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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

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
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każdego miesiąca na e-mail:
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będzie zamieszczana na stronie
www.zukowo.pl w ciągu
tygodnia od ukazania się
numeru.
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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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.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: Piotr Lewna
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: Magdalena PodlaskaSzarmach, 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: Mariola Dempc-Klik,
pokój 22, tel.: 58 685-83-90
e-mail: urbanistyka@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, Referat Podatków i Opłat
pokój 12, tel.: 58 685-83-74
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
e-mail: s.bobula@zukowo.pl
• Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego - osoby fizyczne,

tel.: 58 685-83-33, pokój 28
•W
 ymiar 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
Katarzyna Gonia
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685-83-39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Alicja Pyszka
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
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Podziękowania
Burmistrza
Wojciecha
Kankowskiego
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!

Dziękuję z całego serca za wszystkie oddane głosy. Państwa obecność w liczbie ponad 57,3% mieszkańców gminy to wyraz
odpowiedzialności obywatelskiej. Ponad 55% poparcia dla mnie jako kandydata na burmistrza to ogromny sukces. Moje
zwycięstwo w wyborach traktuję przede wszystkim jako wyraz ogromnego zaufania z Państwa strony. Jest to jednocześnie
wielkie zobowiązanie dla mnie, Rady Miejskiej oraz wszystkich pracowników urzędu gminy.
Gratuluję wszystkim kandydatom, którzy uzyskali mandaty radnych miejskich, powiatowych oraz sejmiku województwa
pomorskiego. Dzięki waszym głosom w radzie miasta zasiądzie 21 radnych, natomiast w radzie powiatu aż 8 radnych.
Dziękuję serdecznie również moim konkurentom za udział w tegorocznych wyborach. Jestem przekonany, że wszystkie
trafne pomysły mogą i powinny być spożytkowane dla wspólnego dobra mieszkańców.
Poniżej przedstawiam Państwu listę radnych, którzy będą tworzyć Radę Miejską w Żukowie w latach 2018-2023:
1. Bychowski Albin – Banino - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
2. Byczkowska Maria – Żukowo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
3. Dampc Waldemar – Borkowo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
4. Fopke Jacek – Chwaszczyno - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
5. Gachewicz Krystian – Banino - KWW Otwarte Kaszuby
6. Gruba Stefan – Małkowo - KWW Nasza Gmina Żukowo
7. Kankowski Wojciech – Skrzeszewo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
8. Karczewski Andrzej - Łapino Kartuskie - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
9. Klawikowski Tadeusz – Tuchom - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
10. Koreń Paweł – Banino - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
11. Okrój Adam – Borkowo - KWW Nasza Gmina Żukowo
12. Pellowski Tomasz – Leźno - KWW Nasza Gmina Żukowo
13. Słodzinka Łukasz – Skrzeszewo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
14. Stromski Adam – Otomino - KWW Nasza Gmina Żukowo
15. Szmidtke Witold – Pępowo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
16. Teska Urszula – Banino - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
17. Tokarski Grzegorz – Niestępowo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
18. Treder Tyberiusz – Żukowo - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
19. Wiercińska Jolanta – Chwaszczyno - KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze
20. Zmudzińska Mariola Anna – Rębiechowo - KWW Nasza Gmina Żukowo
21. Żurawicz Jerzy – Żukowo - KWW Nasza Gmina Żukowo
Po zaprzysiężeniu mnie na burmistrza Gminy Żukowo, moje miejsce na liście radnych zajmie Jarosław Wójcik z Leźna
(KWW Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze) otrzymując mandat radnego.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję za tak liczny udział w tegorocznych wyborach samorządowych i za wszystkie oddane
na mnie głosy! Przed nami 5 lat pracy - to będą dobre i intensywne lata pracy dla samorządu żukowskiego na rzecz jego
mieszkańców!
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LVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

16 października odbyła się ostatnia, LVII
Sesja Rady Miejskiej w Żukowie, kadencji
2014-2018.
Podczas mijającej kadencji odbyło się
57 Sesji Rady Miejskiej, podczas których
podjęto blisko 800 uchwał. Były one zazwyczaj powierzane burmistrzowi Wojciechowi Kankowskiemu, który z pomocą
zastępców – Tomasza Szymkowiaka oraz
Sylwii Laskowskiej-Bobuli – realizował w
pełni zlecone zadania. W radzie zasiadało
21 radnych, na czele z przewodniczącym Witoldem Szmidtke oraz zastępcami Albinem
Bychowskim, Waldemarem Dampcem oraz
Markiem Wiśniewskim.
Na wstępie burmistrz zaprezentował
działania zrealizowane z ciągu ostatnich
czterech lat. Samorząd gminy Żukowo działał wówczas bardzo prężnie, realizując wiele
zadań oświatowych, drogowych oraz tych,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejno przewodniczący
przeszedł do programu sesji oraz przyjmowania ostatnich w obecnej kadencji uchwał.
Spośród nich przyjęto między innymi te
dotyczące nadania nazwy ulic w Sulminie,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Żukowo na lata 2018-2025, zmiany
budżetu na rok 2018, czy też w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych w
Borkowie, Przyjaźni i Żukowie. W ostatnim
punkcie sesji przyszedł czas na kilka słów
podsumowujących od burmistrza:
- Kiedy rozpoczynałem kadencję w 2014
roku, zastanawiałem się czy zbudujemy
radę współpracującą ze sobą. Dziś wiem,
że były to 4 lata bardzo owocnej współpracy, za co bardzo dziękuję wysokiej radzie
oraz swoim zastępcom. Chciałbym, aby
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podczas kolejnych lat ta współpraca układała się podobnie. Dziękuję Pani Sekretarz,
Pani Skarbnik oraz swoim pracownikom, za
ciężką pracę merytoryczną, a także pracę
z mieszkańcami, która nie zawsze łatwo się
układa. Dziękuję dyrektorom oświaty oraz
pracownikom szkół, dla których ostatnie
dwa lata były szczególne ciężkie. Wprowadzona reforma odgórnie wniosła wiele
zmian, którym mimo trudności podołaliśmy. Żaden z nauczycieli nie stracił pracy,
a dzieci także mają miejsca do nauki – mówił Burmistrz Wojciech Kankowski - Podstawową potrzebą każdego mieszkańca
jest poczucie bezpieczeństwa. W gminie
Żukowo strażacy wyjeżdżają po kilka razy
dziennie do różnych zdarzeń. Są na miejscu
zazwyczaj jako pierwsi. Jako pierwsi pomagają poszkodowanym, wykonując nierzadko bardzo ciężką pracę, za co również
serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję rów-

