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Szanowni Państwo
W bieżącym wydaniu „Mojej Gminy” znajdą Państwo podsumowanie ostatnich czterech lat działań obec-
nego samorządu wraz z opisem najważniejszych inwestycji i osiągnięć. Bez wątpienia był to czas rozwoju 
gminy i merytorycznej pacy oraz współpracy z Radą Miejską, mieszkańcami i organizacjami z terenu gminy. 
W  związku ze zbliżającymi się wyborami zamieszczamy również informacje wyborcze i tym samym zachęcam 
Państwa do czynnego udziału w Wyborach Samorządowych 2018. 
Zachęcam także do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi inwestycji i wydarzeń z terenu gminy Żukowo i życzę 
owocnej lektury.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)

MAGAZYN INFORMACYJNY 
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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.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNA

Beata Bujnowska-Kowalska
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

Urząd Stanu Cywilnego: pokój 14-15 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-43 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:  
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. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Justyna Beyer – Rosener
tel.: 58 681-82-64
e-mail: gops@zukowo.pl
www.gops.zukowo.pl

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

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

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

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

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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl



Nr 21/09 • Wrzesień 2018  |  3  

INFORMACJE



4  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

INFORMACJE

27 sierpnia do Urzędu Gminy w Żukowie 
wpłynęło pismo z Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie, zawiadamia-
jące o wyznaczeniu na dzień 14 listopada 
br. rozprawy ze skargi kasacyjnej w spra-
wie postępowania środowiskowego doty-
czącego budowy Obwodnicy Metropoli-
talnej Trójmiasta.

 Jest to odpowiedź na pismo Burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego, ponownie wno-
szącego prośbę do Prezesa NSA o przyspie-

W trosce o dobro Odbiorców zasilanych 
ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie, tj. 
mieszkańców Banina, Miszewa, Miszew-
ka, Dąbrowy, Nowego Tuchomia, Rębie-
chowa, części Barniewic i części Czapli, 
Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. 
wstrzymuje wydawanie zapewnień oraz 
warunków technicznych dostawy wody 
dla podłączeń nowych nieruchomości.

Mediacja stanowi alternatywną dla postę-
powania sądowego metodę rozwiązywania 
sporów: cywilnych, gospodarczych, rodzin-
nych, pracowniczych, administracyjnych, 
a nawet karnych. Mimo, że obecna jest w pol-
skim systemie prawa od 1991, wymyka się z 
powszechnej świadomości. Wydaje się być 
niedoceniana zarówno przez strony sporu, 
jak i przez profesjonalistów. Przyczyną tego 
jest brak wystarczającej wiedzy o istocie me-
diacji i płynących z niej korzyści. 

 W tym roku pierwszy raz  spotykamy się 
w ramach Tygodnia Mediacji w Żukowie, aby 
porozmawiać i dyskutować o mediacji:

Rozprawa dot. OMT przyspieszona

Spółka Komunalna Żukowo informuje

15- 19 października 2018: pierwsze obchody 
Tygodnia Mediacji w Żukowie

szenie rozprawy. Przypominamy, że wielo-
krotnie już sąd przychylał się do składanych 
wniosków o  przyspieszenie rozprawy dla 
tak ważnej inwestycji dla gminy i Pomorza, 
jaką jest Obwodnica Metropolitalna Trój-
miasta wraz z obwodnicą Żukowa. Powoła-
no również przy gdańskim oddziale GDDKiA 
specjalny zespół do przygotowania projek-
tów w formule PPP, który ma koordynować 
działania przyspieszające rozpoczęcie reali-
zacji zadania.

Natalia Piotrzkowska

Gmina Żukowo otrzymała dofinansowa-
nie z Funduszy Europejskich na realizację 
projektu „Ja w Internecie”, w kwocie ok. 
88 tys. zł w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ope-
ratorem Programu jest Fundacja Legalna 
Kultura.
 Projekt ma na celu zainteresowanie oraz 
wprowadzenie mieszkańców w świat inter-
netu, pokazanie  jak funkcjonują social me-
dia, jak załatwia się codzienne sprawy w sie-

 „Ja w Internecie” ci oraz wyszukuje informacje, a także w jaki 
sposób można kontaktować się za pomocą 
Internetu.
– Dla bardziej zaawansowanych cenne będą 
umiejętności tworzenia stron internetowych, 
wykorzystywania Internetu we własnym bi-
znesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci 
przed niepożądanymi treściami – informuje 
Zastępca Burmistrza Pani Sylwia Laskow-
ska-Bobula.
 Gmina Żukowo przystąpiła do siedmiu 
obszarów tematycznych w ramach projektu 
„Ja w Internecie”. Są to: Rodzic w Internecie, 
Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje 

w sieci, Działanie w sieciach społecznościo-
wych, Tworzenie własnej strony interneto-
wej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
 Realizację zadania przewiduje się na paź-
dziernik. O projekcie będziemy informować 
Państwa na bieżąco.
 Wszystkie niezbędne dokumenty i szcze-
gółowe informacje o projekcie są dostępne 
na stronie www.jawinternecie.edu.pl

Osoba do kontaktu: Marlena Dunajska, 
Referat Programów Rozwojowych, nr 
tel. 58 685-83-11

Marlena Dunajska

 Warunki techniczne oraz zapewnienia nie 
będą wydawane z uwagi na brak technolo-
gicznych możliwości obsługiwanych urzą-
dzeń wodociągowych, które mają na celu 
zapewnienie ciągłości dostawy wody dla 
w/w miejscowości. Podjęto czynności, któ-
re mają na celu wybudowanie nowej Stacji 
Uzdatniania Wody, której termin urucho-
mienia szacuje się na II połowę 2020 r. O ter-

minie wznowienia wydawania zapewnień 
oraz warunków technicznych poinformuje-
my na stronie internetowej skzukowo.pl

 16 października 2018 r. na hali widowi-
skowo-sportowej SP nr 2 w Żukowie mieć 
miejsce będą: pokaz mediacji rówieśni-
czej, wystąpienie Pani Katarzyny Stryjek 
Prezes PCM o. Trójmiasto oraz panel dysku-
syjny dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 
3 klasy gimnazjum i uczniów klasy policyjnej  
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Żukowie.
 16 października 2018 r. w godz. 9:00-10:20 
oraz 17 października 2018 w godz. 14:00- 
-15:00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. Bo-
lesława Prusa 49, na nieodpłatne konsul-
tacje stałego mediatora sądowego PCM, 

radcy prawnego Sławomiry Pastuszak-Ni-
cewicz. Kontakt w celu umówienia godziny 
konsultacji: 502 942 447.
 Organizatorami obchodów są: Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Żukowie, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Żukowie, Polskie Cen-
trum Mediacji o. Trójmiasto oraz Gdańskie 
Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.
 Patronat honorowy nad obchodami Ty-
godnia Mediacji w Żukowie objął Prezes 
Sądu Rejonowego w Kartuzach.
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Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie
Trwają roboty budowlane przy budowie parkingu przy ul. Gdyńskiej w Żukowie

W ramach prac wykonanych zostanie ok. 67 miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z drogą dojaz-
dową do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego. Zakres robót obejmuje także wykonanie sie-
ci kanalizacji deszczowej, chodnika wzdłuż budynku, oświetlenia oraz  elementów małej architektury, 
takich jak: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci. Przewidziano również wykonanie czterech miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz teren pod budowę stacji postojowej dla Roweru Me-

tropolitalnego. Inwestycja powstaje przy współudziale finansowym Powiatu Kartuskiego.  Łączny koszt 
całej inwestycji to ponad 1 mln zł.

Katarzyna Bisewska

Place zabaw
Rozpoczął się montaż urządzeń na placach zabaw w gminie Żukowo.
W Niestępowie, Sulminie oraz Leźnie zamontowano nowe urządzenia siłowni zewnętrznych. W ramach 
inwestycji doposażony zostanie również plac zabaw w Żukowie przy ul. Gdyńskiej  m.in. w ściankę 
sprawnościową i trampolinę ziemną oraz plac w Małkowie, gdzie powstanie zjazd linowy i zestaw zaba-
wowy. Łączna kwota inwestycji to 86.505,90 zł, z czego 59.429,00 zł pochodzi z Funduszy Sołeckich oraz 
Budżetu Obywatelskiego. Nowe urządzenia zamontowane zostaną do 15 października.

Katarzyna Kużma

Nowoczesne lampy na ul. Parkowej
19 września 2018 r. odebrane zostało oświetlenie ulicy Parkowej w Żukowie. 
Oświetlenie zyskał odcinek ulicy Parkowej na długości ok 550 m. Zamontowane zostały stylowe lampy typu 
parkowego z nowoczesnym LED-owym źródłem światła o ciepłej barwie. Wykonawca, firma Automix sp. z o.o. 
z Gdańska, realizował zadanie na podstawie umowy z dnia 21 marca 2018 r. i w swoim zakresie, oprócz wykonania same-
go oświetlenia, miał również opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację. Kontrakt opiewał na 
łączną kwotę 177.120,00 zł brutto i został zrealizowany w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Żukowa.

