metodyką nauczania, z ja-
kich programów i z jakich stron internetowych 
skorzystać, aby uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne. 
Kolejnym zadaniem będzie stworzenie bazy ćwi-
czeń językowych z wykorzystaniem TIK. Uczest-
niczki wyjazdu 11 lutego 2017 roku zamierzają 
przeprowadzić szkolenie w Centrum Edukacji 
Nauczycieli, na którym podzielą się zdobytą wie-
dzą. Planują również stworzyć sieć współpracy 
nauczycieli języka angielskiego gimnazjów z te-
renu Gminy Żukowo. 
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Od tego roku szkolnego Szkoła Podstawowa 
w Leźnie bierze udział w IV edycji programu 
edukacyjnego “Mistrzowie Kodowania”. Jest 
to projekt edukacyjny mający na celu upo-
wszechnienie nauki programowania w pol-
skich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjum z całej Polski. 

W ramach zajęć dzieci uczą się programowania 
w intuicyjnym języku scratch. Scratch to nauka 
i zabawa w jednym. Doskonałe narzędzie do two-
rzenia interaktywnych historyjek, animacji, gier, 
muzyki oraz sztuki. Jednym słowem mówiąc, dla 

fot. Anna Kozakowska, Orszak Trzech Króli

fot. Beata Bujnowska-Kowalska, Gminny Przegląd Jasełek

Fotorelacja
na str. 8

fot. nadesłane, Mistrzowie Kodowania

I kategoria – dzieci przedszkolne
•  I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Bociano-

wo” w Żukowie, grupa „Sowy”, opiekun p. Mag-
dalena Roszkowska.

Przyznano dwa równorzędne miejsca drugie:
•  II miejsce – Szkoła Podstawowa w Żukowie, opie-

kun p. Dominika Pranczk.
•  II miejsce - Niepubliczne Przedszkole „Bociano-

wo” w Żukowie, grupa „Rybki”, pod opieką: p. 
Sandry Zoch i Moniki Plichta.

Przyznano dwa równorzędne miejsca trzecie:
•  III miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Bocia-

nowo” w Żukowie, grupa „Żabki” pod opieką: p. 
Marzeny Klawa i Elżbiety Markowskiej.

•  III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niestępowie, 
opiekun: p. Beata Kreft.

II kategoria – Klasy I – VI
Przyznano dwa równorzędne miejsca pierwsze:
•  I miejsce – Para�ialna Szkoła Podstawowa im. 

św. Franciszka w Żukowie, opiekunnowie: p. Ka-
tarzyna Mielewczyk, p. Aneta Jung.

•  I miejsce – Szkoła Podstawowa w Borkowie, 
opiekunowie: ks. Marek Krampa, p. Ilona Droz-
dowska.

Przyznano dwa równorzędne miejsca drugie:
•  II miejsce – Szkoła Podstawowa w Żukowie, opie-

kun p. Ireneusz Laskowski.
•  II miejsce - Szkoła Podstawowa w Niestępowie, 

opiekun p. Joanna Mielewczyk – Pytka, p. Jaro-
sława Kurs – Wikariusz.

•  III miejsce – Szkoła Podstawowa w Baninie, opie-
kunowie: p. Brygida Rosińska, p. Marzena Koden.

Nagrodę specjalną w XI Konkursie Jasełek otrzy-
mał Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 
Żukowie, opiekunowie: p. Gabriela Necel, Barbara 
Bulczak, Joanna Stencel, Maria Stenzel.
 Młodzież z ZSZiO w Żukowie wystąpiła gościn-
nie. Ich występ dedykowany był gościom z Litwy. 
Jasełka przygotował p. Ireneusz Laskowski.
W Jury zasiedli:
•  Pani Maria Byczkowska 

– pełniąca rolę przewodniczącej 
•  Pani Krystyna Rogalewska 
•  Pani Maria Falk 
•  Pani Elżbieta Janiszewska 

Opracowała: Joanna Mielewczyk - Pytka

4-go stycznia 2017 roku w Szkole Podstawo-
wej im. Więźniów Obozu Sztutthof w Niestę-
powie odbył się XI Gminny Konkurs Jasełek. 

 Łącznie w konkursie wzięło udział ponad 280 
uczestników z 7 placówek oświatowych Gminy 
Żukowo. Wszystkie zespoły były bardzo do-
brze przygotowane i prezentowały pomysłowe 
przedstawienia, stroje, oprawę muzyczną i ta-
neczną.

Trzej królowie wraz z kolorowym i śpiewa-
jącym orszakiem, na który tłumnie przybyli 
mieszkańcy gminy, podążał już po raz piąty 
ulicami Żukowa.

