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Budżet na rok 2019 uchwalony!

Orszak Trzech Króli przeszedł 
ulicami Żukowa
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!

2  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Przełom starego i nowego roku to czas nie tylko podsumowań, ale  i postanowień noworocznych. Minione 
miesiące były dla nas niezwykle udane, ale wraz z Radą Miejską dołożymy wszelkich starań, by rok 2019 był 
jeszcze lepszy. Pierwszym krokiem w tym kierunku było uchwalenie budżetu, w którym niemal 72 mln zł prze-
znaczymy na inwestycje.
To kontynuacja aktywnych działań naszej Gminy. Przełom grudnia i stycznia to czas odbiorów kolejnych zadań, takich jak Spichlerz, 
sala gimnastyczna w Miszewie, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie czy przystanie kajakowe ulokowane na 
terenie Żukowa, Borkowa i Lnisk.
Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku, by był to czas realizacji planów, a może nawet marzeń. Dużo zdrowia 
i radości w każdym dniu! 

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inspektor: 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 Podlaska-
Szarmach, 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 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 
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

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

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

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zukowo.pl
Telefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl
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Umowa na nową siedzibę OKiSu podpisana!

Pierwsza sygnalizacja świetlna w Żukowie

Już w drugiej połowie 2019 roku pracow-
nicy Ośrodka Kultury i Sportu w Żuko-
wie przeprowadzą się z ul. Mściwoja na 
ul. 3  Maja 9b. Tam też mieszkańcy będą 
mogli udać się ze swoimi sprawami doty-
czącymi OKiSu. Wszystko za sprawą pod-
pisanej umowy na przebudowę, remont 
i  adaptację budynku, znajdującego się 
w sąsiedztwie Spichlerza.

 – Lokalizacja to niewątpliwie atut tego 
obiektu – podkreśla Aleksandra Rogalew-
ska- Kania, dyrektor OKiS. – Będziemy sąsia-
dować nie tylko ze Spichlerzem, gdzie będą 
odbywać się imprezy i zajęcia kulturalne, ale 
też z prawdziwą perełką turystyczną, Zespo-
łem Poklasztornym Norbertanek.
 W pobliżu znajduje się również prze-
strzeń parkowa (inwestycja zakończona we 
wrześniu br.), a także plac zabaw, boisko 
do siatkówki plażowej, a już wkrótce w tym 
miejscu zostanie oddana do użytku przy-
stań kajakowa w ramach przedsięwzięcia 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Ra-
duni”.
– Cieszę się, że to miejsca rozwija się w taki 
właśnie sposób – mówi Wojciech Kankowski, 
Burmistrz Gminy Żukowo. – Ta część miasta 

Przy ul. Armii Krajowej, na wysokości 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie uru-
chomiona została sygnalizacja świetlna 
na przejściu dla pieszych, tzw. „czerwo-
ne za karę”.

 – Decyzja o realizacji zadania podyktowa-
na była przede wszystkich bezpieczeństwem 
naszych mieszkańców, a zwłaszcza uczniów 

staje się nie tylko świetnym miejscem z pun-
tu widzenia turysty, ale przede wszystkim 
mieszkańca naszej gminy. To doskonałe miej-
sce na spacery, spędzenie czasu z rodziną, 
a  w najbliższym czasie – dzięki Spichlerzowi 
i  nowej siedzibie OKiSu - znacznie wpłynie 
także na życie kulturalne gminy Żukowo.

Przebudowany budynek to przede wszyst-
kim 2 kondygnacje i 800 m kw. powierzchni 
użytkowej. Zadanie jest realizowane przez 
spółkę Majkowski Bau z Kościerzyny. Koszt 
inwestycji to 4,5 mln zł.
 Prace ruszyły w grudniu, a zakończą się 
w okresie letnim 2019 roku.

pobliskiej szkoły – mówi Burmistrz Gminy 
Żukowo, Wojciech Kankowski. – Inwestycja 
była możliwa dzięki dobrej współpracy za-
równo z Radą Miejską jak i Radą Osiedla Nor-
bertanek.
 Kierowcom światło czerwone wyświet-
lone zostanie w dwóch przypadkach: 
„za karę” gdy przekroczą dozwoloną w tym 
miejscu prędkość lub gdy pieszy naciśnie 

przycisk wyrażając wolę przejście na drugą 
stronę ulicy.
Zadanie kosztowało 135 tys. zł., z czego 85 
tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Żukowo, 
a 50 tys. zł z budżetu Rady Osiedla Norber-
tanek.
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Budżet na 2019 rok uchwalony

Jeszcze przed samym końcem roku Rada 
Miejska w Żukowie spotkała się na trze-
ciej sesji tej kadencji. Najważniejszym 
elementem spotkania było głosowanie 
nad uchwałami budżetowymi.

 Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Żukowo na 
lata 2018-2025, w sprawie zmiany budże-
tu Gminy Żukowo na 2018r. oraz w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Żukowo na lata 2019-2027 były 
pierwszymi, nad którymi pochylili się rad-
ni. Szczegółowe informacje przekazała im 
Skarbnik Gminy Żukowo Lucyna Cybula. 

 Kolejną uchwałą podjętą przez radnych 
była uchwała w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy Żukowo na 2019 rok. Tu dodatko-
we informacje Radzie Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski. Jedne z większych wydatków planowa-
nych na 2019 rok obejmują działy:
-  oświata i wychowanie – ok. 76 mln zł
-  transport i łączność – ok. 55 mln zł
-  wspieranie rodziny (m.in. „500+”, świad-

czenia rodzinne) – ok. 42 mln zł
-  kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go – ok. 12 mln zł

-  gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska – ok. 11 mln zł

-  kultura fizyczna – ok. 6 mln zł
-  pomoc społeczna – ok. 4 mln zł.
-  bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa – ok. 3 mln zł
 Znaczna część wydatków (71,7 mln zł), to 
zadania inwestycyjne planowane na 2019 
rok. Wśród nich znajdą się między innymi:
-  budowa węzłów integracyjnych przy przy-

stankach PKM Rębiechowo i Żukowo wraz 
z trasami dojazdowymi (ok. 35 mln zł)

-  przebudowa, remont i adaptacja budynku 
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z przeznaczeniem na siedzibę OKiSu (ok. 
4,5 mln zł)

-  budowa ogólnodostępnych parkingów 
i  miejsc parkingowych na terenie gminy 
Żukowo (ok. 1,8 mln zł)

-  modernizacja budynku Urzędu Gminy 
w Żukowie (ok. 1,5 mln zł)

-  budowa ul. Tuchomskiej w Baninie (ok. 
1,5 mln zł)

-  rozbudowa OSP w Skrzeszewie (ok. 
1,2 mln zł)

-  termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Pępowie (1,2 mln zł)

-  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestę-

powie (ok. 1 mln zł)
-  budowa szkoły podstawowej w Tuchomiu 

(ok. 1 mln zł)
-  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borko-

wie (ok. 800 tys. zł)
 Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na bip.zukowo.pl
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Harmonogram ogólnych zebrań mieszkańców 
osiedli w mieście Żukowo

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie 
Gminy Żukowo

L.P. Osiedle Miejsce Zebrania Termin zebrania Godzina Zebrania

1 Dolne Urząd Gminy w Żukowie 18 stycznia 2019r. 18:00

2 Elżbietowo Urząd Gminy w Żukowie 16 stycznia 2019r. 18:00

3 Norbertanek Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie 17 stycznia 2019r. 18:00

4 Nowe Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie 15 stycznia 2019r. 18:00

5 Wybickiego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żukowie 14 stycznia 2019r. 18:00

L.P. Sołectwo Miejsce Zebrania Termin zebrania Godzina Zebrania

1. Babi Dół świetlica wiejska 21 stycznia 2019r. 18:00

2. Banino remiza OSP Banino 22 stycznia 2019r. 18:30

3. Borkowo Szkoła Podstawowa w Borkowie 24 stycznia 2019r. 18:00

4. Chwaszczyno Strefa Kultury w Chwaszczynie 7 marca 2019r. 18:00

5. Czaple remiza OSP Leźno 4 marca 2019r. 18:00

6. Glincz Szkoła Podstawowa w Glinczu 30 stycznia 2019r. 18:00

7. Leźno Szkoła Podstawowa w Leźnie 31 stycznia 2019r. 18:00

8. Łapino Kartuskie świetlica wiejska 4 lutego 2019r. 18:00

9. Małkowo Centrum Kultury i Sportu w Małkowie 5 lutego 2019r. 18:00

10. Miszewo remiza OSP Miszewo 6 lutego 2019r. 18:00

11. Niestępowo Szkoła Podstawowa w Niestępowie 7 lutego 2019r. 18:00

12. Nowy Świat Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie 5 marca 2019r. 18:00

13. Otomino świetlica wiejska 28 stycznia 2019r. 18:00

14. Pępowo Szkoła Podstawowa w Pępowie 12 lutego 2019r. 18:00

15. Przyjaźń Szkoła Podstawowa w Przyjaźni 14 lutego 2019r. 18:00

16. Rębiechowo remiza OSP Banino 18 lutego 2019r. 18:00

17. Rutki świetlica wiejska 19 lutego 2019r. 18:00

18. Skrzeszewo remiza OSP Skrzeszewo 20 lutego 2019r. 18:00

19. Sulmin remiza OSP Sulmin 21 lutego 2019r. 18:00

20. Tuchom „Dworek Oleńka” w Tuchomiu 25 lutego 2019r. 18:00

21. Widlino świetlica wiejska 27 lutego 2019r. 18:00

22. Żukowo Urząd Gminy w Żukowie 28 lutego 2019r. 18:00
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Trzy nowe przystanie kajakowe już prawie gotowe