Wiesław Pałka

Dofinansowanie od Marszałka dla żukowskich OSP
30 sierpnia Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podpisał umowę z Mieczysławem 
Strukiem Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Marszałkiem Krzysztofem Trawickim 
na udzielenie dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żukowo.
Dzięki dotacji zakupione zostanie niezbędne wyposażenie ratownicze takie jak piły ratownicze, agregaty 
prądotwórcze oraz motopompa, za łączną kwotę ponad 32 tys. zł. Pomoc zostanie udzielona OSP Leźno, OSP Nie-
stępowo, OSP Skrzeszewo oraz OSP Sulmin.
Ochotnicze straże pożarne bardzo często jako pierwsze docierają na miejsce niebezpiecznego zdarzenia. 
Uczestniczą nie tylko w lokalnych interwencjach. – Ubiegłoroczna nawałnica pokazała, że szybkie do-
tarcie do miejsca zdarzenia i dobry sprzęt są niezwykle ważne – mówił Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Pilnie potrzebne były agregaty prądotwórcze i pilarki, które na bieżą-
co kupiliśmy. Teraz chcemy pomóc strażakom z OSP doposażyć się w kolejny ważny sprzęt, którego 
nie może zabraknąć w żadnej jednostce. Chodzi o m.in. pompy pływające i motopompy – podkreślał 
marszałek.
Pieniądze na nowy sprzęt otrzymało w sumie 77 jednostek ochotniczych straży pożarnej z 44 pomor-
skich gmin. O przekazaniu pieniędzy strażakom zadecydowali jednogłośnie radni podczas XLVIII sesji Sej-
miku Województwa Pomorskiego w lipcu 2018 r. W ciągu ostatnich dziewięciu lat samorząd województwa 
przekazał ochotniczym strażom pożarnym ponad 4 mln zł.

Natalia Piotrzkowska
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Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I   
– rozszerzenie zakresu projektu

18 września 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.
Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:
 „Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie 
do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej 
w Żukowie”.
Przepompownia ścieków w Żukowie jest główną przepompownią na terenie Gminy Żukowo, przyjmującą 
ścieki z terenu całej gminy. Wstępnie podczyszczone ścieki są przetłaczane kolektorami do oczyszczalni 
ścieków „Wschód” w Gdańsku. 
Powyższa inwestycja jest niezbędna, ponieważ stan istniejącej przepompowni jest niezadowalający, 
a urządzenia są w znacznym stopniu wyeksploatowane i wymagają wymiany, wynikiem czego są uciążliwe zapachy dla okolicznych 
mieszkańców i samych pracowników. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy jakości środowiska i jakości życia na tere-
nie objętym przedmiotowym działaniem oraz okolicy.
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac dotyczących modernizacji przepompowni przewiduje się na lata 2018-2019.
Dofinansowanie zdania z UE wynosi:  1 714 589,09 zł. 

Justyna Lewandowska

Nawierzchnie asfaltowe
We wrześniu rozpoczęły się prace związane z budową nawierzchni asfaltowych w Gminie Żukowo. 

Do 31 października w ramach inwestycji powstanie łącznie 1755 metrów nowych nawierzchni 
asfaltowych: w Sulminie  na ul. Macierzy Szkolnej, w Skrzeszewie na ul. Dworskiej oraz Łąko-

wej, w Przyjaźni na ul. Słonecznej oraz Dworcowej, w Leźnie na ul. Pałacowej, w Borkowie na 
ul. Jeziornej, w Glinczu na ul. Wierzbowej, w Chwaszczynie na ul. Mickiewicza, w Łapinie na 

ul. Sosnowej. Jako pierwszy zmodernizowany został  400 metrowy odcinek ul. Słonecz-
nej w Przyjaźni. Wykonawcą Prac budowlanych jest firma Dromos z siedzibą w Kartuzach. 
Koszt inwestycji to 1.722.429,27 zł z czego kwota 175.459,08 zł pochodzi z Funduszy Sołe-

ckich. W związku z prowadzonymi pracami mogą występować okresowe utrudnienia w ru-
chu na modernizowanych odcinkach. 

Katarzyna Kuźma

24 września zakończono 
głosowane w Budżecie 

Obywatelskim 
na 2019 rok!

Ogłoszenie wyników nastąpi 24 października 2018 r. Poniżej 
przypominamy projekty, na które można było głosować od 
10 do 24 września br.
1.  Budowa ul. Kasztanowej – I etap o długości 160 m, sza-

cunkowy koszt realizacji: 200 000 zł
2.  Budowa progów zwalniających na ul. Batorego, szacun-

kowy koszt realizacji: 26 000 zł
3.  Aleja Spacerowa – Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego 

„Jeziorko”, szacunkowy koszt realizacji: 200 000 zł
4.  Budowa ciągu pieszego przy ul. 3 Maja i Pod Otomino, sza-

cunkowy koszt realizacji: 125 000 zł
Więcej informacji na zukowo.budzet-obywatelski.org
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W związku z podpisaniem przez Gminę 
Żukowo deklaracji udziału w projekcie 
w  ramach Działania 3.1 Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji cy-
frowych Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 (dalej: Działania POPC), 
Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza do 
współpracy przy projekcie szkoleniowym 
MEW@, dotyczącym rozwoju kompetencji 
cyfrowych społeczności lokalnych, w tym 
w szczególności aktywizacji osób powyżej 
65 roku życia.

 Szkolenia kompetencji cyfrowych senio-
rów rozpoczną się na przełomie września 
i  października 2018 r., czas trwania około 
3 miesięcy. Projekt Mew@ umożliwi każdemu 
uczestnikowi nabycie praktycznych umiejęt-
ności obsługi Internetu, komputera, telefonu, 
tabletu oraz innych urządzeń IT. Każdy uczest-
nik po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet 
na własność.
Informacja i zgłoszenia:
Tel. 575 111 542 / 574 741 888 / 884 831 999
Mail: rekrutacja @cyfrowa-mewa.com
 Jednocześnie zachęcamy Państwa do za-
poznania się ze szczegółową koncepcją i wzię-
cia udziału w ww. przedsięwzięciu.

23 września odbyło się uroczyste otwarcie 
strefy rekreacyjnej – zrewitalizowanego 
parku przy klasztorze Norbertanek.

 Przecięcia wstęgi dokonali Mieczysław 
Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żuko-
wo wraz z drugim zastępcą Sylwią Laskow-
ską-Bobulą, proboszczem ks. Krzysztofem 
Saganem oraz Witoldem Szmidtke Przewod-
niczącym Rady Miejskiej.
 Park został zrealizowany w ramach projek-
tu „Rewitalizacja starego centrum Żukowa” 
współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
2014-2020, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miasta 
Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – me-
chanizm ZIT, realizowanego w partnerstwie 
z Parafią Rzymskokatolicką p.w. WNMP w Żu-
kowie. Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł, 
a dofinansowanie ze środków unijnych to oko-
ło 7 mln zł.
 Całe przedsięwzięcie ma poprawić i uatrak-
cyjnić zagospodarowanie przestrzenne hi-
storycznego centrum Żukowa oraz stworzyć 
mieszkańcom miejsce do rekreacji. Miesz-
kańcy gminy mogą już korzystać z drewnia-
nego pomostu, nowo powstałych ścieżek dla 

Park w centrum Żukowa uroczyście otwarty

Projekt MEW@

pieszych, ławek, altan, stojaków rowerowych 
oraz tablic informacyjnych wokół oczyszczo-
nego, pogłębionego i wzmocnionego stawu. 
Wartość robót wyniosła ponad 1,8 mln zł. Wy-
konawcą prac budowlanych była Firma Bu-
dowlano – Handlowa ASBUD Andrzej Dobka, 
z siedzibą w Kartuzach.

 Uroczystości otwarcia parku towarzyszył 
Festiwal Kreatywności i Nauki, który odbył się 
w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki”. Na 
dzieci czekały stoiska z ciekawymi ekspery-
mentami z fizyki i chemii oraz pokazy specjal-
ne Science Show.  Na scenie zaprezentowały 
się zespoły tanecznie i wokalnie Mulczi i Rap-
sodia, a na finał zaśpiewała Weronika Prycz-
kowska.