 Barwny korowód przemaszerował od gimna-
zjum do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie 
czekała na niego Święta Rodzina z dzieciątkiem. 
W orszaku, na czele z gwiazdą, grupą dzieci i do-
rosłych w strojach kaszubskich, jechali wozem 
drabiniastym Trzej Królowie. W ich role wcielili 
się Ireneusz Laskowski, Jarosław Bielawski i Har-
ris Mawusi z Ghany. Po drodze Orszak Trzech 
Króli zatrzymywał się przy mansjonach: piekło, 
karczma, łąka, niebo i miłosierdzie. Sceny zostały 
przygotowane przez młodzież żukowskiej OSP, 
grupę Czeremuchy, pracowników przedszkola 
Bocianowo i uczniów ZSZiO w Żukowie.

XI Gminny Konkurs Jasełek Niestępowo 2017 r.

Wyniki konkursu:

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Żukowa

Program Edukacyjny Mistrzowie Kodowania

 Wśród uczestników orszaku był ks. biskup 
Wiesław Szlachetka, księża, lokalne władze, 
członkowie żukowskiego oddziału ZKP oraz re-
prezentacje szkół. W barwnym korowodzie spot-
kać można było także pasterzy, rycerzy, aniołki, 
diabły i inne kolorowe postacie, a reprezentacje 
poszczególnych szkół przebrały się za mieszkań-
ców regionów, z których pochodzą Królowie.
 Pochód, zanim dotarł do kościoła pw. Miłosier-
dzia Bożego, musiał przejść przez bramę, któ-
rej strzegli żołnierze – z pomocą przybył tu św. 
Piotr, który umożliwił przejście orszakowi. Tam 
królowie złożyli pokłon Maryi i Józefowi z Dzie-
ciątkiem, wszyscy wspólnie odśpiewali kolędy 
z towarzyszeniem orkiestry dętej.
 Organizatorem orszaku była para�ia pw. Mi-
łosierdzia Bożego, a nad całością czuwał jej pro-
boszcz ks. Czesław Las.

każdego coś fajnego. Młodzi Mistrzowie poznali 
już podstawowe bloczki, za pomocą których ste-
ruje się wybranymi postaciami.
 Stworzyli pierwszą aplikację, w której kotek 
goni myszkę oraz prostą animację poklatkową, 
napisali prostą grę “Zwierzątko w labiryncie”, 
którą będą udoskonalać. Stworzyli także Kartki 
Bożonarodzeniowe.
 Ich postępy można śledzić na blogu „Jak Rybki 
w Wodzie” – blog kreatywnych dzieciaków, swo-
bodnie poruszających się w sieci 
https://jakrybkiwwodzie.blogspot.com/

Magda Zawistowska, Emilia Grzegorczyk
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fot. nadesłane, Przegląd Zespołów Kolędniczych

fot. nadesłane, Gimnazjalistki z Żukowa

fot. nadesłane, Czarodzieje z Kaszub

10 stycznia 2017 r. o godz. 11 30 w Zespole 
Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Przyjaźni odbył się XV Gminny 
Przegląd Zespołów Kolędniczych. W kon-
kursie zaprezentowały się szkoły z Przyjaź-
ni, Chwaszczyna, Tuchomia, Miszewa oraz 
Szkoła Para�ialna z Żukowa. 

Imprezę prowadziła pani Kamila Karczewska, 
a grupy młodych aktorów oceniała komisja w 
składzie: Krystyna Rogalewska, Paulina Mil-
czanowska oraz Zuzanna Bemowska. Jury z 
uwagą i radością obejrzało przedstawione w 
konkursie interesujące interpretacje i orygi-
nalne autorskie teksty, inspirowane tradycyjną 
obrzędowością kaszubską. Szczególny aplauz 
i powszechną radość wzbudził niezwykle ży-
wiołowy występ gospodarzy.  W tegorocznym 
konkursie przyznano następujące nagrody 

Zespół Czarodzieje z Kaszub już po raz ko-
lejny wziął udział w programie TVP Fami-
liada. Emisja programu zaplanowana jest na 
21 stycznia i nie jest to przypadek, bo wtedy 
właśnie odbędzie się premiera nowej pio-
senki Czarodziei „Rock and Roll-o babcia”.

 Czarodzieje z Kaszub tra�ili do Familiady po 
tym jak w programie „Trzy wymiary gitary” 
Piotra Barona w radiowej Trójce usłyszał ich 
główny producent programu. Zespół pojawia 
się w Warszawie każdego roku. Dwa lata temu 
w ramach współpracy Europejskiej Fundacji 
Promocji Kultury Wyspa Artystów i Fundacji 
promocji miasta stołecznego Warszawy, Cza-
rodzieje zagrali koncert na dachu Komisaria-

Aneta, Weronika, Daria, Gabrysia i Madzia 
z żukowskiego gimnazjum napisały książkę, 
którą zgłosiły do ogólnopolskiego turnieju 
literackiego dla szkół ponadpodstawowych: 
Misja – książka! 