Szkoła w Miszewie z nową salą gimnastyczną

Trwają odbiory trzech przystani kajako-
wych w Lniskach, Borkowie i Żukowie. In-
westycje zostały zrealizowane w ramach 
zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 
Szlakiem Raduni”.

 W przypadku każdej przystani umocnio-
no brzeg Raduni wraz z pochylniami wspo-
magającymi wodowanie i wynoszenie kaja-

Ma 833 m² powierzchni użytkowej i wkrót-
ce będzie regularnie służyć uczniom. Sala 
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
w Miszewie jest świeżo po odbiorze.

– Budowa sali gimnastycznej przy szkole 
w  Miszewie to inwestycja przede wszystkim 
w zdrowy tryb życia i aktywność dzieci – za-
znacza Burmistrz Żukowa, Wojciech Kan-
kowski. – Budując tego typu obiekty i dbając 
o te już istniejące, np. poprzez termomoderni-
zację, chcemy stworzyć uczniom naszej gmi-
ny jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.
 Prace budowlane polegały przede 
wszystkim na rozbudowie budynku szkol-
nego o salę gimnastyczną wraz z salami 
dydaktycznymi. W ramach zadania przebu-
dowano również sieć wodociągową, wybu-
dowano budynek gospodarczy oraz zbiorni-
ki retencyjne.
– Marzenia się spełniają, otrzymaliśmy już 
pozwolenie na użytkowanie nowej części 
szkoły wraz z salą gimnastyczną – mówi Do-
rota Richert, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Miszewie. – Nie mogę się doczekać reakcji 
uczniów, kiedy oznajmię, że przeprowadzamy 
się do nowych sal i co najważniejsze, że bę-
dziemy mogli korzystać z sali gimnastycznej. 
Uczniowie z niecierpliwością czekają również 

ków z wody. W Lniskach wykonano obiekty 
małej architektury, takie jak ławki czy ścież-
ki spacerowe. W Żukowie przy przystani 
stanęły wiaty wypoczynkowe, plac zabaw 
i stoliki szachowe. Wykonano także pomost 
trójpokładowy, stosowne oświetlenie i miej-
sca parkingowe. Jest też dobra wiadomość 
dla fanów siatkówki plażowej. W tym miej-
scu powstało bowiem ogrodzone boisko do 

uprawiania tej dyscypliny. 
 W Borkowie, przy przystani znajdziemy 
wiaty wypoczynkowe, oświetlenie, ciągi 
pieszo- jezdne i miejsca parkingowe. Nie za-
brakło również pomostu dwupokładowego.
Łączny koszt trzech inwestycji to ok. 
2,3 mln zł., z czego ok. 1,9 mln zł pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

na strefę relaksu, która jest w trakcie wypo-
sażania. Nowe pomieszczenia (sale lekcyjne, 
biblioteka, sala gimnastyczna) to szersze 
możliwości do realizacji zadań dydaktyczno-
-wychowawczych oraz organizacji zajęć 
pozalekcyjnych. Nareszcie będziemy mogli 
prowadzić w szkole zajęcia sportowe i  ar-
tystyczne, na które tak bardzo czekają nasi 
uczniowie.

 Inwestycja kosztowała 4,1 mln zł. Wyko-
nawcą prac była firma Zakład Usług Remon-
towo-Budowlanych „Apollo” Piotr Lubecki 
z miejscowości Nowa Wieś Kościerska. Ofi-
cjalne otwarcie nowego obiektu odbędzie 
się w lutym br.
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Termomodernizacje szkół
Szkoła w Chwaszczynie już po termomodernizacji

Zielone światło dla termomodernizacji szkoły w Pępowie

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją 
Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie! Budynek jest teraz 
przede wszystkim cieplejszy, ale też bardziej estetyczny.