Aleksandra Koryncka
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Karta Mieszkańca

L.p. Firma Wysokość 
zniżki Co obejmuje zniżka Dane kontaktowe

1 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie 20% odpłatna oferta kulturalna przygotowywana przez 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

Aleksandra Rogalewska 
tel. 58 6800848, 58 7366201, 
okis@okis-zukowo.pl 
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo

2 Karolina Kordas Stępska 
Wycena Nieruchomości 10% znizka obejmuje usługę wyceny nieruchomości 

znajdujących się na terenie gminy Żukowo

Karolina Kordas-Stępska, 
tel. 502030740
www.rzeczoznawca-
nieruchomości.com

3

DIANA Hurtownia Glazury i Terakoty: promocje nie łączą się z promocjami producentów: 
Grzegorz Drejer 
tel. 58 685 98 08 
diana.glazura@wo.pl 
www.diana-glazura.pl 
ul. Kolejowa 1, Glincz 
83-330 Żukowo

Ceramika Paradyż 10% cały asortyment 
Opoczno i Cersanit 6% glazura i terakota
Nowa Gala 5% cały asortyment 
Tubądzin 12% cały asortyment 
Radaway 10% cały asortyment 

4 zKaszub.info

10% reklama na portalu 
zKaszub.info
ul. Armii Krajowej 24/U3 
83-330 Żukowo 

Piotr Chistowski 
tel. 727-419-456 
piotr@zkaszub.info 
www.zkaszub.info

10% reklama na łamach kwartalnika

5 Aquapol Polska CPV 
Przedstawicielstwo POMORZE Żukowo

nieodpłatnie
ocena Stopnia Zawilgocenia ścian budynku 
spowodowanego procesem podciągania 
kapilarnego

Janusz Spychalski 
tel.  601 849 992 

800 808 828 
janusz.spychalski@aquapol.pl
www.aquapol.pl5%

system AQUAPOL spełnia w osuszanym obiekcie 
dwie funkcje:
• izolacji poziomej muru (zabezpieczenie przed 
podciaganiem kapilarnym)
• skuteczne, potwierdzone gwarancją uzyskania 
efektu osuszenie murów do wilgotności 
naturalnej.

6 Galeria Pępowo  Fundacja Garaż Historii 20% bilety wstępu do Muzeum VW

Galeria Pępowo, ul. Armii 
Krajowej 50, 83-330 Pępowo

Zenon Suchecki, tel. 604 704 
050 info@vwmuzeum.pl 
www.vwmuzeum.pl

7

Pałac w Leźnie:

Pałac w Leźnie, Leźno 45
80-298 Gdańsk

Urszula Szczęsna - Dyrektor
tel. (58) 523 20 91
palac@ug.edu.pl
www.palacwleznie.pl

Nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem 5% zniżka udzielana od najniższej obowiązującej 
w danym okresie ceny

Nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem 5% zniżka udzielana od najniższej obowiązującej 
w danym okresie ceny

Nocleg w apartamencie 1-osobowym ze 
śniadaniem 5% zniżka udzielana od najniższej obowiązującej 

w danym okresie ceny
Nocleg w apartamencie 2-osobowym ze 
śniadaniem 5% zniżka udzielana od najniższej obowiązującej 

w danym okresie ceny

Lista Partnerów Karty Mieszkańca:

To program, który ma ułatwić mieszkań-
com gminy dostęp do różnego rodzaju 
usług poprzez system zniżek, ulg i preferen-
cji wśród branży turystycznej, lokali gastro-
nomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych, 
sportowych i innych.

 Przedsiębiorców z terenu gminy Żukowo 
zapraszamy do przyłączenia się do progra-

mu jako Partnerzy i oferowania swoich usług 
na preferencyjnych warunkach posiadaczom 
Karty Mieszkańca. Lista instytucji i firm, które 
włączą się do programu jest zamieszczona na 
stronie zukowo.pl. 

Beata Bujnowska-Kowalska
Wszelkie zapytania 
można kierować na: 
w.kruk@zukowo.pl

promocja@zukowo.pl 
lub telefonicznie: 58 685 83 68
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Wybory samorządowe 2018
21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

*)  Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania 
sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

 W Dzienniku Ustaw zostało opublikowa-
ne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządze-
nia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw i rad dzielnic m.st. War-

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej

1 2

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, 
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wy-
znaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast,

–  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wybor-
czego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r. –  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r. –  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych 

do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00

–  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach kar-
nych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

–  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każ-
dego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m. st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o  numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespon-
dencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

–  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 

–  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach 
do wszystkich sejmików województw,

–  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast

do dnia 28 września 2018 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowoje-
wódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną 
listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez 
Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im 
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wyko-
nującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, 

–  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
–  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.

–   rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast,
–  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. 
do godz. 24:00

–  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyj-
nych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r. –  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r. –  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie

szawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast.
 Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim 
datę wyborów samorządowych na niedzie-
lę 21 października 2018 r. Załącznikiem do 

rozporządzania jest kalendarz wyborczy, 
określający dni, w których upływają terminy 
wykonania czynności wyborczych.
 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy Żukowo podaje do wiadomości wyborców niniejszą  

informację Komisarza Wyborczego w Słupsku II

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO

W SŁUPSKU II
z dnia 17 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 
Komisarz Wyborczy w Słupsku II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Część SOŁECTWA CHWASZCZYNO:
Część miejscowości CHWASZCZYNO – ulice:
Abrahama, Ametystowa, Boczna, Bojańska, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy, 
Dąbrówki, Diamentowa, Dobrzewińska, Ekologiczna, Gdyńska, Jałowcowa, Jeziorna, 
Juliana Tuwima, część ul. Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 i numery 
parzyste od nr 2 do nr 22, Krótka, ks. Kuppera, ks. Sarnowskiego, Kwiatowa, Lisia, Łąkowa, 
Ogrodowa, Oliwska, Orzeszkowej, Polna, Poprzeczna, Prusa, Radarowa, Rewerenda, 
Rubinowa, Rzemieślników, Szafirowa, Szmaragdowa, św. Wojciecha, Telesfora, 
Telewizyjna, Teodora, Tuchomska, Węglowa, Wiczlińska, Wiejska, Wybickiego, Zbożowa, 
Złota, Zofii Nałkowskiej. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza 

w Chwaszczynie, 
ul. Mickiewicza 16, 

80-209 Chwaszczyno

2

Część SOŁECTWA CHWASZCZYNO:
Część miejscowości CHWASZCZYNO – ulice:
Adama Asnyka, Akacjowa, Białe Żagle, Błażeja, Błotna, Bogusława, Bolesława Leśmiana, 
Brzechwy, Brzozowa, Chopina, Cicha, Damroki, Derdowskiego, Dookoła Świata, 
Fredry, Jadwigi, Jana Pawła II, Jaromira, Jarzębinowa, K.I.Gałczyńskiego, Kamienna, 
Kasztanowa, część ul. Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 25 do końca i 
numery parzyste od nr 24 do końca, Katarzyny, Kawelska, Klonowa, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopalniana, Krasickiego, ks. Sychty, Leopolda Staffa, Leśna, Majkowskiego, 
Makuszyńskiego, Małgorzaty, Mickiewicza, Miła, Mirosławy, Moniuszki, Mściwoja I, 
Norwida, Olimpijska, Piaskowa, Podleśna, Przemysława, Racibora, Reja, Sambora I, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sobiesława I, Spacerowa, Spokojna, Szczęśliwa, 
Szymanowskiego, Świerkowa, Świętobora, Świętopełka, Torfowa, Warcisława I, Wąska, 
Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Stanisława Wyspiańskiego, Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zaciszna, Zofii, Żeromskiego, Żwirowa. 

Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza 

w Chwaszczynie, 
ul. Mickiewicza 16,  

80-209 Chwaszczyno

3 SOŁECTWO TUCHOM
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu, 

Tuchom ul. Gdyńska 106,  
80-209 Chwaszczyno

4 SOŁECTWO MISZEWO (miejscowości: Miszewo, Miszewko, Dąbrowa, Nowy Tuchom)
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Trepczyka w Miszewie, Miszewo 
Strażacka 9, 80-297 Banino

5 SOŁECTWO MAŁKOWO
Centrum Kulturalno-Sportowe 

w Małkowie, Małkowo 
ul. Pałacowa 92, 83-330 Żukowo

6 SOŁECTWO PĘPOWO

Szkoła Podstawowa im. ppor. 
Klemensa Wickiego w Pępowie, 

Pępowo ul. Gdańska 117,  
83-330 Żukowo



Nr 21/09 • Wrzesień 2018  |  11  

INFORMACJE WYBORCZE

7

Część SOŁECTWA BANINO:
Część miejscowości BANINO – ulice:
Agatowa, Borowiecka, Brzozowa, Bursztynowa, Cedrowa, Dębowa, Gryfitów, Gwiezdna, 
Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, Koralowa, Kościelna, Koziorożca, Krzemowa, 
Kryształowa, Lazurowa, Letnia, Lotnicza, Łąkowa, Mazowiecka, Mazurska, Miła, 
Modrzewiowa, Nad Stawem, Ogrodowa, Platynowa, Polna, Potokowa, Północna, 
Radosna, Raka, Rubinowa, Sadowa, Saturna, Sezamkowa, Skorpiona, Słoneczna, 
Sosnowa, Startowa, Strumykowa, Szafirowa, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuchomska, 
Wierzbowa, Wiśniowa, Wodnika, Zdrojowa, Źródlana, Żeglarska. 
Miejscowość BOROWIEC

Szkoła Podstawowa im. 
ks. prałata Józefa Bigusa 

w Baninie – budynek 
Szkoły Podstawowej, 

ul. Tuchomska 15,  
80-297 Banino

8

Część SOŁECTWA BANINO:
Część miejscowości BANINO – ulice:
Akacjowa, Bajeczna, Balladyny, Błękitna, Brzozowy Zagajnik, Chabrowa, Cienista, 
Cynamonowa, Cyprysowa, Czerwonej Jarzębiny, Diamentowa, Głogowa, Goździkowa, 
Halna, Imbirowa, Jagodowa, Jasia i Małgosi, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kardamonowa, Kolejowa, Kolorowa, Korzenna, Wojciecha Kossaka, Księżycowa, Kubusia 
Puchatka, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Leszczynowa, Lipowa, Lodowa, Lubczykowa, 
Makowa, Malinowa, Miedziana, Miodowa, Morelowa, Nad Doliną, Narcyzowa, Na Wzgórzu, 
Nektarowa, Orzechowa, Pogodna, Polnego Wiatru, Poziomki, Przemysłowa, Pszenna, 
Ptysia i Balbiny, Rodzinna, Rolnicza, Różana, Rumiankowa, Sienna, Słonecznego Poranka, 
Spokojna, Sportowa, Świerkowa, Franciszka Tredera, Jana Trepczyka, Wesoła, Wichrowa, 
Wiosenna, Wrzosowa, Wspólna, Zacisze, Złota, Żytnia.