 Misja – książka! to konkurs literacki, w któ-
rym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół po-
nadpodstawowych współzawodniczą ze sobą 
w tworzeniu własnej książki! Przy wsparciu 
nauczyciela - opiekuna drużyny, piszą opo-
wiadania i projektują książkę od pierwszej 
do ostatniej strony w inteligentnym systemie 
wydawniczym Ridero. 
 Zbiór opowiadań „Coś” napisany przez Ane-
tę, Weronikę, Darię, Gabrysię i Madzię mówi 
o rzeczach, które mijamy każdego dnia, które 
wkraczają z impetem w naszą codzienność, 

XV Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

Czarodzieje z Kaszub w Familiadzie

Gimnazjalistki z Żukowa napisały książkę

ufundowane przez Ośrodek Kultury i Sportu 
działający przy Urzędzie Gminy w Żukowie:
Szkoła podstawowa (kl. I-III):
•  1. miejsce - ,,Gwiozdka z Tuchomia” ze Szkoły 

Podstawowej w Tuchomiu
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI) 
•  2. miejsce - ,,Gwiżdże” z Para�ialnej Szkoły 

Podstawowej w Żukowie
•  2. miejsce - ,,Gwiozdka z Miszewa” ze Szkoły 

Podstawowej w Miszewie
Gimnazjum:
•  1. miejsce – ,,Gwiozdka z Przejazni” z Zespołu 

Publicznego Gimnazjum i Szkoly Podstawo-
wej w Przyjaźni

•  2. miejsce – ,,Gwiozdka z Chwaszczena” z Ze-
społu Publicznego Gimnazjum i Szkoly Pod-
stawowej w Chwaszczynie

 Szanowne Jury wyróżniło również uczniów, 
którzy wcielili się w postacie policjanta (Szko-

ła Podstawowa w Tuchomiu), solistki i �lecistki 
(Para�ialna Szkoła Podstawowa w Żukowie).
Przygotowanie widowiska o takiej tematyce 
nie jest zadaniem łatwym. Tym cenniejsze są 
próby podejmowane przez zespoły pojawiające 
się na scenie. Szczególnie cieszy liczne zaanga-
żowanie oraz zapał i entuzjazm najmłodszych 
uczestników przeglądu. Tegoroczny konkurs 
na pewno można uznać za udany.

tu Rzecznego Policji na warszawskiej Pradze 
i w podziemiach kościoła pokamedulskiego na 
Bielanach, gdzie koncertuje wielu znanych ar-
tystów.
 Obecnie planowana jest kolejna - wiosenna 
wizyta w Warszawie, gdzie Czarodzieje zagrają 
koncerty między innymi dla dzieci z Centrum 
Zdrowia Dziecka i Kliniki Budzik. Wyjazd pla-
nowany jest na przełomie kwietnia i maja.  
Również w tym roku planowane jest nagranie 
teledysku do piosenki „Podaruj życie” jaką Cza-
rodzieje nagrali wraz z Markiem Piekarczy-
kiem.
 Tuż po feriach zimowych odbędzie się cast-
ing do zespołu. Wszystkie informacje dostępne 
będą na stronie www.czarodziejezkaszub.pl

by zmienić każdą z chwil… Jeśli im na to pozwo-
limy — nauczą nas, jak żyć… Ten cykl opowia-
dań autorki dedykują tym, którzy jeszcze nie 
poczuli, jak magiczne potra�i być życie... Ich 
opiekunem jest polonistka Monika Rychert.

 Książka może zostać wydrukowana, jeśli 
przejdzie do następnego etapu. Do 15 stycznia 
trwało głosowanie, które wyłoniło 50 najlep-
szych zespołów (w chwili oddawania tekstu 
do druku „Coś” zajmowało 12. miejsce). Zakoń-
czenie konkursu, ogłoszenie laureatów oraz 
rozdanie nagród nastąpi 27 lutego br. Życzymy 
powodzenia!
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 fot. nadesłane, Kaszuby Biegają

Wszystkich miłośników biegania oraz aktyw-
nego spędzania czasu wolnego zapraszamy 
do wzięcia udziału w dwunastu niezależnych 
biegach w ramach V Jubileuszowego cyklu 
Kaszuby Biegają 2017. Startuje prologiem 11 
marca 2017 w sympatycznym Chwaszczynie 
biegiem na 10 km.