nież wszystkim jednostkom pomocniczym
gminy, sołectwom i radom osiedli, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Żukowie, Ośrodkowi Kultury i
Sportu oraz pracownikom biblioteki samorządowej.
Po przyjęciu przez radę wszystkich
uchwał, Burmistrz Wojciech Kankowski wraz
z Przewodniczącym Witoldem Szmidtke podziękowali radnym, sołtysom, przewodniczącym osiedli, dyrektorom szkół, szefom
organizacji pozarządowych, jednostkom
gminy oraz pracownikom za pracę na rzecz
lokalnej społeczności w latach 2014-2018.
– Chciałbym z Panem Przewodniczącym formalnie podziękować wysokiej radzie za cztery lata współpracy, wręczając z tego miejsca
na państwa ręce drobny upominek wraz z
listem dziękczynnym – mówił Burmistrz Wojciech Kankowski.
Burmistrz wraz z przewodniczącym rady
otrzymali również na swoje ręce podziękowania oraz wyrazy uznania od radnych,
sołtysów, dyrektorów szkół, strażaków oraz
wicedyrektor ośrodka zdrowia. Przed sesją
w kościele pw. WNMP w Żukowie odprawiona została msza święta dziękczynna za mijającą kadencję w intencji całego samorządu
żukowskiego oraz mieszkańców gminy.
Natalia Piotrzkowska
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INWESTYCJE
Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw
Zakończyły się prace związane z doposażeniem gminnych placów zabaw w nowe urządzenia
małej architektury oraz siłownie zewnętrzne.
Sulmin i Niestępowo wzbogaciło się o prostownik pleców i jeździec, w Leźnie przy ul. Krasickiego zamontowany zostanił zestaw prasa nożna i wioślarz oraz zestaw podciąg nóg i steper. W Małkowie przy
ul. Gdyńskiej pojawił się zjazd linowy oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Trampolina ziemna, ścianka
sprawnościowa, linarium oraz zjazd linowy to elementy zamontowane w Żukowie w ramach zadania z 2 edycji budżetu obywatelskiego miasta Żukowo pod nazwą „Doposażenie placu zabaw na osiedlu nowe w nowoczesne
urządzenia zabawowe”. Realizacji doposażenia podjęła się firma Józef Kozłowski Place Zabaw z Tychowa, a całość kosztowała prawie
90 tys. zł.
Równolegle trwają prace związane z budową placów zabaw w Tuchomiu i Chwaszczynie, gdzie aktualnie realizowane są prace ziemne
oraz wykonywane jest ogrodzenie obu obiektów. Część inwestycji została wykonana przez mieszkańców, którzy nie tylko byli inicjatorami podjętych działań, lecz również realizatorami koncepcji projektowej oraz prac przy niwelacji terenu.
Radosław Cebela

fot. Wojciech Kruk

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baninie
4 października Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo wraz z zastępcami oraz radnymi dokonali odbioru prac związanych z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Baninie.
Zgodnie z umową realizacja zadania miała nastąpić do 26 października 2018 r. Jednakże wszystkie prace wykonano do końca września 2018 r. Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Banino.
Efektem inwestycji jest zwiększona wydajności stacji wodociągowej umożliwiającej dystrybucję w ilości Qhmax = 120 m3/h przy zachowaniu maksymalnego poboru wody ze studni głębinowych i przy zachowaniu jakości uzdatnianej wody na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku
poz. 2294).
Przebudowa stacji uzdatniania wody poprawi jakości uzdatniania wody, zwiększy przepustowości i zapewni bezawaryjną ciągłość dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Banino.
Koszt robót budowlach wyniósł niespełna 2 mln złotych.
Dodatkowo na początku 2018 roku wybudowane zostały zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z pompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą w stacji uzdatniania wody w Baninie. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł ponad 1 mln złotych. Inwestycja
ta ujęta została w projekcie unijnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”. Dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej wyniosło blisko 600 tys. złotych.
Justyna Lewandowska, Spółka Komunalna Żukowo

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno
17 października 2018 r. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wraz z Zastępcą Sylwią Laskowską-Bobula oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”
realizowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPOWP 2014-2020
(Konkurs nr RPPM.11.04.00-IZ-00-22-002/17, którego Liderem jest Gmina Żukowo.
Przedmiotem zadania jest utworzenie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie obu gmin. W
zakresie projektu na terenie Gminy Żukowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu Jeziorka przy
ul. Książąt Pomorskich w Żukowie oraz utworzona zostanie ścieżka dydaktyczna prowadząca wokół zbiornika wodnego na terenie należącym do gminy. Ponadto przy Jeziorku powstanie mały parking dla samochodów, altany, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne oraz tablice edukacyjno - dydaktyczne. W ramach projektu powstanie również małe Żukowskie molo.
Inwestycja jest systemem ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą edukacyjno - rekreacyjną, która łączy ze sobą wspólną ideę
ochrony bioróżnorodności w miejscach atrakcyjnych turystycznie, leżących w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Koszt całej inwestycji to 1 883 878,85 zł, z czego dofinansowanie zadania wynosi 85%.
Natalia Piotrzkowska
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Inwestycje w trakcie realizacji
1. Budowa parkingu przy Szkole podstawowej nr 1 w Żukowie - Koszt inwestycji 1 mln zł
2. Rozbudowa Spichlerza w Żukowie - Koszt inwestycji 9 mln zł
3. Rozbudowa szkoły w Miszewie - Koszt inwestycji ok 4 mln zł
4. Termomodernizacja szkół w Chwaszczynie i Skrzeszewie - Koszt inwestycji 3,7 mln zł
5. Budowa przystani kajakowych w Żukowie, Borkowie (Rutki) i Leźnie (Lniskach) - Koszt inwestycji ok 2,3 mln zł
6. Budowa ul. Lisiej w Chwaszczynie - Koszt inwestycji ok 2,5 mln zł
7. Budowa ul. Jabłoniowej w Żukowie - Koszt inwestycji ok 1,2 mln zł