Szkoła Podstawowa im. 
ks. prałata Józefa Bigusa 

w Baninie – budynek 
Szkoły Podstawowej, 

ul. Tuchomska 15, 
80-297 Banino

9
SOŁECTWO RĘBIECHOWO (miejscowości: Rębiechowo, Barniewice)
SOŁECTWO NOWY ŚWIAT
SOŁECTWO CZAPLE

Szkoła Podstawowa im. 
ks. prałata Józefa Bigusa 

w Baninie – budynek Szkoły 
Podstawowej, ul. Lotnicza 15, 

80-297 Banino

10 SOŁECTWO LEŹNO (miejscowości: Leźno, Lniska)

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Leźnie, Leźno 

ul. Aleja Lipowa 44, 
80-298 Gdańsk-Kokoszki

11
SOŁECTWO NIESTĘPOWO
SOŁECTWO SULMIN
SOŁECTWO WIDLINO

Szkoła Podstawowa im. 
Więźniów Obozu Stutthof 

w Niestępowie, 
Niestępowo ul. Raduńska 62, 

83-331 Przyjaźń

12 SOŁECTWO ŁAPINO KARTUSKIE
SOŁECTWO PRZYJAŹŃ

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Przyjaźni, 

ul. Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń

13 SOŁECTWO BABI DÓŁ
SOŁECTWO SKRZESZEWO

Szkoła Podstawowa im. ks. 
dr Stanisława Sychowskiego 
w Skrzeszewie, Skrzeszewo 

ul. Dworska 3, 83-331 Przyjaźń

14
SOŁECTWO GLINCZ
SOŁECTWO OTOMINO
SOŁECTWO RUTKI

Szkoła Podstawowa im. 
Remusa w Glinczu, Glincz 

ul. Brzozowa 6, 83-330 Żukowo

15 SOŁECTWO BORKOWO
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Borkowie, Borkowo 
ul. Szkolna 2, 83-330 Żukowo

16

ŻUKOWO - miasto:
OSIEDLE DOLNE - ulice:
Damroki, Dolna, Duńska, część ul. Gdańska numery parzyste od nr 12 do końca i numery 
nieparzyste od nr 5 do końca, część ul. Gdyńska numery parzyste od nr 2 do nr 18 oraz 
numery nieparzyste od nr 1 do nr 15, Klasztorna, Kościerska, 3 Maja, Malinowa, Mściwoja, 
Parkowa, Plac Mariacki, część ul. Pod Otomino od nr 1 do nr 1C, Polna, Radosna, 
Sambora, Spokojna, Szczęśliwa.
ŻUKOWO - miasto:
OSIEDLE ELŻBIETOWO - ulice:
Adama Asnyka, Broniewskiego, Jana Brzechwy, K.I.Gałczyńskiego, część ul. Konopnickiej
numery parzyste od nr 2 do nr 8 oraz numery nieparzyste od nr 1 do nr 3 i od nr 7, 
Literacka,
Mickiewicza, Słowackiego.
CZĘŚĆ SOŁECTWA ŻUKOWO – ulice:
część ul. Konopnickiej nr 5, nr 5a oraz nr 5b, Kornela Makuszyńskiego, Pod Elżbietowo, 
Porzeczkowa, Podmiejska, część ul. Pod Otomino od nr 2 do końca, Przyjazna. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Obrońców Wybrzeża w 
Żukowie – budynek szkoły, 

ul. Gdańska 66, 83-330 Żukowo
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Głosować korespondencyjnie mogą wy-
borcy posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w tym także wyborcy posia-
dający orzeczenie organu rentowego o: 
1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-

ności do samodzielnej egzystencji;
2)  całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-
zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Słupsku II najpóźniej do 
dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wy-
borcy którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego 
o:
1)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-

ności do samodzielnej egzystencji;
2)  całkowitej niezdolności do pracy;
3)  niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4)  o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5)  o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-
zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocni-
ctwa powinien zostać złożony do Burmistrza 
Gminy Żukowo najpóźniej do dnia 12 paź-
dziernika 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odby-
wać się będzie w dniu 21 października 2018 r. 
od godz. 700 do godz. 2100.

17

 ŻUKOWO - miasto:
OSIEDLE WYBICKIEGO – ulice:
Bolesława Chrobrego, Czesława Miłosza, Dąbrowskiego, Królowej Jadwigi, 
Kruczkowskiego, część ul. Książąt Pomorskich numery parzyste od nr 2 do nr 48 oraz 
numery nieparzyste od nr 1 do nr 35, Piłsudskiego, J.Z Ptach, Sędzickiego, Witosławy, 
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zawadzkiego.
CZĘŚĆ SOŁECTWA ŻUKOWO - ulice:
Do Raduni, część ul. Gdańska numery parzyste od nr 2 do nr 10G oraz numery nieparzyste 
od nr 1 do nr 3C, Jana Pawła II, Konwaliowa, część ul. Książąt Pomorskich numery 
parzyste od nr 50 do końca oraz numery nieparzyste od nr 37 do końca, Świerkowa, 
Świętopełka.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Obrońców Wybrzeża 

w Żukowie, ul. Gdyńska 7,
 83-330 Żukowo

18

ŻUKOWO - miasto:
OSIEDLE NOWE – ulice:
Abrahama, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Ceynowy, Cyprysowa, część ul. Dambka 
numery
parzyste od nr 2 do nr 30 oraz numery nieparzyste od nr 1 do nr 47, Derdowskiego, 
Dębowa, część ul. Gdyńska numery nieparzyste od nr 17 do nr 125, Jaśminowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Legionów, Leszczynowa, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, Majkowskiego, 
Promenada Kościelna, Siostry Faustyny, Wierzbowa, Witosa, Wrzosowa, ks. ppłk. Józefa 
Wryczy. 
 CZĘŚĆ SOŁECTWA ŻUKOWO - ulice:
Leśna, Cicha, Chabrowa, część ul. Dambka numery parzyste od nr 32 do końca oraz 
numery nieparzyste od nr 49 do końca, Górki, Podleśna, Sobótki, Sosnowa, Wichrowe 
Wzgórze. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Heweliusza w Żukowie, 

ul. Armii Krajowej 2e, 
83-330 Żukowo

19

ŻUKOWO - miasto:
OSIEDLE NORBERTANEK – ulice:
część ul. Armii Krajowej numery parzyste od nr 2 do nr 4 oraz od nr 10A do nr 26A
i numery nieparzyste od nr 1 do nr 19A oraz nr 21B i nr 21C, Batorego, Dworcowa,
Fenikowskiego, Fredry, część ul. Gdyńska numery parzyste od nr 20 do nr 104, Heweliusza,
J. Sobieskiego, Jana Matejki, Juliana Tuwima, Kochanowskiego, Kopernika, Księżycowa,
Norwida, Orzeszkowej, Pożarna, Prusa, Reja, Sienkiewicza, część ul. Słoneczna numer 
nieparzysty nr 1 oraz numery parzyste od nr 12 do końca.
CZĘŚĆ SOŁECTWA ŻUKOWO - ulice:
część ul. Armii Krajowej numery parzyste od nr 6 do nr 10 oraz od nr 28 do nr 40 i numery 
nieparzyste nr 21, nr 21A oraz od nr 23 do nr 39, Graniczna, część ul. Gdyńska numery 
parzyste od nr 106 do nr 114F oraz numery nieparzyste od nr 127 do nr 133, Gwiezdna, 
Jabłoniowa, część ul. Słoneczna numery nieparzyste od nr 3 do końca oraz numery 
parzyste od nr 2 do nr 10

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Heweliusza w Żukowie, 

ul. Armii Krajowej 2e, 
83-330 Żukowo

INFORMACJE WYBORCZE
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Rajd Kaszubski 2018 z Wendelstein do Żukowa

Uroczystość 90 lecia OSP Żukowo

W ramach trójstronnej współpracy gmin 
Wendelstein, Saint-Junien i Żukowo, któ-
ra trwa już 17 lat, grupa niemal 40 rowe-
rzystów pokonała w 12 dni trasę ponad 
1200 km w rajdzie rowerowym z niemie-
ckiego Wendelstein do Żukowa.