 Kolejne biegi przeprowadzone będą średnio co 
trzy tygodnie w różnych miejscach cudownych 
Kaszub. Organizatorzy Biegu pragną nie tylko 
promować zdrowy styl życia, ale również chcą 
zaprezentować tysiącom miłośników biegania 
fantastyczne miejsca na Kaszubach i ich unikato-
we piękno. Uczestnicy będą mogli podziwiać uro-
ki przyrody, zadbane lasy, cudowne jeziora oraz 
wspaniałe widoki, które z pewnością oczarują 
każdego.
 Śmiałkowie, którzy ukończą wszystkie biegi, 
pokonując 155 km otrzymają 27.10.2017 r. na ta-
necznej Gali Kaszuby Biegają statuy „ Kaszubskie-
go Stolema”. Aby uatrakcyjnić biegową zabawę 
organizatorzy przygotowali szereg atrakcji w po-
staci m.in.: biegów towarzyszących dla dzieci 
i młodzieży - Małe Kaszuby Biegają (szczegóły do 
30 stycznia 2017 r.), festynów, rywalizacji druży-
nowej pn. „Liga Biegowa”.
 W roku 2017 odbędą się dwie duże imprezy to-
warzyszące tj. I Festiwal Biegów Polski Północnej, 
który odbędzie się we Wdzydzach w dniach 10-
11.06.2017 r. oraz Bieg Dookoła Kaszub w dniach 

Materiał dzięki uprzejmości www.sportnakaszubach.pl

fot. Bartosz Cirocki, Noworoczny Mecz Piłki Nożnej w Żukowie

Piłkarski rok 2017 na Kaszubach został już zainaugurowany – w Żu-
kowie już po raz 25. rozegrany został Noworoczny Mecz Piłki Nożnej. 
W tym roku miejscowi oldboje pokonali Resztę Świata 8:6, pierwszą 
bramkę roku zdobył kwadrans po południu Ryszard Miotk.

 Tradycyjnie 1 stycznia o godz. 12 rozległ się gwizdek pierwszego spotka-
nia piłkarskiego nowego roku w powiecie kartuskim. Usłyszeć go można 
było w Żukowie, gdzie wyjątkowego dnia zawodnicy z różnych miejscowości 
i w różnym wieku od 24 lat spotykają się, by pokopać piłkę. 
– Kontynuujemy tradycję i rozpoczynamy rok na sportowo, żeby spotkać się 
ze znajomymi, poruszać się trochę po świętach i sylwestrze, wypocić co trzeba 
i następnego dnia normalnie iść do pracy – tłumaczy Krzysztof Sidor, główny 
organizator spotkania z ramienia żukowskich oldbojów. – Na meczach za-
wsze jest przedstawiciel władz gminy, zawodnicy z Żukowa, z całej gminy i nie 
tylko, dlatego bawimy się w miłej atmosferze. Na pewno nie skończymy na 25 
meczach, chcemy utrzymać ten zwyczaj jak najdłużej, siły mamy na następne 
25 lat.
 Grupa kibiców zobaczyć mogła ciekawy i ob�itujący w gole mecz – Oldbo-
je Żukowo pokonali Resztę Świata 8:6. Pierwszą bramkę spotkania, a tym 
samym nowego roku, zdobył po ok. 15 minutach gry Ryszard Miotk, jeden 
z rekordzistów pod względem występów w meczach noworocznych.
– To był już mój 23 mecz rozegrany 1 stycznia, opuściłem dotąd tylko dwa – 
mówi Ryszard Miotk. – Wraz z kolegami, którzy też od lat grają w piłkę, rzuci-
liśmy przed laty hasło, aby skrzyknąć się 1 stycznia i rozegrać mecz. Okazało się, 

V Jubileuszowy cykl Kaszuby Biegają 2017

25. Noworoczny Mecz Piłki Nożnej 
w Żukowie. Oldboje i Reszta Świata na 
boisku rozpoczęli sportowy 2017 rok

30.04.-07.05.2017 r. Tytułu najlepszych biegaczy 
na Kaszubach bronić będą Monika Czapiewska ze 
Skorzewa oraz Łukasz Kujawski z Żukowa.
 Dyrektor cyklu Kaszuby Biegają, Henryk Miotk, 
powiedział, iż bardzo się cieszy z faktu, że wspól-
nie z całymi środowiskami samorządowymi 
możemy tworzyć wspaniałą imprezę promującą 
Ziemię Kaszubską oraz gospodarność poszcze-
gólnych samorządów. Cały czas trwają prace nad 
usprawnieniem cyklu KB, o szczegółach będzie-
my systematycznie informować. Jak podkreśla, 
wierzy, że wszyscy uczestnicy będą mile wspomi-
nać udział w tym wielkim przedsięwzięciu.
Wszystkie szczegóły dotyczące regulaminu i wie-
le innych ciekawych informacji będzie można 
znaleźć na stronie partnera organizacyjnego 
www.KaszubyBiegaja.pl.
 Zachęcamy do zapisów, których można dokony-
wać na nowej stronie www.zapisy.info