Budowa parkingu przy SP 1 w Żukowie

Rozbudowa Spichlerza w Żukowie

Rozbudowa szkoły w Miszewie

Termomodernizacja szkół w Chwaszczynie i Skrzeszewie

Budowa przystani kajakowych w Żukowie

Budowa ul. Jabłoniowej w Żukowie

6 | Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

INFORMACJE

Znamy wyniki tegorocznej edycji
Żukowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy wybrali projekt „Budowa ulicy
Kasztanowej – I etap o długości 160 m”.

Na realizację zadań w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 200 tys. zł. Głosowanie
odbywało się poprzez portal zukowo.
budzet-obywatelski.org oraz tradycyjnie
na papierowych kartach do głosowania,
które można było oddawać w punktach
na terenie miasta.

Najwięcej głosów zyskała propozycja
o nazwie Budowa ulicy Kasztanowej –
I etap o długości 160 m (273 głosy). Zadanie
polegać będzie na wybudowaniu z kostki
brukowej ulicy o długości 160 m i szerokości 5 m, chodnika o tej samej długości i
szerokości 2 m, kanalizacji deszczowej z
podłączeniem do ulicy Dambka oraz 5-6
lamp oświetlenia ulicznego. Realizacja w
2019 roku, szacunkowy koszt: 200 000 zł.
Na drugim miejscu znalazł się projekt
Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru
Rekreacyjnego „Jeziorko” z 198 głosami.
W dalszej kolejności Budowa ciągu pieszego przy ulicy 3 Maja i Pod Otomino (94 gło-

sy) i na ostatnim miejscu Budowa progów
zwalniających na ulicy Batorego (12 głosów).
W głosowaniu oddano łącznie 577 ważnych głosów. Elektronicznie oddano 303
głosy, a przez głosowanie tradycyjne na
kartach 274 głosy. Frekwencja wyniosła
ponad 10% uprawnionych mieszkańców
miasta Żukowo.
Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.
Radosław Cebela

Dewastacji Psich Pakietów ciąg dalszy
Przypomnijmy, na początku czerwca
ustawiono w Żukowie 30 dystrybutorów
z woreczkami na psie odchody, tzw. Psi
Pakiet. Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok
2018.
Pomysłodawcy czyli mieszkańcy oddali
swoje głosy na realizację projektu. Został
on wykonany ze wspólnych środków które z
tego tytułu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. Przeznaczona kwota na realizację projektu wyniosła 40 tys. zł. Wykonanie
oraz montaż dystrybutorów pochłonął ponad 16 tys. zł, a pozostałą kwotę planowano
przeznaczyć na materiały eksploatacyjne.
Ze względu na brak poszanowania dobra
wspólnego (jeśli dewastacje w dalszym ciągu będą się powtarzały) rozważane jest rozmontowanie Psich Pakietów.
Łukasz Młyński
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Pomoc rodzinie
poszkodowanej w pożarze
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech
Kankowski wraz z Prezydentem Gdańska
Pawłem Adamowiczem wspólnie
organizują zbiórkę pieniędzy dla rodziny
poszkodowanej na skutek pożaru
Do tragedii doszło 30 września przed godziną 4 nad ranem,
w Gdańsku Matarnia. W pożarze zginęło dwoje małych dzieci,
w wieku 3 i 8 lat. Mama chłopców zdołała wyjść przez okno
z najmłodszym, rocznym dzieckiem. Przyczynę pożaru bada
policja i prokurator.
Rodzina zameldowana była ostatnio w Gminie Żukowo, która wraz z Miastem Gdańsk ofiaruje pomoc psychologiczną oraz
materialną poszkodowanej rodzinie.

Od dzisiaj każdy, kto chciałby pomóc poszkodowanej rodzinie, może wpłacać pieniądze na
założony dzięki uprzejmości Caritas Gdańsk, numer konta bankowego:
Bank Millennium S.A 57 1160 2202 0000 0003 6122 9815
Z dopiskiem: dla Pani Justyny Sudomir.

Ważny komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych
w terminie od 12-17.11.2018 r.
W związku z dniem wolnym od pracy 12 listopada 2018r. oraz nieczynnym składowiskiem w Szadółkach, odbiory odpadów komunalnych
przez firmę SANIPOR w rejonie południowym (dotyczy miejscowości: Borkowo, Babi Dół, Glincz, Rutki, Skrzeszewo, Otomino, Przyjaźń,
Niestępowo, Sulmin, Łapino Kartuskie, Widlino, Żukowo) przypadające począwszy od 12 listopada 2018r. zostaną przesunięte o jeden dzień
tj. na 13 listopada i tak analogicznie pozostałe terminy, aż do soboty 17 listopada 2018 r.
W przypadku rejonu północnego (dotyczy miejscowości: Chwaszczyno, Małkowo, Miszewo, Miszewko, Dąbrowa, Tuchom, Nowy Tuchom,
Borowiec, Barniewice, Nowy Świat, Rębiechowo, Banino, Pępowo, Lniska, Leźno, Czaple) obsługiwanego przez firmę ELWOZ nie przewidziano
zmian w odbiorze odpadów komunalnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Ważny komunikat
Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żukowie. W zamian Urząd będzie
otwarty w dniu 01.12.2018r. (sobota).
PRACA W URZĘDZIE GMINY W ŻUKOWIE W DNIU 01.12.2018 r. ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH 7:30-16:00.
W przypadku następujących referatów:
środowiska i rolnictwa, komunalnego i infrastruktury drogowej, urbanistyki i nieruchomości, podatków i opłat, oświaty i zdrowia,
urzędu stanu cywilnego, biura obsługi klienta, sekretariatu burmistrza, komórek dowodów osobistych, komórek ewidencji ludności,
komórek działalności gospodarczej – DYŻURY BĘDĄ PEŁNIONE DO GODZ. 17:00.
W związku z kilkudniową przerwą w pracy Urzędu Gminy w Żukowie w sprawach rejestracji zgonu przez urząd stanu cywilnego w dniu
24.12.2018r. prosimy o kontakt w godzinach 7:30-16:00 pod numerem telefonu 667 573 707 lub 667 572 707.
Przepraszamy za utrudnienia.
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Karta Mieszkańca
To program, który ma ułatwić mieszkańcom gminy dostęp do różnego rodzaju
usług poprzez system zniżek, ulg i preferencji wśród branży turystycznej, lokali
gastronomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych, sportowych i innych.