 W ramach prac wykonane zostało kompleksowe docieple-
nie ścian. Wymieniono niektóre okna i drzwi. Zmodernizo-
wano także instalacje grzewcze, zamontowano ekologiczne 
źródła ciepła oraz zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne 
i wewnętrzne na źródła światła LED. 
 Wykonano także instalację solarną na dachu budynku 
szkoły, przyłącze instalacji gazowej, a także 26 gruntowych 
kolektorów pionowych sond geotermalnych. Prace wykonała 
firma RenCraft Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
 Warto również podkreślić, że wkrótce rozpoczną się pracę 
związane z termomodernizacją innej placówki oświatowej 
w  gminie Żukowo – Szkoły Podstawowej w Pępowie. Więcej 
na ten temat poniżej.
 Wartość zadania, w skład którego wchodzi modernizacja 
czterech szkół (Skrzeszewo, Pępowo, Leźno i Chwaszczyno), 
wynosi ok 6,3 mln zł. Z tego prawie 2,7 mln zł pochodzi z Re-
gionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wraz 
z  przedstawicielem firmy PUH Ekosun Paweł Czupajło 
z Koszalina podpisali umowę na zaprojektowanie i wyko-
nanie prac budowlanych polegających na kompleksowej 
modernizacji Szkoły Podstawowej w Pępowie.

 Pierwszym etapem prac jest opracowanie przez zwycięzcę 
przetargu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonaw-

czej na wykonanie termomodernizacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wymaganych przepi-
sami uzgodnień. Następnie wykonawca przystąpi do robót 
termomodernizacji, a także montażu instalacji i urządzeń 
elektrycznych.

 Zakończenie prac przy szkole planowane jest na dzień 
30 kwietnia 2019 r.



INWESTYCJE

Nr 24/12 • Grudzień 2018  |  9  

Spichlerz odebrany
Modernizacja spichlerza z pewnością pomoże w organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Salę wi-
dowiskową zaprojektowano z myślą między innymi o kameralnych występach i przedstawieniach 
artystycznych. 

 W obiekcie będzie mieścić się 
również Strefa Kultury i Centrum Ak-
tywności Rodzin. Spichlerz będzie 
sercem kulturalnym Gminy Żukowo, 
miejscem spotkań i koncertów.
 Łączny koszt inwestycji „Rewita-
lizacji Starego Centrum Żukowa” to 
12 mln zł, z czego 7 mln to dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Na zada-
nie, oprócz modernizacji spichlerza, 
składają się również: modernizacja 
ul. 3 Maja i utworzenie przyklasztor-
nej przestrzeni parkowej (inwestycja 
zakończona we wrześniu 2018 roku).

OSP w Skrzeszewie będzie rozbudowana!
W tej sprawie została podpisana umowa ze zwycięzcą przetargu, firmą Usługi Remontowo-Budow-
lane Wojciech Cyrzan z miejscowości Udorpie. 

 W ramach rozbudowy powstanie 
295m2 nowej powierzchni z  przezna-
czeniem na garaże, pomieszczenia so-
cjalne i biurowe.
– Każda inwestycja w ochotniczą straż 
pożarną, to niezwykle ważne zadanie 
z  perspektywy bezpieczeństwa – pod-
kreśla Wojeciech Kankowski, Bur-
mistrz Gminy Żukowo. – Ochrona życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców to kwe-
stia priorytetowa, dlatego systematycz-
nie wspieramy nasze jednostki OSP.
 Prace zakończą się latem 2019 roku. 
Inwestycja kosztować będzie 1,15 mln 
zł. Pieniądze na ten cel w  całości po-
chodzą z budżetu Gminy Żukowo.
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Podsumowanie roku 2018
Choć 2018 rok obfitował w szereg ważnych wydarzeń i inwestycji, postaraliśmy się              
z każdego miesiąca wybrać jedno wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć 
mieszkańcom gminy Żukowo.

LUTY 
P o d p i s a n i e 
u m o w y  n a 
przebudowę                    
i rozbudowę 
historycznego 
b u d y n k u 
S p i c h l e r z a              
w Żukowie. 

Modernizacja obiektu z pewnością 
pomoże w organizacji przedsięwzięć 
ku l t u ra l nyc h .  S a l ę  w i d o w i s ko w ą 
zaprojektowano z myślą między innymi              
o  k a m e r a l n y c h  w y s t ę p a c h                                      
i  przedstawieniach artystycznych.             
W obiekcie będzie mieścić się również 
Strefa Kultury i Centrum Aktywności 
Rodz in .  Sp ich lerz  będz ie  sercem 
kulturalnym Gminy Żukowo, miejscem 
spotkań i koncertów.

MAJ
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy. 
Uroczystym ślubowaniem młodzi radni 
rozpoczęli obrady, podczas których wybrano 
przewodniczącego, wiceprzewodniczących 
oraz sekretarza. Młodzi radni zaświadczenia               
o wyborze na radnego otrzymali z rąk 
Burmistrza Wojciecha Kankowskiego.