Kaszuby Biegają 2017 – terminy

PROLOG
•  11.03.2017 r. (S) (g.11.00) - Chwaszczyno - 

II CHWASZCZYŃSKA ’10 
V JUBILEUSZOWY CYKL KB 2017
•  08.04.2017 r.(S) (g.10.30) - Piaśnica - BIEG PIAŚNICKI (10) 
•  29.04.2017 r.(S) (g.11.00) – Kartuzy – KARTUSKIE BIEGI 

ULICZNE (10) 
•  21.05.2017 r.(N) (g.13.00) - Sierakowice - III 

SIERAKOWICKA ‘15 
•  11.06.2017 r. (N) (g. 9.00) – Wdzydze - V PÓŁMARATON 

STOLEMA – BIEG KOŚCIERSKIEGO BROWARU 
•  17.06.2017 r.(S) (g.11.00) – Żarnowiec - II KROKOWSKA ‘10 
•  01.07.2017 r. (S)(g.13.00) - Przodkowo – VI 

ĆWIERĆMARATON SZWAJCARII KASZUBSKIEJ (11,5) 
•  29.07.2017 r. (S) (g.16.40) - Lipusz – V PĘTLA TUSZKOWSKA 

MATKA (11,5) 
•  19.08.2017 r. (S,) (g. 11.00) – Chmielno – CHMIELEŃSKA 10 
•  27.08.2017 r. (N) (g.13.00) - Bąkowo – V KOLBUDZKA ‘10 
•  10.09.2017 r. (N) (g.13.00) - Somonino - PÓŁMARATON 

KAMIENNYCH WESELNIKÓW 
•  16.09.2017 r. (S) (g.11.00) – Złota Góra k/Kartuz – IV BIEG 

O ZŁOTĄ GÓRĘ (10) 
•  08.10.2017 r. (N) (g.13.00) – Przyjaźń k/Żukowa - V BIEG 

PRZYJAŹNI (15) /FESTIWAL ZDROWIA/ 

IMPEZY TOWARZYSZĄCE
30.04. - 07.05.2017 r. – I BIEG DOOKOŁA KASZUB 
9 - 11.06.2017 r. (Pt-Nd) – Wdzydze - I FESTIWAL BIEGÓW 
POLSKI PÓŁNOCNEJ 

GALA KASZUBY BIEGAJĄ - 27.10.2017r.

że już od początku chętnych było wielu, kto tylko miał siły przyszedł na stadion 
i tak już zostało na kolejne lata. Pogodę mieliśmy najróżniejszą, czasami były 
deszcze, śniegi czy lody, ale nikt się tym nie zraża i co roku jest dość zawodników, 
by stworzyć dwie pełne drużyny z rezerwowymi. Do tego zawsze pojawiają się 
kibice, często poprzebierani. Przeważnie jest tak, że w Żukowie jako pierwsi 
strzelamy bramki, ale w gazetach i tak podają, że to w Gdańsku na meczu Lechii 
padły pierwsze gole nowego roku na Pomorzu (w tym roku to oldboje Lechii 
tra�ili do siatki jako pierwsi, bo w 7. minucie rozpoczętego w południe meczu 
- przyp. red.). 
 Autor pierwszej bramki żukowskiego meczu otrzymał pamiątkową statu-
etkę, puchary powędrowały też do kapitanów obu drużyn. Na wszystkich 
zawodników i kibiców czekały również upominki od samorządu i sponso-
rów, a także kawa, herbata i kiełbaski.

Autor: Bartosz Cirocki 
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Już po raz drugi spod żukowskiej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Żukowie wystartował 
bieg „Policz się z cukrzycą” w tym roku akcja 
ta została wzbogacona o instruktaż z udziela-
na pierwszej pomocy. 

 Na linii startu stanęło blisko 150 biegaczy, a do 
puszek wolontariuszy zbierających wpisowe tra-
�iło 1700 zł. Tego dnia odbyły się dwa wyścigi 
na 2 i 4 km. Pierwsza długość dedykowana była 
rodzinom z dziećmi. Nasza najmłodsza biegacz-
ka Kornelka miała tylko 1,5 roku. Pobiegła wraz 
z 3,5 letnią siostrą Amelką i rodzicami. 
 Trasa wiodła ulicą Armii Krajowej. Pomimo 
oczyszczonej drogi ze względu na warunki zimo-

Za nami dwie serie spotkań Żukowskiej Ligi 
Futsalu- Junior. Zawody rozgrywane są w trzech 
kategoriach wiekowych, w których uczestniczy 
po osiem drużyn. 

W kategorii U-13 po czterech pojedynkach, na czele 
tabel i z kompletem punktów dwie drużyny: GTS 
Straszyn oraz GKS Żukowo, na trzeciej pozycji upla-
sowała się drużyna MKS Pro Fan Gościcino. Dalsze 
miejsca zajmują: Tigers Straszyn, Poldek Team, 
Jacek Team, GKS II Żukowo oraz Kaszuby Zina Poł-
chowo.