gramu 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.

Wszelkie zapytania
można kierować na:
w.kruk@zukowo.pl
promocja@zukowo.pl
lub telefonicznie: 58 685 83 68

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

Lista Partnerów Karty Mieszkańca:
Firma

L.p.

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

DIANA Hurtownia Glazury i Terakoty:

3

4

5

promocje nie łączą się z promocjami producentów:

Ceramika Paradyż

10%

cały asortyment

Opoczno i Cersanit

6%

glazura i terakota

Grzegorz Drejer
tel. 58 685 98 08
diana.glazura@wo.pl
www.diana-glazura.pl
ul. Kolejowa 1, Glincz
83-330 Żukowo

Nowa Gala

5%

cały asortyment

Tubądzin

12%

cały asortyment

Radaway

10%

cały asortyment

10%

reklama na portalu

zKaszub.info
ul. Armii Krajowej 24/U3
83-330 Żukowo

10%

reklama na łamach kwartalnika

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

zKaszub.info

Aquapol Polska CPV
Przedstawicielstwo POMORZE Żukowo

nieodpłatnie

ocena Stopnia Zawilgocenia ścian budynku spowodowanego
procesem podciągania kapilarnego

5%

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.

Janusz Spychalski
tel. 601 849 992
800 808 828
janusz.spychalski@aquapol.pl
www.aquapol.pl

Galeria Pępowo, ul. Armii Krajowej 50,
83-330 Pępowo
6

Galeria Pępowo Fundacja Garaż Historii

20%

bilety wstępu do Muzeum VW

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

8

Auto Miras

10%

wszelkie usługi mechaniczne wykonywane w Auto Miras z
siedzibą w Pępowie

Auto Miras Pępowo
83-330 Pępowo, ul. Gdańska 62
721 019 522, rpuzdrowski@automiras.pl

9

Studio Fit-PANDA

10%

karnet miesięczny OPEN

25%

zajęcia dzięcięce

Studio Fit - PANDA,
Żukowo, ul. Pożarna 3
503 979 871, kontakt@fit-panda.pl
www.fit-panda.pl

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

Pałac w Leźnie:

7

Pałac w Leźnie, Leźno 45
80-298 Gdańsk
Urszula Szczęsna - Dyrektor
tel. (58) 523 20 91
palac@ug.edu.pl
www.palacwleznie.pl
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Oficjalne wręczenie stypendiów
Rady Miejskiej w Żukowie
i Burmistrza Gminy Żukowo
12 października na hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Heweliusza w Żukowie odbyła się coroczna uroczystość, podczas której uhonorowani
zostali zdolni uczniowie z całej Gminy Żukowo.

Podobnie jak w latach ubiegłych stypendium motywacyjne przyznane zostało
w trzech kategoriach - naukowej, artystycznej i sportowej. To wyróżnienie będące
świadectwem szczególnych osiągnięć z minionego roku jest wyrazem wdzięczności
za godne reprezentowanie Gminy Żukowo.
W tym roku stypendia Rady Miejskiej w Żukowie i Burmistrza Gminy Żukowo pobiły
kolejny rekord. Ilość osób, które otrzymało
stypendium wzrosła w stosunku do ubiegłego roku aż o 52, zamykając ostateczną ilość
tegorocznych stypendystów na 210 osobach - stypendiów naukowych otrzymało
89 osób, artystycznych 36 osób, a sportowych 85 osób! Przełoży się to na zawrotną
kwotę 194.000,00 złotych!
Wojciech Kruk
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Dzień Edukacji Narodowej

14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, potocznie znany jako Dzień Nauczyciela,
to rocznica upamiętniająca powstanie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.
Komisja powstała w niezwykle trudnych
warunkach politycznych – tuż po pierwszym
rozbiorze. Rozbiór był wstrząsem i upokorzeniem dla społeczeństwa polskiego na
tyle silnym, by zmusić je do szukania jak
najskuteczniejszych środków zaradczych.
Zgodnie z duchem ówczesnej epoki zwrócono się w stronę edukacji.
W gminie pamiętamy o Dyrektorach,
Nauczycielach i wszystkich Pracownikach
Oświaty, dziękujemy za trud i poświęcenie
włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej, za przewodnictwo
w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw. Z okazji
Waszego święta życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji
z pracy, poczucia ważności wykonywanego
zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech
Kankowski w związku ze świętem, odwiedził
kilka szkół, gdzie osobiście dziękował pracownikom oświaty i wręczał nagrody Burmistrza Gminy Żukowo.
Wojciech Kruk