 26 sierpnia 35 rowerzystów z Wendel-
stein i troje z Saint Junien rozpoczęło Rajd 
Kaszubski z Niemiec do Polski. Średnio każ-
dego dnia pokonywali trasę około 100 km. 
Do rajdu przygotowywali się od czerwca 
trenując codziennie i codziennie pokonując 
coraz więcej kilometrów. Do Żukowa zawi-
tali 6 września. Z daleka grupa była rozpo-
znawalna, ponieważ każdy miał koszulkę 
z logo partnerskim, herbem Żukowa oraz 
motywami haftu kaszubskiego. Najstarszy 
z uczestników miał 75 lat, a wśród rowe-
rzystów było 8 kobiet. Od Lęborka, czyli na 
ostatnim etapie podróży, do grupy dołączył 
zastępca burmistrza Tomasz Szymkowiak 
oraz pracownicy urzędu gminy. Jeszcze od-
była się wizyta w firmie sponsora i stamtąd 
uczestnicy wyruszyli do Żukowa, by w asy-
ście Ochotniczej Straży Pożarnej wjechać 
na dziedziniec przy klasztorze Norbertanek, 
gdzie zostali przywitani biało-czerwonymi 
flagami i muzyką w wykonaniu orkiestry 
Wendengugge z Wendelstein.

W sobotę 15 września 2018 strażacy z OSP 
Żukowo świętowali 90-lecie istnienia straży 
pożarnej w tej miejscowości. Uroczystości 
rozpoczęły się o 14.00 w kościele WNMP mszą 
św. dziękczynną, której przewodniczył abp 
Sławoj Leszek Głódź. Po mszy św. został po-
święcony nowy samochód jednostki, marki 
OPEL, do zakupu którego przyczyniły się też 
środki przekazane przez naszą gminę.

 Wśród gości 90-lecia OSP w Żukowie nie 
zabrakło władz samorządowych, naszą gminę 
reprezentował burmistrz Wojciech Kankow-
ski, Tomasz Szymkowiak I Zastępca Burmi-
strza, Sylwia Laskowska-Bobula II Zastępca 
Burmistrza oraz Witold Szmidtke Przewod-
niczący Rady Miejskiej, wojewodę reprezen-
tował pomorski komendant wojewódzki PSP  
nadbryg. Tomasz Komoszyński.

 Partnerstwo trzech gmin trwa od 2001 
roku i obfituje w wiele wydarzeń – ponad 150 
wspólnych inicjatyw, w których uczestniczą 
nie tylko przedstawiciele samorządów, ale 
przede wszystkim mieszkańcy, młodzież, 
muzycy i organizacje. Trójmiejskie partner-
stwo między Wendelsteinem, Saint-Junien 
i Żukowem obchodziło latem 2016 roku swo-
je 15-lecie. Podczas tego jubileuszu odbył się 
tak zwany „Jumelage Radferntour” (szlak 
rowerowy) z Wendelstein do Saint-Junien. 

Ze względu na ogromną popularność tej wy-
cieczki rowerowej, został zaplanowany na 
rok 2018 ponowny szlak rowerowy właśnie 
do Żukowa.
 Szczegółowa trasa rajdu na zukowo.pl 
 Trwałą pamiątką po rajdzie będzie insta-
lacja, która stanie w Parku w pobliżu Ratu-
sza w Wendelstein. Zbudowana ona zosta-
nie z kamieni o wielkości około 30 x 30 cm, 
przekazanych na ręce organizatorki rajdu 
Doris Neugebauer. W 2016 r. takie kamienie 
grupa rowerzystów przywiozła z trasy pod-
czas rajdu do Saint-Junien. Podczas Rajdu 
Kaszubskiego kamienie przekazane zostały 
w następujących miastach: Szczecin, Mię-
dzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Lębork oraz 
Żukowo. Burmistrz Gminy Żukowo serdecz-
nie dziękuje tym miasto za wsparcie akcji, 

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnoś-
cią również Ryszard Świlski -wicemarszałek 
województwa pomorskiego, st. bryg. Piotr 
Socha - zastępca komendanta wojewódzkie-
go, bryg. Romuald Pituła - komendant powia-
towy PSP, goście z zaprzyjaźnionego miasta 
Wendelstein w Niemczech. Wręczono medale 
i odznaczenia za wysługę lat:
-  Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa -  Zbi-

gniew Wenta i Mateusz Laskowski
-  Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 

Rafał Plicht
Rekordzistami w latach pracy na rzecz OSP 
są:
-  45 lat w służbie: dh Jerzy Hinz i dh Brunon 

Hinz oraz 60 lat w służbie: dh Konrad Kank
Uczczono chwilą ciszy tych strażaków, którzy 
odeszli.

tekst i zdjęcia Wojciech  Kruk

WYDARZENIA

jak i również Stepnicy, Niechorzu, Darłowu 
i Łebie za wspaniałą pomoc przy organizacji 
miejsc postojowych dla tak licznej grupy ro-
werzystów.

KILKA SŁÓW O PARTNERSTWIE:
 W ramach współpracy Województwa Po-
morskiego z okręgiem Środkowa Frankonia 
w Niemczech, w sierpniu 1999 roku doszło do 
spotkania władz gminy Żukowo z burmistrzem 
Markt Wendelstein. W konsekwencji tej wizyty 
25 września 1999 roku w Wendelstein, a 26 li-
stopada 1999 r. w Żukowie obie gminy podpi-
sały memorandum o partnerstwie, wyrażając 
w ten sposób gotowość do nawiązania stosun-
ków partnerskich. Już na początku 2000 r. zo-
stało podpisane porozumienie o partnerstwie.
 We wrześniu 2001 r. do porozumienia Żu-
kowo - Markt Wendelstein dołączyła gmina 
Saint-Junien z Francji, tworząc tym samym 
pierwsze w Europie Trójporozumienie o part-
nerstwie. Współpraca między gminami Żuko-
wo – Markt Wendelstein – Saint-Junien cały 
czas owocuje wymianą społeczno-kulturalną. 
Gminy te dążą do wspierania i  wzajemnych 
kontaktów nie tylko w zakresie wymiany mło-
dzieży, sportu, edukacji, kultury i turystyki, ale 
również gospodarki, technologii, straży pożar-
nej, służby zdrowia i opieki.

tekst i zdjęcia Beata Bujnowska-Kowalska



14  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Dożynki Powiatu Kartuskiego 2018 
– w Żukowie podziękowano za plony!

Klub Aktywności w Małkowie - Rozwój usług społecznych

Tegorocznym gospodarzem dożynek po-
wiatowych była Gmina Żukowo. Ciekawy 
program oraz piękna pogoda przyciągnę-
ły tłumy mieszkańców.

 Rolnicy z powiatu kartuskiego przybyli 
na święto plonów z dorodnymi wieńcami 
i kołaczami. Obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Żukowie, którą poprowadził Bi-
skup Wiesław Szlachetka wraz z księdzem 
proboszczem Czesławem Lasem. Po mszy 
dziękczynnej wszyscy goście przeszli w 
korowodzie z parkingu przy stadionie pod 
scenę w Parku nad Jeziorkiem, gdzie oficjal-
nie otwarto dożynki poprzez symboliczne 
przekazanie bochna dożynkowego przez 
starostów dożynek gospodarzom Janinie 
Kwiecień Staroście Kartuskiemu i Wojcie-
chowi Kankowskiemu Burmistrzowi Gminy 
Żukowo.
 Po części oficjalnej przyszła pora na wy-
stępy artystyczne. Na scenie zaprezentowali 
się między innymi: zespół taneczny Rapso-
dia, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bazu-
ny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic 
oraz Chór Ascoltate. Dawkę wprowadził ka-
baret „Kałamasz”, którego głównymi repre-
zentantami są aktorzy znani z kultowych ról 
w serialu „Ranczo”.

W trosce o dobro mieszkańców Gminy Żu-
kowo oraz Gminy Przodkowo w Małkowie 
funkcjonuje Klub Aktywności dla osób star-
szych i niepełnosprawnych.