Bez zmian na fotelu lidera Superligi ŻLF. Po sześciu 
seriach spotkań, na czele tabeli jest drużyna Levi-
care.pl, która najpierw pokonała 9:7 Wronex, a na-
stępnie 6:3 Elas Pol Niestępowo i zmierza do nieby-
wałego osiągnięcia, czyli trzeciego tytułu mistrza 
Żukowskiej Ligi Futsalu z rzędu (w poprzednich 
dwóch sezonach występowała pod nazwą Drago 
Gdańsk). Na drugie miejsce awansowała drużyna 
Krauz Oil Szemud, która najpierw zwyciężyła 13:1 
z Gabrex Żukowo, a następnie 6:2 Wronex. Trzecią 
lokatę zajmuje Elas Pol Niestępowo, który pokonał 
7:0 Acrylex Gdynia oraz przegrał ze wspomnianym 
już liderem. 

Tabela Superligi po VI kolejkach:
1. Levicare.pl 16 pkt. 39:18
2. Krauz Oil Szemud 12 pkt. 32:17
3. Elas Pol Niestępowo 12 pkt. 29:17
4. Wronex 10 pkt. 25:26
5. Budmax Przodkowo 9 pkt. 31:18
6. Acrylex Gdynia 7 pkt.10:28
7. Gabrex Żukowo 4 pkt. 14:30
8. Alex Namioty Sulmin 0 pkt 10:36

Spotkanie 22.01.2017 r.:
18:10 - Acrylex Gdynia – Alex Namioty Sulmin,
19:00 - Gabrex Żukowo - Wronex, 

fot. Anna Kozakowska, bieg „Policz się z cukrzycą”

fot. nadesłane, ZLF - Junior

Pobiegli dla chorych!

Żukowska Liga Futsalu – Junior

XXV Edycja Żukowskiej Ligi Futsalu

W kategorii U-11 na czele tabeli KS Sulmin, który 
wyprzedza kolejno: Kaszuby Zina Połchowo, KS 
Chwaszczyno, Sporting Leźno, GKS Kowale, GKS Żu-
kowo, Jaguar Gdańsk oraz MKS Pro Fan Gościcino.
W kategorii U-9 bez straty punktów jest drużyna 
Tigers Straszyn, która wyprzedza: GKS Przodko-
wo, Ex Siedlce Gdańsk, GKS Żukowo, GTS Straszyn, 
AS Piłeczka Pruszcz Gdański, Qumple oraz GKS II 
Żukowo. 
Ostatnie spotkania eliminacyjne odbędą się 21 
stycznia, po czym 28 stycznia rozegrane zostaną 
mecze �inałowe.

we trasa była dość trudna. Nie zabrakło elementu 
rywalizacji, jednak przede wszystkim chodziło 
o dobrą zabawę i tej nie brakowało!
 Po zakończeniu zawodów wszyscy biegacze 
udali się na regeneracyjny posiłek ufundowany 
przez Restaurację „Gryf” z Żukowa. Po rozpoczę-
ciu XXV Finału WOŚP zostały wręczone puchary 
i gratulacje dla najszybszych zawodników obu 
biegów oraz rozlosowano nagrody

Wyniki: 
Bieg 2 km:
• Mężczyźni
I – Wojciech Serkowski, GKS Żukowo, Dzierżążno
II –  Jakub Benka, Akademia Biegowa Kiełpino, 

Goręczyno
III – Szymon Szulfer, Gostomko
• Kobiety
I –  Dominika Kankowska, Luzino
II –  Joanna Garska, Świat Płytek u Kryspina, Bytów
III – Julia Gruchała, Goręczyno

Bieg 4km:
• Mężczyźni
I –  Rafał Borzyszkowski, Maratończyk Wielki Klincz, 

Wielki Klincz
II –  Rafał Pionk, Chwaszczyno
III –  Kryspin Garski, Świat Płytek u Kryspina, Bytów
• Kobiety
I – Katarzyna Kazyaka, Gdynia
II – Kamila Plichta, Goręczyno
III – Anna Labuda, Power System, Prokowo

19:50 - Levicare.pl – Budmax Przodkowo, 
20:40 - Elas Pol Niestępowo – Krauz Oil Szemud.
W I lidze Na czele tabeli Old Stars Chwaszczyno 
przed Amigo Przyjaźń oraz Bayaderą. 