Jubileusz 150-lecia szkoły w Borkowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie obchodzi w tym roku wielki jubileusz.
Przed 150 laty powstała w dawnym budynku urzędu celnego jednoklasowa szkoła
powszechna.
Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą św.
sprawowaną przez ks. proboszcza Krzysztofa Sagana z Żukowa w asyście ks. diakona Damiana Ranachowskiego, absolwenta szkoły.
Dyrektor szkoły Józef Belgrau powitał przybyłych gości, wśród których była dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, pani Joanna Sawczyn, burmistrz Gminy
Żukowo, pan Wojciech Kankowski i przewodniczący Rady Miasta, pan Witold Szmidtke.
Borkowskie uroczystości zaszczycili także
przedstawiciele partnerskiej polskiej Szkoły
im. Jana Bosko na Wileńszczyźnie.
Uczniowie i nauczyciele przygotowali ciekawą prezentację słowno-muzyczno-wizualną prezentującą minione epoki w borkowskiej edukacji. Oprawę muzyczną zapewnili
obecni uczniowie i absolwentki oraz Rodzina
Galinskich z przepięknym wykonaniem instrumentalnym. Uroczystość w szczególności przygotowały panie Anna Formela, Zyta

Formela i Ewa Drewa oraz obsługa szkoły.
Swój ważny wkład w uświetnienie obchodów
włożyli także rodzice. Pani Dyrektor Joanna
Sawczyn z Kuratorium przekazała jubileuszowe drzewko, które zostało zasadzone
przed szkołą. Burmistrz Wojciech Kankowski
przekazał dobrej jakości laptop dla potrzeb
szkoły, a polska delegacja z Litwy obraz Jezusa Miłosiernego w oryginalnej wersji wileńskiej i produkty regionalne.
SP w Borkowie
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Gmina Żukowo po raz kolejny z certyfikatem
„Samorządowy Lider Edukacji”
Gmina Żukowo, po raz kolejny została laureatem Ogólnopolskiego Programu
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw
„Samorządowy Lider Edukacji”.
13 października 2018 r. w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów
„Samorządowy Lider Edukacji” podczas której
Gmina Żukowo otrzymała po raz kolejny w/w certyfikat.
Wyniki akredytacji w programie „Samorządowy Lider Edukacji” dowodzą, iż Gmina Żukowo
należy do elitarnego grona JST, które zadania
edukacyjne traktuje nie tylko priorytetowo, ale
podejmuje je w sposób wzorcowy, wdrażając
rozwiązania zaskakujące swoją nowoczesnością i prekursorstwem. Działa twórczo, odważnie
z wizją przełomu, angażując znaczące siły i środki w kreowanie oraz implementowanie polityki
edukacyjnej cechującej się wysokim potencjałem
innowacyjnym.
Dodatkowo Gmina Żukowo otrzymała Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa
w Oświacie” za szczególnie nowatorskie i innowacyjne działania podnoszące poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach.

Duże zainteresowanie konkursem
„100 lat niepodległości”!
Za nami obrady komisji konkursu, który Gmina Żukowo organizowała z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości w Polsce.
Ogromne zainteresowanie i wysoki poziom
zaskoczyły nawet samą komisję. W skład jury
weszli: Jacek Piątek (przewodniczący), Sabina
Szlahs, Beata Bujnowska-Kowalska oraz Maciej
Kosycarz.
Łącznie zgłoszonych zostało 205 prac w 4 kategoriach - od przedszkola do gimnazjum! Prace
zostały wykonane w różnych technikach, co pokazuje kreatywność młodych uczestników. Były
prace z plasteliny, hafty, wycinanki i wiele innych. Wyniki ogłosimy w następnym numerze!
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Światowe Dni Młodzieży w Panamie,
ostatnia prosta
13 października br. rozpoczęło się wielkie odliczanie. Pozostało już tylko 100 dni
do rozpoczęcia Wydarzeń Centralnych Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Na stronie kierunekpanama.pl wyświetliła się długo oczekiwana przez wszystkich liczba 100. Gdy dokładnie na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży (ŚDM) gromadziliśmy
się w naszej chwaszczyńskiej świątyni, byliśmy świadomi, że czas płynie nieubłaganie, i
że odliczający zegar to nie tylko zabawa, ale
także wezwanie dla wszystkich uczestników,
abyśmy dobrze potrafili przygotować się do
tego wydarzenia oraz skorzystać z czasu łaski, który każdemu z nas jest ofiarowany.
Na 100 dni przed otwarciem Światowych
Dni Młodzieży Panama 2019 nasze przygotowania nie zwalniają, lecz - wręcz przeciwnie
- nabierają coraz to szybszego tempa. Jak zawsze, każdego 22. dnia miesiąca spotykamy
się w chwaszczyńskim kościele, aby najpierw
modlitwą wspierać dzieło ŚDM.
Po wspólnej modlitwie następuje część organizacyjna, podczas której omawiamy wiele
spraw bezpośrednio dotyczących wyjazdu do
Panamy, jak również tych dotyczących różnych akcji i przedsięwzięć prowadzonych na
miejscu w Polsce.

Przed nami jeszcze niespełna 100 dni intensywnych przygotowań duchowych i organizacyjnych do wyjazdu. W tym niedługim czasie młodzież będzie przygotowywać
30-minutowe przedstawienie w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim,
które będzie promocją naszej polskiej i kaszubskiej ziemi w dalekiej Panamie. Ponadto
młodzież podejmie jeszcze kilka akcji, które
mają na celu wesprzeć finansowo ich wyjazd.
Przed nami przygotowanie licytacji, która
odbędzie się podczas jednej z zabaw andrzejkowych na terenie naszej Parafii, wyjazd na
Ogólnopolskie Rozesłanie młodzieży na Jasnej Górze w pierwszych dniach grudnia, czy
spakowanie sianka, które trafi na stoły wigilijne naszych wiernych.
Grupa ŚDM z Chwaszczyna liczy 30 osób,
ale tak naprawdę to każdy z nas, także Ty, możesz zostać jej uczestnikiem. Nie masz jeszcze
pomysłu, jak to zrobić? Wystarczy przysłowiowa „Zdrowaśka”, jako duchowe wsparcie
tych działań albo materialna pomoc, która
umożliwi młodzieży wyjazd do Panamy.