 Zgodnie z tradycją, rozstrzygnięto kon-
kursy na najpiękniejszy wieniec oraz najdo-
rodniejszy kołacz dożynkowy. Najpiękniej-
szym wieńcem okazał się ten przywieziony 
przez gminę Kartuzy, wykonany przez sołe-
ctwo Mezowo. Drugie miejsce zajął wieniec 
gminy Przodkowo. Trzecie miejsce przyzna-
no ex aequo gminie Chmielno oraz gminie 
Sulęczyno. Miano najpiękniejszego koła-
cza otrzymała gmina Żukowo. Dziękujemy 
Piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska za przygotowanie tak dorodnego 
kołacza. Na drugim miejscu uplasowała się 
gmina Sierakowice, natomiast na trzecim 
gmina Sulęczyno. Wieńce i kołacze ocenia-
li przedstawiciele wszystkich ośmiu gmin: 
Zygmunt Jażdżewski (Chmielno), Aleksan-
dra Maciborska - Pytka (Kartuzy), Danuta 
Rzepka (Przodkowo), Judyta Kroskowska 
(Sierakowice), Andrzej Sołtysek (Somonino), 
Halina Felskowska (Stężyca), Maria Łukowicz 
(Sulęczyno) i Tomasz Szymkowiak (Żuko-
wo). Kartuski wieniec oraz żukowski kołacz 
reprezentować będą powiat kartuski na 
Dożynkach Wojewódzkich w Parszczycach 
w gminie Krokowa w powiecie puckim, które 
odbędą się 16 września.
 Rozstrzygnięty został również powiato-
wy etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 
2018” w kategoriach zagroda wiejska i wieś. 
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W tym roku dominowali reprezentanci gmi-
ny Żukowo. W kategorii wieś na pierwszym 
miejscu znalazło się sołectwo Chwaszczyno, 
w kategorii zagroda za najpiękniejszy uzna-
no ogród Państwa Walder z Sulmina. Ser-
decznie gratulujemy!
 Na uroczystości dożynkowe przybyła tak-
że partnerska gmina Świdnica, której gorąco 
dziękujemy za przybycie oraz czynny udział.

tekst i zdjęcia Natalia Piotrzkowska

 Do zadań Klubu należy wspieranie poprzez 
opiekę dzienną, mając na celu poprawę jakości 
życia, umiejętne spędzanie czasu wolnego, ak-
tywizacja działań obywatelskich, upowszech-
nienie edukacji prozdrowotnej oraz rozwój 
i wspieranie aktywności fizycznej. Ze wsparcia 
korzysta około 20 mieszkańców. Klub powstał 
w ramach projektu „Rozwój usług społecznych 
na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego ce-
lem jest objęcie wsparciem osób niesamodziel-
nych, podniesienie jakości usług społecznych, 
aktywizacja opiekunów oraz zaangażowanie 
rodziny w proces opieki nad osobą zależną.

– Grupą docelową projektu są osoby starsze, 
niepełnosprawne, w tym niesamodzielne oraz 
ich najbliższe otoczenie - rodzina i opiekunowie 
– podkreśla Pani Sylwia Laskowska-Bobula, 
Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo.
 W ramach projektu podejmowane są rów-
nież działania w ramach mobilnych usług opie-
kuńczych, teleopieka i bank usług społecznych. 
Projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aleksandra Koryncka
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Uczczono 100 lat Niepodległości 
podczas Narodowego Czytania

85 lat OSP Skrzeszewo

W Żukowie na Placu Mariackim przy koś-
ciele p.w. WNMP odbyła się siódma edycja 
Narodowego Czytania. Trzynaście osób 
zaprezentowało fragmenty „Przedwioś-
nia” Stefana Żeromskiego. Nie zabrakło 
elementów związanych z rocznicą odzy-
skania Niepodległości.

 „Nawłoć” to drugi rozdział „Przedwioś-
nia”, który został wybrany do czytania. 
Wśród prezentujących lekturę był Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, II Za-
stępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bo-
bula, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke, Prezes Związku Piłsudczyków RP 
z Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Tomasz 
Kocent oraz  dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
bibliotekarze i harcerze.
 Po odczytaniu fragmentów powieści 
Żeromskiego, nastąpił moment upamięt-
niający 100 lat Odzyskania Niepodległości. 
Rozbrzmiał Menuet Ignacego Paderewskie-
go, po czym harcerka Natalia Durkiewicz 
zaśpiewała utwory „Taki kraj” oraz „Ojczy-

22 września Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Skrzeszewie obchodziło swoje 85-le-
cie. Z tej okazji odsłonięta została tablica 
pamiątkowa oraz zaprezentowano, odre-
staurowany specjalnie na tę okazję, kon-
ny powóz strażacki. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy w koś-
ciele p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych 
w Skrzeszewie, którą odprawił kapelan 
lokalnych służb mundurowych ks. Ry-
szard Różycki przy asyście obecnego i by-
łego proboszcza parafii w Skrzeszewie.  
Następnie odsłonięta została tablica pa-
miątkowa na obelisku – wstęgę przecinał 
Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żuko-
wo, Witold Szmidtke Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Elżbieta Klinkosz sołtys Skrze-
szewa oraz Kuba – członek Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Oprócz władz samo-
rządowych w uroczystościach uczestniczy-
li: Prezes Gminnego Zarządu OSP Zygfryd 
Pituła, Komendant Powiatowy PSP w Kartu-
zach Bryg. mgr Romuald Pituła, przedstawi-
cielki Kół Gospodyń Wiejskich. 
Obchody 85-lecia OSP Skrzeszewo były tak-
że okazją do wręczenia zasłużonym straża-
kom odznaczeń oraz pamiątkowych statu-
etek. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Świekatowo.

tekst i zdjęcia Karol Wilczyński

WYDARZENIA

zna”. Akcent patriotyczny podkreślały bia-
ło-czerwone flagi, przekazane uczestnikom 
Narodowego Czytania.
 Burmistrz Wojciech Kankowski podzię-
kował wszystkim za zaangażowanie w przy-
gotowanie akcji i podkreślił, że udział mło-
dzieży jest budujący. - Jak się widzi młodych 
uczniów, harcerzy którzy mają tą flagę bia-
ło-czerwoną, to jesteśmy z nich dumni. Ko-
chając tą małą Ojczyznę kochamy tę wielką.
 Burmistrz podkreślił, że Żukowo pamięta 
o swoich bohaterach, stąd co roku obcho-
dzony jest Dzień Pamięci 66 Pułku Kaszub-
skiego, a jedno z rond zostało nazwane 
jego imieniem. Zaznaczył, że w święcie tym 
udział bierze także Związek Piłsudczyków. 
Prezes Tomasz Kocent przedstawił pokrótce 
historię powstania Związku. 
 Organizatorami Narodowego Czytania 
była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie, 
Biblioteka Samorządowa, Zespół Promocji 
Urzędu Gminy w Żukowie oraz Ośrodek Kul-
tury i Sportu.

tekst i zdjęcia Beata Bujnowska-Kowalska
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29 sierpnia br. trzynastu nauczycieli ze 
szkół, których organem prowadzącym 
jest Gmina Żukowo, otrzymało z rąk Woj-
ciecha Kankowskiego Burmistrza Gminy 
Żukowo akty nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego.

 Wręczenie aktów nadania odbyło się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żuko-
wie. Po uroczystym ślubowaniu, burmistrz 
przekazał akty nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego na-
stępującym osobom:

3 września w szkołach gminy Żukowo ucz-
niowie, nauczyciele i pracownicy oświaty 
rozpoczęli kolejny rok szkolny, który decy-
zją minister edukacji, będzie obchodzony 
pod hasłem „Niepodległa”.

 W myśl tego hasła, Szkoła Podstawowa 
im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie 
rozpoczęła rok szkolny, włączając się w Ob-

We wrześniu żukowscy seniorzy, w ramach „Wycieczek dla 
Seniora” organizowanych przez OKiS w Żukowie, udali się 
na podbój Torunia. 
 
 Wycieczkowicze odkryli urokliwe zakątki Starego Miasta, 
zjedli pyszny obiad, a na podwieczorek udali się na warsztaty 
wypieku piernika. Wycieczka do Torunia była ostatnią zorgani-
zowaną w tym roku przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. 
Zapraszamy na przyszłoroczne wyjazdy.

tekst i zdjęcie Anna Kozakowska

-  Anetta Praska - Wenderlich - Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza w Chwasz-
czynie

-  Anna Okrój - Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Borkowie

-  Aleksandra Formela - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Borkowie

-  Izabela Romanowska - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Borkowie

-  Monika Jelińska - Szkoła Podstawowa im. 
ppor. Klemensa Wickiego

-  Alicja Pastuszak - Skrzypczak - Szkoła Pod-
stawowa im. ppor. Klemensa Wickiego

-  Agnieszka Tusk - Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Leźnie

-  Małgorzata Ziółkowska - Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Leźnie

-  Hanna Gruba - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Obrońców Wybrzeża w Żukowie

-  Ewa Stenka - Szkoła Podstawowa im. ks. 
prałata Józefa Bigusa w w Baninie

-  Marianna Prochowska - Szkoła Podstawowa 
im. ks. prałata Józefa Bigusa w w Baninie

-  Małgorzata Mosakowska - Szkoła Podsta-

wowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Ba-
ninie

-  Anna Pajewska - Szkoła Podstawowa im. 
Remusa w Glinczu

Gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego. Życzymy wszystkim 
satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawo-
dzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 
 Tego dnia Burmistrz Gminy Żukowo wrę-
czył powierzenie funkcji dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w  Chwaszczynie na okres kolejnych 5 lat 
Robertowi Zochanikowi. Złożył również po-
dziękowania dyrektorom kończącym kaden-
cję: Pani Renacie Stubinskiej – Nalewajek, 
dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie 
oraz odchodzącemu na emeryturę Jackowi 
Karsznemu, dyrektorowi placówki w Przy-
jaźni.