Tabela I Ligi po V kolejkach:
1. Old Stars Chwaszczyno 15 pkt. 39:11
2. Amigo Przyjaźń 12 pkt. 23:7
3. Bayadera 10 pkt. 16:12
4. Pomorscy Aptekarze 9 pkt. 32:22
5. LZS Donimierz 9 pkt. 18:17
6. Spartanie 9 pkt. 21:21
7. Kiełpino Górne 7 pkt. 20:15
8. Rock�in 6 pkt. 35:18
9. Borkowo Gruntcase 6 pkt. 11:15
10. Mini Sam Małkowo 3 pkt. 25:20
11. Usługi Szklarskie Żukowo 3 pkt. 10:17
12. GKS Żukowo Ladies 0 pkt. 5:80

Spotkanie 22.01.2017 r.:
8:10 GKS Żukowo Ladies - Spartanie, 
9:00 LZS Donimierz - Gruntcase Belfast,
9:50 Kiełpino Górne - Pomorscy Aptekarze,
10:40 Old Stars Chwaszczyno - Amigo Przyjaźń,
11:30 Rock�in - Usługi Szklarskie Żukowo,
12:20 Mini Sam Małkowo - Bayadera
W II lidze prym wiedzie drużyna Boterm Sta-
cje, która wyprzedza Gryf Pępowo oraz Radu-
nię Glincz. 

Tabela II Ligi po V kolejkach:
1. Boterm Stacje Paliw 15 pkt. 35:9
2. Gryf Pępowo 12 pkt. 42:12
3. Radunia Glincz 10 pkt. 38:15
4. Czarne Diabły Żukowo 9 pkt. 48:17
5. KS Łapino 9 pkt. 21:17
6. Gabrex Rutki 9 pkt. 17:24
7. SKS Vigo Tuchom 8 pkt. 43:20
8. Power Czaple 7 pkt. 20:22
9. Radunia Niestępowo 4 pkt. 14:26
10. Rych-Malik Team 4 pkt. 7:50
11. Elas Pol II Niestępowo 0 pkt. 14:49
12. Oldboys Żukowo 0 pkt. 14:52

Spotkanie 22.01.2017 r.:
13:10 Power Czaple - Gryf Pępowo,
14:00 Oldboys Żukowo - KS Łapino,
14:50 Boterm Stacje Paliw - Elas Pol II Niestę-
powo,
15:40 Rych Malik Team - Gabrex Rutki,
16:30 Radunia Glincz - Czarne Diabły Żukowo,
17:20 SKS Vigo Tuchom - Radunia Niestępowo.

Kibiców tradycyjnie zapraszamy w niedzielę 
22.01.2017 godzina 8:10-21:30... 

Emocje gwarantowane!
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KALENDARIUM

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych na terenie Gminy Żukowo

Harmonogram zebrań sprawozdawczych z mieszkańcami osiedli w mieście 
Żukowo

Harmonogram zebrań sprawozdawczych jednostek OSP w Gminie Żukowo

DATA WYDARZENIE

28 styczeń Kino Radunia „Rektywacja”, seanse na Małej Scenie w Żukowie. Szczegóły w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, 58 680 08 48 
28 styczeń Wieczorek przy muzyce dla osób 50+, godz. 17:00-21:00, Restauracja „Gryf” w Żukowie Wstęp wolny, zapisy 58 680 08 48 
4 luty Żukowska Liga Siatkówki Seniorów, godz. 18:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie 
5 luty Żukowska Liga Futsalu, godz. 08:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie
7 luty Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach, godz. 17:30, Szkoła Podstawowa w Pępowie
11 luty Muzyczne Walentynki. Szczegóły w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie
11 luty Żukowska Liga Siatkówki Seniorów, godz. 18:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie
12 luty Żukowska Liga Futsalu, godz. 08:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie
12 luty Bazuna Cup - III Masters Pomorze, Banino. Szczegóły w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, 58 680 08 48
14 luty Mistrzostwa Gminy Żukowo w Szachach, godz. 17:30, Szkoła Podstawowa w Pępowie 
18 luty Bal Seniora, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie
18 luty Żukowska Liga Siatkówki Seniorów, godz. 18:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie 
19 luty Żukowska Liga Futsalu, godz. 08:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie
25 luty Żukowska Liga Siatkówki Seniorów, godz. 18:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie 
26 luty Żukowska Liga Futsalu, godz. 08:00 - 22:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Żukowie 