Więcej informacji nt. ŚDM Panama 2019:
www.chwaszczyno.diecezja.gda.pl
lub
w parafii w Chwaszczynie: tel. 58 552 80 83,
e-mail:
chwaszczyno@diecezja.gda.pl,
a wpłat dokonywać można na rachunek bankowy Parafii nr 06 8345 1029 0203 2186 2000
0003 z dopiskiem: Na ŚDM 2019 w Panamie.
ks. Łukasz Szymanowski

Konsekracja kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie
Konsekracja kościoła jest jedną z najważniejszych uroczystości w życiu każdej społeczności parafialnej.
Ceremonia ta odbywa się tylko raz, a dokonywana jest według obrzędów, których początki sięgają IV wieku.
25 lipca 1999 r. Dekretem Metropolity
Gdańskiego ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, została powołana nowa parafia
w Żukowie, pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego, a jej proboszczem został Ks. Czesław Las. 19 lat później nowa parafia przeżyła swoje najważniejsze święto. 20 października dokonano konsekracji kościoła
i ołtarza. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał ks. Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź. W obrzędzie konsekracji występuje
bardzo bogata i głęboka symbolika sakralna. W realizację jej poszczególnych części
czynnie zaangażowani byli liczni parafianie.
W koncelebracji wzięli udział również
Biskup Pomocniczy ks. Zbigniew Zieliński
oraz księża, zarówno z diecezji gdańskiej,
jak i księża z diecezji pelplińskiej i toruńskiej, a także przedstawiciele żukowskiego
samorządu Burmistrz Wojciech Kankowski
oraz dotychczasowy Przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Szmidtke.

„[...] składamy życzenia i gratulacje z okazji
dzisiejszej, tak radosnej i podniosłej zarazem uroczystości konsekracji świątyni pw.
Miłosierdzia Bożego, która jest również wyjątkowym wydarzeniem dla Miasta Żukowa.
W sposób szczególny w ten szczególny dzień
zwracamy się do wszystkich parafian, którzy

poprzez swoją ofiarę i modlitwę doprowadzili do ukończenia tego wspaniałego dzieła.
Dzisiejsza Uroczystość nie odbyłaby się bez
Waszego zaangażowania, trudu oraz bez
Waszej ofiarności.” – mówił w imieniu samorządu żukowskiego Burmistrz Wojciech
Kankowski.
Anna Kozakowska, OKiS
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Projekt MEW@ - trwają szkolenia dla seniorów
W ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, rozpoczęliśmy pracę przy projekcie szkoleniowym MEW@ i Senior 65+, dotyczącym rozwoju kompetencji
cyfrowych społeczności lokalnych, w tym w szczególności aktywizacji osób powyżej 65 roku życia.

Szkolenia kompetencji cyfrowych seniorów rozpoczęły się 29 października 2018 r. i trwać będą jeszcze przez kolejne 3 miesiące.
Projekt Mew@ umożliwi każdemu uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu
oraz innych urządzeń IT. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia
otrzyma tablet na własność.

Zapraszamy do udziału w darmowych
szkoleniech „Ja w internecie”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy Żukowo, którzy ukończyli 25 rok
życia, do udziału w projekcie „Ja w Internecie. Program szkoleniowy z zakresu
rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szkolenie w zakresie funkcjonowania
w świecie cyfrowym jest bezpłatne. Do wyboru jest 7 obszarów tematycznych: Rodzic
w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w mediach
społecznościowych, Tworzę własną stronę
internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Rekrutacja chętnych do udziału
w projekcie trwa do 30 listopada 2018 r.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Urzędu
Gminy w Żukowie.
Zakres kompetencyjny szkoleń obejmuje: obsługę komputera, wyszukiwanie
informacji, obsługę poczty elektronicznej,
posługiwanie się serwisami internetowymi
przydatnymi w pracy, życiu codziennym
i rozrywce, korzystanie z aplikacji bankowych, zakupowych, usług administracji
publicznej, innych e-usług i portali społecznościowych, tworzenie własnych blogów,
a także zasady bezpieczeństwa w internecie
i korzystanie z legalnych źródeł kultury.
Szkolenia prowadzone przez instruktorów z doświadczeniem dydaktycznym będą
dostosowane do stopnia wiedzy uczestników. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy będą wypełniali test kompetencji
cyfrowych, a na zakończenie projektu ankietę ewaluacyjną. Uczestniczka/uczestnik
szkolenia może brać udział tylko w jednym
module tematycznym. Szkolenia z każdego
modułu obejmują 12 godzin - dwudniowe
szkolenia po 6 godzin lub trzydniowe po
4 godziny. Zajęcia będą organizowane od
3.01.2019 r. do 20.07.2019 r. w Urzędzie Gminy w Żukowie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żukowie oraz w Strefie Kultury w Chwaszczynie.
Jeżeli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę,
przełamać bariery komunikacyjne, odkryć
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możliwości, jakie stwarza internet, ten projekt jest dla Ciebie. Zapisy i szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Żukowie (Referat Programów Rozwojowych) oraz pod numerem
telefonu 58 685 83 11.
Szkolenia realizowane będą w ramach
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest Fundacja
Legalna Kultura.
Marlena Dunajska
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„Kamerdyner”

głos dziejowej sprawiedliwości
Liczba widzów filmu „Kamerdyner” zbliża
się do pół miliona. To jest ogromny sukces,
tym bardziej, że tuż po nim wszedł na ekrany kin kontrowersyjny i monotematyczny
„Kler”, bazujący na negatywnych emocjach ludzkich, a więc z natury przyciągający sporą część widzów.
O poziomie „Kamerdynera” świadczy grad
nagród, który już spadł na niego. Przede
wszystkim są to „Srebrne Lwy” na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W ostatnich
dniach doszły kolejne: 1. Główna nagroda na
Festiwalu Filmów Polskich w Vancouver, 2.
Złoty Anioł od publiczności na festiwalu Tofifest w Toruniu za najlepszy polski film!
W tej ocenie widzów nie ma żadnej przesady. „Kamerdyner” to bez wątpienia film
wybitny. Jest - można powiedzieć - wielkim
darem dla nas Kaszubów, niejako głosem
sprawiedliwości dziejowej za lata dyskryminacji Kaszubów, zwłaszcza milczenia
o zbrodni dokonanej na Kaszubach przez hitlerowców w Piaśnicy, gdzie wymordowano
znaczną część inteligencji tej ziemi.