Beata Bujnowska-Kowalska

Nauczyciele z awansem zawodowym

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w gminie Żukowo

Odwiedzili Mikołaja Kopernika

chody Stulecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, uroczystością na cmentarzu 
parafialnym przy mogile – pomniku Więźniów 
Obozu Stutthof. Po przemówieniu dyrekto-
ra szkoły Stefana Kryścińskiego, modlitwie 
i słowie proboszcza ks. Wiesława Drążka oraz 
przemówieniu Burmistrza Gminy Żukowo 
Wojciecha Kankowskiego i kierownika dzia-
łu Oświaty Muzeum w Stutthofie dr Marcina 
Owsińskiego, na maszt wciągnięte zostały 
fagi polska, kaszubska i obozowa. Na mogile 
złożono kwiaty oraz zapalono znicz. Po części 
artystycznej uczniowie wraz z nauczycielami 
udali się do szkoły, gdzie omówione zostały 
sprawy organizacyjne. Burmistrz, w ramach 
Obchodów Niepodległości, przekazał na ręce 
dyrektora flagi polskie, które otrzymali wszy-
scy uczniowie.
 Wszystkie placówki w gminie Żukowo uro-
czyście rozpoczęły kolejny rok szkolny - rok 
pracy, rok nauki, zdobywania wiedzy i no-

wych doświadczeń. Kolejny rok poznawania 
otaczającego świata, rozwijania zaintereso-
wań, podejmowania nowych wyzwań i po-
szukiwania dalszej drogi rozwoju.
 W szkołach gminy Żukowo naukę rozpo-
częło blisko 5 tys. uczniów w 13 szkołach. Jak 
podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, na-
ukę w Polsce podejmie 4,5 miliona uczniów 
w niemal 24 tysiącach szkół i placówkach 
oświatowych.

tekst i zdjęcia Beata Bujnowska-Kowalska
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22 września chwaszczyński Zespół „Ka-
szubki” obchodził XV-lecie swojej dzia-
łalności. Tego dnia odbył się również XVI 
Zjazd Kaszubskich Śpiewaków. 

 Wspólne świętowanie rozpoczęło się od 
koncelebrowanej Mszy Św., której przewod-
niczył proboszcz tamtejszej parafii, ks. Piotr 
Gruba. O oprawę muzyczną Eucharystii za-
dbał Zespół „Kaszubki”, prowadzony przez 
Szymona Chylińskiego.
 Oficjalnego otwarcia XVI Zjazdu Kaszub-
skich Śpiewaków dokonał Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski, który korzy-
stając z okazji życzył szanownym Jubilatkom 
dalszych pasm sukcesów, radości ze śpiewa-
nia i jeszcze wielu lat działalności. 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.  Warsztaty artystyczne - Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie we wtorki w godz. 16.00-18.00. Koszt zajęć 20 zł/m-c. Płatność 

za 4 miesiące „z góry” (październik - styczeń). Instruktor: Wioleta Krause. Zapisy w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, tel. 58 680 08 48
2.  Warsztaty rysunkowe - Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w każdą sobotę: godz. 9:00 - 10:30 dla dzieci w wieku 8 - 10 

lat, godz. 10:30 - 12:00 dla osób 11+. Koszt 30 zł/m-c. Płatność za 4 miesiące „z góry” (październik - styczeń). Prowadząca: Marta Adamska. Zapisy w Ośrodku 
Kultury i Sportu w Żukowie, tel. 58 680 08 48

3.  Warsztaty rysunkowe oraz historia sztuki - Zajęcia odbywają się w Strefie Kultury w Chwaszczynie w każdą sobotę w godz. 12:30 - 14:00 dla dzieci nastolat-
ków i dorosłych (11+). Koszt 30 zł/m-c. Płatność za 4 miesiące „z góry” (październik - styczeń). Prowadząca: Marta Adamska

Zapisy w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, tel. 58 680 08 48
4.  Zajęcia taneczne - Rapsodia - Zajęcia odbywają się w sali lustrzanej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Żukowie (ul. Armii Krajowej) w poniedziałki, środy 

i piątki w godz. 16:30-20:00 w trzech grupach zaawansowania. Miesięczny koszt zajęć to 20 zł w przypadku jednego dziecka, 10 zł w przypadku dwóch lub 
więcej dzieci (rodzeństwa). Płatność za 5 miesięcy „z góry” (wrzesień - styczeń). Prowadząca: Beata Stoppa. Zapisy na miejscu u prowadzącej zajęcia. 

Harmonogram
 Poniedziałek: 16:30-18:00 grupa 3,  6-8 lat, 18:15-20:00 grupa 1, 12-19 lat
 Środa: 16:30-18:00 grupa 2,  9-11 lat, 18:15-20:00 grupa 1, 12-19 lat
 Piątek: 16:30-18:15 grupa 2, 9-11 lat, 18:15-20:00 grupa 1, 12-19 lat, Gr 1 – najstarsze, Gr 2 – średnie, Gr 3 – maluszki
5.  Szachy - zajęcia odbywają się w każdy czwartek w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie (ul. Mściwoja 6) w godzinach 16:30 - 19:30 w dwóch grupach zaawanso-

wania: podstawy - 16:30 - 18:00, średniozaawansowany - 18:00 - 19:30. Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzący: Ryszard Wicki. Zapisy na miejsc u prowadzącego 
zajęcia.

ŚWIETLICE
Zajęcia ruszają od 1 października!
1. BORKOWO: poniedziałek 16:00 - 18:00, prowadząca: Wioleta Krause 
2.  CHWASZCZYNO: poniedziałek 16:00 - 18:00, prowadząca: Monika Wolf
Warsztaty rysunkowe oraz historia sztuki: sobota 12:30 - 14:00 (11+). Koszt 30 zł/m-c. Płatność za 4 miesiące „z góry” (październik - styczeń). Prowadząca: 
Marta Adamska
3. ŁAPINO: szczegóły wkrótce, prowadząca: Aneta Muzolf                            
4. MAŁKOWO: środa 16:00 - 18:00, prowadząca: Wioleta Krause
5. NIESTĘPOWO: wtorek, piątek 14:30 - 16:30, prowadząca: Monika Wolf
6. SKRZESZEWO: środa 15:00 - 17:00, prowadząca: Monika Wolf
7. SULMIN: czwartek 17:00 - 19:00, prowadząca: Monika Wolf  
8. WIDLINO: wtorek 17:00 - 19:00, czwartek 14:30 - 16:30, prowadząca: Monika Wolf  
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 
1.  Balet - zajęcia odbywają się w sali lustrzanej przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Armii Krajowej 2 e w Żukowie w  poniedziałki i środy w godz.: 20:00- 21:00. 

Koszt zajęć 25 zł/miesiąc. Zajęcia prowadzi Beata Stoppa. Zapisy na miejscu u prowadzącej zajęcia.
2.  Kaszubska gra w „Baśkę” - zajęcia odbywają się w siedzibie OKiS-u w Żukowie we wtorki o godz. 18:00. Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc.

ZNIŻKA Z KARTĄ MIESZKAŃCA I KARTĄ DUŻEJ RODZINY NA WSZYSTKIE PŁATNE ZAJĘCIA!

Nasze Jubilatki zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie zaprasza na zajęcia w roku 2018/2019

 Konferansjer wydarzenia Kazimierz Ja-
strzębski zapowiedział dziewięć zespołów 
spośród Rady Kaszubskich Chórów, które 
wzięły udział w wydarzeniu. Były to: Chór Mie-
szany „Dzwon Kaszubski” z Gdyni, Chór Męski 
„Harmonia” z Wejherowa, Cór Mieszany „Har-
monia” z Żukowa, Chór Mieszany „Lutnia” 
z Luzina, Zespół Folklorystyczny „Nadolanie” 
z Nadola, Chór Kaszubski „Rumianie” z Rumi, 
Chór „Strzelenka” z Tuchomia, Towarzystwo 
Śpiewacze in. Jana Trepczyka z Wejherowa 
oraz Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna. Każ-
dy z zespołów zaprezentował trzy utwory, 
za wyjątkiem Jubilatek, które przedstawiły 
sześć utworów. 
 Po zakończeniu przesłuchań przedstawi-
ciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń 
złożyli na ręce Danuty Jastrzębskiej życzenia 
i gratulacje z okazji Jubileuszu. 
 Po oficjalnej części, wszyscy obecni udali 
się do Strefy Kultury na ciepły posiłek, gdzie 
odbyła się dalsza część sobotniego spotka-
nia. Obecni mieli okazję zwiedzenia wystawy 
poświęconej działalności Rady Kaszubskich 
Chórów, której kustoszem jest Izabela Bu-
kowska. 

tekst i zdjęcia Anna Kozakowska
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15 września odbyła się 7. edycja biegu Dan-
foss Run w Tuchomiu oraz 10. edycja w sie-
dzibie firmy w Grodzisku Mazowieckim.
 