L.P. TERMIN SOŁECTWO GODZINA MIEJSCE

1. 06.02.2017 Sołectwo Miszewo 18:00 OSP Miszewo
2. 07.02.2017 Sołectwo Borkowo 18:00 Szkoła Podstawowa w Borkowie
3. 08.02.2017 Sołectwo Banino 18:00 OSP Banino
4. 09.02.2017 Sołectwo Widlino 18:00 Świetlica Wiejska
5. 10.02.2017 Sołectwo Niestępowo 18:00 OSP Niestępowo
6. 13.02.2017 Sołectwo Łapino 18:00 Świetlica Wiejska
7. 14.02.2017 Sołectwo Skrzeszewo 18:00 OSP Skrzeszewo
8. 15.02.2017 Sołectwo Glincz 18:00 Szkoła Podstawowa w Glinczu
9. 16.02.2017 Sołectwo Rutki 18:00 Świetlica Wiejska
10. 17.02.2017 Sołectwo Rębiechowo 18:00 OSP Banino
11. 20.02.2017 Sołectwo Babi Dół 18:00 Świetlica Wiejska
12. 21.02.2017 Sołectwo Chwaszczyno 18:00 Zespół Szkół w Chwaszczynie
13. 22.02.2017 Sołectwo Pępowo 18:00 Szkoła Podstawowa w Pępowie
14. 24.02.2017 Sołectwo Sulmin 18:00 OSP Sulmin
15. 27.02.2017 Sołectwo Żukowo 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
16. 03.03.2017 Sołectwo Tuchom 18:00 Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
17. 07.03.2017 Sołectwo Otomino 18:00 Świetlica Wiejska
18. 08.03.2017 Sołectwo Nowy Świat 18:00 Zespół Szkół w Chwaszczynie
19. 09.03.2017 Sołectwo Przyjaźń 18:00 Zespół Szkół w Przyjaźni
20. 10.03.2017 Sołectwo Małkowo 18:00 Centrum Kultury i Sportu w Małkowie
21. 13.03.2017 Sołectwo Leźno 18:00 OSP Leźno

L.P. TERMIN OSIEDLE GODZINA MIEJSCE

1. 23.02.2017 Osiedle Wybickiego 18:00 Szkoła Podstawowa w Żukowie
2. 02.03.2017 Osiedle Elżbietowo 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
3. 14.03.2017 Osiedle Dolne 18:00 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żukowo
4. 15.03.2017 Osiedle Nowe 18:00 Gimnazjum nr 2 w Żukowie
5. 16.03.2017 Osiedle Norbertanek 18:00 Gimnazjum nr 2 w Żukowie

L.P. TERMIN OSP GODZINA

1. 07.01.2017 (sobota) OSP Niestępowo 17:00
2. 14.01.2017 (sobota) OSP Skrzeszewo 15:00
3. 20.01.2017 (piątek) OSP Sulmin 18:00
4. 27.01.2017 (piątek) OSP Chwaszczyno 18:00
5. 28.01.2017 (sobota) OSP Miszewo 17:00
6. 28.01.2017 (sobota) OSP Żukowo 19:00
7. 11.02.2017 (sobota) OSP Banino 18:00
8. 18.02.2017 (sobota) OSP Leźno 18:00

Powstaje Gminny Kalendarz Imprez

Wydarzenia styczeń / luty 2017

W związku z przygotowaniem kompleksowej informacji o wydarzeniach na terenie Gminy Żukowo w 2017 roku (m.in. koncerty plenerowe, fe-
stiwale, wystawy, imprezy, atrakcje dla dzieci itp.) zwracamy się z prośbą o nadsyłanie propozycji realizowanych przez Państwa przedsięwzięć 
do ujęcia w KALENDARZU IMPREZ. Tworzony kalendarz zostanie wydany w wersji papierowej (przewidziana ilość ok. 2000 szt. do dystrybucji 
wśród mieszkańców oraz turystów) jak również zamieszczony na gminnej stronie internetowej. Więcej informacji na www.zukowo.pl (komuni-
katy i ogłoszenia).

Serdeczne podziękowania 
za długoletnią pracę na rzecz

Biblioteki Samorządowej

dla Pani 
Danuty Trawickiej

w związku z przejściem 
na emeryturę składają

Ferie zimowe 
w Gminie Żukowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szmidtke

Zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych 2017 r. 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Żukowo są 
�inansowane przez Gminę. Na ten cel przekazanych 
zostało łącznie ponad 10 tys. złotych. Wysokość 
funduszy przeznaczonych na szkołę uzależniona jest 
od liczby oddziałów w danej placówce. Każda szkoła 
otrzymała kwotę 25 złotych brutto za godzinę zajęć 
na oddział na każdy tydzień. Ofert zajęć należy szukać 
w szkołach i na ich stronach internetowych: 
www.spbanino.pl
www.spborkowo.szkolna.net
www.chwaszczyno.edu.pl
www.glincz.mojaszkola.net
www.zslezno.zukowo.pl
www.spmiszewo.edupage.org
www.spniestepowo.edu.pl
www.sppepowo.edu.pl 
www.zsprzyjazn.pl
www.skrzeszewo.com.pl 
www.sptuchom.szkolnastrona.pl
www.spzukowo.pl
www.gimnazjum2.zukowo.pl/pgs/plan.html 

 Burmistrz Gminy Żukowo
Wojciech Kankowski