Ogromną wartością filmu są dialogi w języku kaszubskim. Myśl o tym zaczęła dojrzewać
przy pracy postacią Bazylego Miotke zagranej
przez wybitnego Janusza Gajosa. W trakcie
działań uznano, że inni aktorzy, zwłaszcza filmowa żona Bazylego (Diana Zamojska), także
powinni mówić w języku tej ziemi. Ostatecznie po kaszubsku zagrało kilkunastu aktorów,
którzy odgrywali role Kaszubów.
Film ten jest dla kaszubskiego ruchu regionalnego dziełem nadzwyczajnej miary.
Rozsławia Kaszuby w całym kraju. Najprawdopodobniej wkrótce będzie też emitowany
w innych państwach. Setki ciekawie napisanych książek o Kaszubach, także po kaszubsku, nie mają tak pozytywnego wpływu na
utrwalenie tożsamości kaszubskiej, jak ten
film, choć każde dzieło książkowe i jakiekolwiek inne jest małą cegiełką, która w sumie
może stać się inspiracją do zaistnienia wielkiego dzieła. Oby wkrótce powstawały kolejne!
Eugeniusz Pryczkowski
konsultant językowy „Kamerdynera”

Banino zna swoje dzieje

Zainteresowanie nową publikacją o Baninie (częściowo także Miszewie, Rębiechowie i Pępowie) przeszło najśmielsze oczekiwania. Wielka sala w Baninie pękała w
szwach. Przybyło około 150 osób pragnących poznać korzenie swych miejscowości.
Były władze gminy z burmistrzem Wojciechem Kankowskim i przewodniczącym Rady
Miejskiej Witoldem Szmidtke na czele, byli
radni, sołtysi Banina, Pępowa i Tuchomia
oraz liczni goście. Wśród nich pochodzącą
z Rębiechowa 91-letnia Elżbieta Wiśniewska
z Oliwy.
– Obawiałam się tej wyprawy, ale jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tu. Tyle znajomych
ludzi, no i przede wszystkim ta książka. Odnalazłam się tu nawet na zdjęciu przy szkole
w Rębiechowie, do której chodziłam przed
wojną – wspominała seniorka, która w Oliwie
zamieszkała przed rozbudową lotniska w Rębiechowie i związanym z tym wywłaszczeniem wielu mieszkańców. Do Banina przybyła
wraz z dwiema córkami i synem, który przez
wiele lat był dyrektorem ogólniaka w Pelplinie i prezesem tamtejszego oddziału ZKP.
Promocja rozpoczęła się od wprowadzenia
sztandaru ZKP Banino i odśpiewania hymnu
kaszubskiego.
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– Wiele miejscowości ma swoje monografie
opracowania historyczne, które zostały zlecone
przez włodarzy miast lub gmin, część powstała
z potrzeby serca i poczucia odpowiedzialności
by zachować dla następnych pokoleń to co było
przed nami i co jest teraz. To dzieło właśnie tak
powstało. Jest to mozolna praca ale wymaga
konsekwencji i pasji ze strony autora – podkreślała prezes O/ZKP w Baninie, Elżbieta Pryczkowska witając zebranych gości. Przywołała
też Małgosię Laskowską i Adasia Stępskiego
podając ich za przykład umiłowania kaszubskiej ojczyzny, mimo że oboje mają korzenie
w różnych częściach kraju. Zgłębiają wiedzę
o Kaszubach, należą do kaszubskich grup
muzycznych. Dają najlepsze świadectwo pokochania nowej tatczëzny.

Małgosia jest członkiem zespołu „Mùlczi”
z Miszewa, którego występ przyjęto z ogromnym entuzjazmem. Z wielką uwagą obejrzano także krótki film o Baninie przygotowany
specjalnie na tę uroczystość. Ukazał on najciekawsze miejsca wsi i jej specyfikę, także
trochę historii.
– Przez stulecia była to piękna kraina położona
w zlewni rzeczki Strzelniczki. Jej mieszkańcy
żyli w ścisłej harmonii z naturą. Obrabiali pola.
Ziemie Banina i Barniewic zawiadywane były
przez cystersów, Rębiechowa przez norbertanki, a Miszewo z Miszewkiem, także Pępowo,
były własnościami szlacheckimi. Był to także
czas świetnej prosperity gospodarczej tego
obszaru – podkreślali prowadzący imprezę
(po polsku i kaszubsku) studenci Weronika i
Piotr. Weronika także odśpiewała jedną pieśń
„Wiedno Kaszëbë” oraz zachęciła wszystkich
do wspólnego odśpiewania „Kaszëbsczich
jezór”.
– Analizując te wszystkie działania to trudno
oprzeć się wzruszeniu. Ja również jestem z tej
ziemi i czuję silny emocjonalny z nią związek.
Wiem, co to umiłowanie tatczëznë, czego też
serdecznie życzę wszystkim mieszkańcom,
którzy tak licznie się tu osiedlają – mówił burmistrz Wojciech Kankowski.
Spotkanie zakończyło się wpisaniem grubo ponad stu dedykacji oraz długimi rozmowami o dawnym i przyszłym Baninie i okolicy.
Jan Dosz

KULTURA | SPORT

Perełki na Gali dwunastolecia programu
pomocy bezdomnym kotom w Gdańsku
11 października 2018 r. w Europejskim
Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła
się gala dwunastolecia programu pomocy
bezdomnym kotom. Wśród zaproszonych
gości były nasze „Perełki”, które wzbogaciły to wydarzenie przepięknymi tańcami.
Pierwsze na scenie zaprezentowały się
najmłodsze „Perełki” w tańcu Marynarskim.
Następnie publiczność mogła podziwiać wykonany przez starsze uczestniczki taniec Cygański. Dziewczęta zaprezentowały również
tańce: Laleczki, Hiszpański i Afrykę.
Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, a zespół taneczny „Perełki” otrzymał owacje na stojąco.
Radosław Cebela

Kolejny sukces siatkarek z Pępowa
Wyśmienicie spisały się siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Pępowie w X Ogólnopolskim
Turnieju Mini Siatkówki „3” Dziewcząt w Połczynie Zdroju.
W bardzo mocno obsadzonych zawodach, które odbyły się 13 -14.10.2018 r.
wzięły udział 32 zespoły z północnej Polski. Pierwszy etap to gra systemem „każdy
z każdym” w czterech grupach po 8 zespołów. Do finału awansowały dwie pierwsze
drużyny. Pępowo II wygrywając wszystkie
mecze zajęło pierwsze miejsce w grupie ‘C’.