 W tym roku w biegu wzięły udział 72 druży-
ny: 35 w Tuchomiu i 37 w Grodzisku Mazowie-
ckim. Łącznie zebrano kwotę 70 420 zł: 30 450 zł 
w Tuchomiu oraz 39 970 zł w Grodzisku Mazo-
wieckim.
 W biegu biorą udział pracownicy Danfoss 
wraz z rodzinami. Zebrane - „wybiegane” 
w  obu biegach środki, zostaną przeznaczone 
m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji, dofi-
nansowanie leczenia i zajęć terapeutycznych 
oraz zakup fantoma do przeprowadzania szko-
leń dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy.
 W biegu w Tuchomiu, tradycyjnie już, wzięła 
udział reprezentacja Urzędu Gminy w Żukowie 
w składzie: Tomasz Szymkowiak - Zastępca 
Burmistrza, Witold Szmidtke - Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Żukowie, Andrzej Karczewski 
- radny, oraz Anna Szlahs, Bartłomiej Arndt, Da-
gmara Groth. Drużyna zajęła 7 miejsce.

tekst i zdjęcia Wojciech Kruk

W Żukowie 15 września 2018 odbył się 3. Etap 
Biegowego Grand Prix Kaszub. Biegali na 
milę, 5 km (Cykl KB na 5) oraz na 10 km, po 
przepięknym Parku Jeziorko. 
 
 Przed biegiem odbyła się oficjalna roz-
grzewka poprowadzona przez Łukasza 
Keslinke z Gdyni. Na mecie na każdego cze-
kał pamiątkowy medal oraz gorący posiłek. 
Zawodnicy korzystali także z bezpłatnej ka-
wiarenki. Imprezę zakończyła dekoracja naj-
szybszych 3 kobiet i mężczyzn na danym dy-
stansie. Szczegółowe wyniki na zukowo.pl

tekst i zdjęcia: Zespół Kaszuby Biegają

Na zaproszenie Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk dzieci z gminy Żukowo wybrały się 
na stadion Energa Gdańsk, na towarzyski 
mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy Le-
chią Gdańsk a Karpatami Lwów. 

 Wyjazd z ramienia Burmistrza Gminy Żuko-
wo Wojciecha Kankowskiego zorganizował żu-
kowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wraz z dzieć-
mi i opiekunami na mecz wybrał się również 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Wi-
told Szmidtke. Mimo głośnego żukowskiego 
dopingu, drużyna Lechii uległa 0:1 drużynie 
ukraińskiej Karpaty Lwów. Przy okazji wyjaz-
du, dzieci dowiedziały się kilku ciekawostek 
o Gdańsku. Spora grupa dzieci pierwszy raz 

Dzieci z gminy Żukowo na meczu towarzyskim w Gdańsku 

Biegacze z całej Polski na Biegowym Grand Prix Kaszub

Bieg z sercem - Danfoss Run!

odwiedziła profesjonalny stadion piłkarski. 
Trzeba zaznaczyć, że obiekt w Gdańsku należy 
do jednego z najładniejszych w Europie. 

 tekst  i zdjęcia Jacek Drążek
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Tradycyjnie, już po raz dziewiąty, sezon teni-
sa stołowego zainaugurowany został w Hali 
Widowiskowo – Sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Żukowie, jako IX Pomorski Festiwal 
Tenisa Stołowego. 
 
Uroczystego otwarcia Festiwalu oraz rozpo-
częcia sezonu tenisa stołowego w wojewódz-
twie pomorskim dokonała Dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sportu w Żukowie Aleksandra Roga-
lewska – Kania. W ramach Festiwalu Tenisa 
Stołowego rozegrany został również Memoriał 
Zbyszka Kucharskiego. Wzięło w nim udział 48 
zawodników sklasyfikowanych w trzech kate-
goriach wiekowych: -45, +45 oraz +60.

26 sierpnia w Żukowie, w hali sportowej przy 
ul. Armii Krajowej, odbył się turniej sporto-
wy o Złota Tabakierę Kaszub. Wzięło w nim 

15 września wystartował III Ultramaraton 
Kaszubska Poniewierka 2018 na 3 dystan-
sach: 100 km, 30 km wokół Wieżycy oraz 
Ultramaraton Hard na 130 km.

O 2:00 w nocy z Sopotu z podnóża Łysej Góry 
na kaszubskie szlaki wyruszyli zawodnicy 
biorący udział w stukilometrowym dystansie. 
Trasa prowadziła przez szlaki Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. Ta część trasy z licz-
nymi wzgórzami morenowymi i głębokimi do-
linkami nie należała do najłatwiejszych. Po 30 
km ostrej przeprawy na zawodników czekał 
pierwszy punkt żywieniowy w okolicy sklepu 
Decathlon. Dalsza droga prowadziła przez 
Radunię słynącą ze swego wartkiego nutu, a 
następnie leśną trasą w okolice Jeziora Łapiń-
skiego i coraz bardziej w głąb lasów. Kolejny 
punk żywieniowy czekał na zawodników na 51 
km w Skrzeszewie w gminie Żukowo. Kolejne 
kilometry trasy to okolice Jaru Raduni z wą-
wozem i przeszkodami w postaci powalonych 
drzew, a potem kolejny przystanek nad jezio-
rem Karczemnym, skąd zawodnicy wyruszyli 

Sezon tenisa stołowego otwarty

Złota Tabakiera Kaszub dla Czesława Dąbrowskiego

Ultramaraton na Kaszubach

Zwycięzcami Memoriału im. Zbyszka Kuchar-
skiego w Żukowie zostali: Tomasz Buczkow-
ski, Marek Rybaczek i Marek Andrzejczak. Dru-
giego dnia przy żukowskich stołach zmierzyli 

się także juniorzy młodsi, juniorzy i młodzicy. 
Łącznie blisko 150 dziewcząt i chłopców. 

Zdjęcia - pomorski.tenis-stolowy.org
Tekst – Anna Kozakowska 

udział 144 zawodników. Turniej został roze-
grany pod honorowym patronatem Burmi-
strza Żukowa Wojciecha Kankowskiego.

 Turniej o Złota Tabakierę Kaszub zalicza się 
do rankingu Masters Pomorze 2018 i był roz-
grywany według obowiązujących przepisów 
gry Baszka Méster Sport z Asem trefl w trzech 
kategoriach: indywidualnej, drużynowej oraz 
par. W turnieju rozegrano 5 rund. Dla uczestni-
ków turnieju przygotowano puchary, nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowy button.
 Złotą Tabakierę Kaszub zdobył Czesław Dą-
browski - As Pik V Chełmża. Zwycięzca turnie-

ju odnotował znakomity występ, zdobywając 
max. ilość pkt oraz zaliczył swoje pierwsze 
zwycięstwo w rozgrywkach Masters Pomorze. 
Drugie miejsce zajął Paczoska Józef - Bory Tu-
chola II. Na trzecim miejscu rywalizację ukoń-
czył Puchowski Andrzej - Orły Rumia. Blisko 
podium finiszowali także: Haber Krzysztof 
- Jedynka Kościerzyna/ Jasna, Rutka Marian, 
As Pik V Chełmża, Ugowski Mirosław - Kaszëbë 
Baszka Nowa Karczma i Słomiński Jan - Boro-
wiacy Chojnice. Najlepszą zawodniczka tur-
nieju została Grudzień Teresa - Jedynka Koś-
cierzyna/ Jasna. Więcej na okis-zukowo.pl

Mirosław Ugowski

na ostatnie kilometry Szwajcarii Kaszubskiej. 
Tam czekały na nich wzgórza z licznymi pod-
biegami oraz punktami widokowymi i pano-
ramami na okoliczne jeziora oraz najwyższe 
wzniesienie Wieżyca. Meta zlokalizowana zo-
stała u podnóży góry w Wieżycy-Koszałkowie.

 Na trasę 100 km wyruszyło 170 zawodni-
ków, a na 30 km pobiegło 305 zawodników 
i jest to rekord frekwencji. Najtwardszym za-
wodnikiem okazał się Dariusz Rewers, który 
jako pierwszy dotarł do mety w rekordowym 
czasie 13:26:14 i podjął bieg na kolejnych 30 
km. Jako jedyny przebiegł łącznie 130 km! 
Gmina Żukowo, która od pierwszej edycji 
wspiera tę imprezę, gratuluje organizatorom 
sukcesu, który widać w coraz większej liczbie 
uczestników.
 Wyniki można sprawdzić na elektroniczne-
zapisy.pl

tekst i zdjęcia Wojciech Kruk
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Wydarzenia PAŹDZIERNIK 2018

Julia 
Mikołajewska 
ze złotym 
medalem MMMł 
w Bydgoszczy

SPORT  |  KALENDARIUM

Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w lekkiej at-
letyce to drugie pod względem 
rangi zawody w sezonie letnim 
dla tej kategorii wiekowej U16.

 Jednocześnie są to eliminacje 
bezpośrednie do Mistrzostw Pol-
ski. Nie zabrakło w nich Julii Mi-
kołajewskiej, która wygrała bieg 
„młodziczek” na 600 metrów 
z  czasem 1:40.02 i bezpośrednio 
awansowała na Mały Memoriał 
Janusza Kusocińskiego, który 
odbędzie się za niecałe 2 tyg 
w Bełchatowie (22-23.09.2018).
 Aktualnie Julia legitymuje się 
4 wynikiem w Polsce na tym dy-
stansie.

tekst i zdjęcia Krzysztof Król