Pępowo I przegrywając jedno spotkanie zajęło w grupie „B” drugą pozycję. Pępowo III
grające w grupie „D” wygrywając trzy i przegrywając cztery pojedynki zostało sklasyfikowane na 5 pozycji.
W meczach finałowych Pępowo I nie dało
szans rywalkom i wygrywając wszystkie pojedynki zajęło pierwsze miejsce w Turnieju.

Pępowo II z jedną wygraną zostało sklasyfikowane na siódmej pozycji. Pępowo III zakończyło zawody na 22 pozycji.
To kolejny po mistrzostwie województwa
i 8 miejscu w Mistrzostwach Polski, sukces
dziewcząt z Pępowa.
Marek Siemborski

Więcej zdjeć:
sppepowo.edu.pl/gallery/siatkowka
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Zespół „KASZUBKI” na Dolnym Śląsku
Celem podróży do tak odległego regionu
Polski, jakim jest Dolny Śląsk, była promocja regionu Kaszub i Gminy Żukowo podczas
„XII-go Agroturystycznego Święta Wina
i Miodu Pitnego” na Zamku Grodziec.
„Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego” na Zamku Grodziec – to wydarzenie o ponadregionalnym i międzynarodowym zasięgu,
to impreza promująca dolnośląskie winiarstwo
i pszczelarstwo (Dolny Śląsk to region Polski,
mogący pochwalić się najstarszymi – sięgającymi średniowiecza – tradycjami winiarskimi).
Sprzyja temu najdogodniejszy w Polsce klimat
do uprawy winorośli oraz zaangażowanie ludzi
chcących kultywować regionalne tradycje. To
także jeden z ważniejszych regionów na mapie
polskiego pszczelarstwa. W dolnośląskich pasiekach pozyskuje się wszystkie rodzaje miodu – wśród nich wyjątkowy, miód wrzosowy
z Borów Dolnośląskich, zarejestrowany jako
produkt regionalny. Dolny Śląsk to też region
w którym odrodziło się miodosytnictwo, to
region w którym znajdziemy małe, rodzinne firmy produkujące „płynne złoto” jakim są miody
pitne). Jest to święto wszystkich producentów
i pasjonatów, którzy przez dwa dni trwania
imprezy, na zamkowym dziedzińcu i w zamkowych komnatach, prezentują swoje wyroby
(miody, wina, miody pitne, kulinaria wykonane
na bazie win i miodu oraz inny asortyment wykonany z użyciem produktów pszczelich). Jest
to też okazja do promocji Agroturystycznego
Szlaku Winno – Miodowego – sieci gospodarstw
agroturystycznych, winnych i pszczelarskich
z terenu Pogórza Kaczawskiego i Przemkow-

skiego Parku Krajobrazowego, którego początkiem jest wpisana na Europejski Szlak Zamków
i Pałaców okazała twierdza Dolnego Śląska –
Zamek Grodziec. Atrakcyjności całemu wydarzeniu dodają prezentacje rzemiosła artystycznego, piknik rycerski oraz występy zespołów
folklorystycznych.
Zespół z Chwaszczyna wielką radością skorzystał z zaproszenia skierowanego przez gospodarza Zamku Grodziec – Kasztelana Piotra
Janczyszyna – by zaprezentować na zamkowej
scenie kaszubski folklor.
W trwającej ponad godzinę prezentacji (podzielonej na trzy bloki) udało się „Kaszubkom”
wykonać bardzo obszerny program – słow-

ną mini prezentację regionu Kaszub, ponad
dwadzieścia utworów wokalnych, utwory instrumentalne (polki) oraz wzbudzający poza
Kaszubami szczególne zaciekawienie utwór
„Kaszëbsczé Nótë”.
Niezwykle ważnym momentem wyjazdu
chwaszczyńskiego zespołu była też chwila
zadumy i modlitwy nad grobem śp. Zenona
Bernackiego, zmarłego 5 października 2016 r.
byłego Kasztelana Zamku Grodziec. Pan Zenon
był wielkim sympatykiem Kaszub i kaszubskiej
kultury.
Tekst: Danuta Jastrzębska („KASZUBKI”)
Zdjęcie: Anna Kozakowska

ZAPISY
Pomorska Szkoła Walki „FIGHTER”
zaprasza na treningi KICKBOXINGU i K-1
dla młodzieży i dorosłych ŻUKOWO
ĆWICZĄCY ZDOBĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

walki zarówno w formule Kickboxingu, K-1, samoobrony jak i pokonywania trudności,
radzenia sobie ze stresem, systematyczności.

NABIORĄ:

pewności siebie, wiary we własne możliwości, szacunku.

ZAPRASZAMY

W PONIEDZIAŁKI 17:15 SP NR 2 im. Jana Heweliusza w ŻUKOWIE oraz ŚRODA 17:00 SP NR 1 im. Obrońców Wybrzeża
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Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
zaprasza na zajęcia w roku 2018/2019
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 nastolatków 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 zaawansowania: podstawy - 16:30 - 18:00, średniozaawansowany - 18:00 - 19:30. Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzący: Ryszard Wicki. Zapisy na miejsc u prowadzącego
zajęcia.
ŚWIETLICE
Zajęcia ruszyły 1 października!
1. BORKOWO: poniedziałek 16:00 - 18:00, prowadząca: Wioleta Krause
2. C
 HWASZCZYNO: 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!
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