STYCZEŃ 
Tłumy podczas przemarszu Orszaku 
Trzech Króli w Żukowie
Już po raz szósty ulicami Żukowa przeszedł 
barwny Orszak Trzech Króli. Za królami, którzy 
w tym roku jechali wojskowym samochodem, 
podąża ły  t łumy mieszkańców,  ks ięża                            
i przedstawiciele władz samorządowych.

CZERWIEC
Konferencja w sprawie Obwodnicy 
Metropolitalnej
K o n f e r e n c j a  d o t y c z ą c a  j e d n e j                                     
z najistotniejszych inwestycji dla Gminy 
Żukowo w ostatnich latach. Burmistrz Gminy 
Żukowo przedstawił działania podjęte w celu 
p r z y s p i e s z e n i a  b u d o w y  O b w o d n i c y 
Metropolitalnej wraz z obwodnicą Żukowa 
oraz zapowiedział kolejne kroki podejmowane  
w tej sprawie.

SIERPIEŃ
G w i a z d y  p o d c z a s  M u z y  n a d 
Jeziorkiem
Między innymi Farben Lehre i Coma zagrały dla 
żukowskich fanów rockowego grania. Impreza 
od lat cieszy się ogromną popularnością. Nie 
inaczej było w 2018 roku. Występy muzyczne 
przeplatały się z widowiskowymi eksplozjami 
kolorów. Tradycyjnie na przybyłych czekały 
stoiska kulinarne i szereg atrakcji.

WRZESIEŃ
N o w a  p r z e s t r z e ń  p u b l i c z n a                       
w centrum Żukowa
23 września odbyło się uroczyste otwarcie 
strefy rekreacyjnej zrewitalizowanego parku 
przy klasztorze Norbertanek. Mieszańcy gminy 
mogą już korzystać z drewnianego pomostu, 
nowo powstałych ścieżek dla pieszych, ławek, 
altan oraz stojaków rowerowych wokół 
oczyszczonego, pogłębionego i wzmocnionego 
stawu.

PAŹDZIERNIK 
Mieszkańcy Wybrali Burmistrza                    
i Radę
21 października mieszkańcy całego kraju 
wybrali się do urn wyborczych, by zagłosować 
w Wyborach Samorządowych. W Gminie 
Żukowo po raz drugi z rzędu na burmistrza 
wybrano Wojciecha Kankowskiego. Z listą 
wszystkich wybranych radnych można 
zapoznać się na stronie www.bip.zukowo.pl.   
W gminie Żukowo frekwencja wyniosła 57,3%. 

KWIECIEŃ
O t w a r c i e  S t r e f y  K u l t u r y                               
w Chwaszczynie
Uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie 
o d d a n o  d o  u ż y t k u  S t r e f ę  K u l t u r y                                 
w Chwaszczynie, która powstała w wyniku 
rozbudowy remizy strażackiej. Miejsce to, pod 
zarządem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie 
służy mieszkańcom, organizacjom, Kołu 
Gospodyń Wiejskich, hafciarkom, klubom, 
stowarzyszeniom i zespołom artystycznym.                 
W Strefie Kultury siedzibę ma również Filia 
Biblioteki Samorządowej.

GRUDZIEŃ 
J a r m a r k  B o ż o n a r o d z e n i o w y                         
z międzynarodowym charakterem
Choinka, regionalne wypieki i świąteczne 
występy. Tak w skrócie opisać można kolejną 
edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
na początku grudnia odbył się w Żukowie. 
Magię świąt dało się wyczuć na każdym kroku. 
Po dziedzińcu spacerował Św. Mikołaj, na 
scenie artyści prezentowali świąteczne 
piosenki, a z jarmarkowych stoisk wydobywał 
się zapach regionalnych potraw. Żukowo 
p o d c za s  J a r m a r ku  go ś c i ł o  d e l e ga c j e                             
z Wendelstein, Saint Junien i Świdnicy.

MARZEC 
IX Gala Wręczenia Gminnej Nagrody 
„Sucovia”
Nagrody otrzymali: Edmund Szymikowski 
(Kultura), GKS Żukowo Sekcja Lekkoatletyczna 
(Sport), Projekt Szlachetna Paczka (Inicjatywy 
społeczne), Hanna Gruba (Edukacja), Zakład 
Produkcyjny Alexander (Gospodarka) , 
Restauracja Mulk (Nagroda Honorowa                       
– Mecenas), Małgorzata Lewińska (Nagroda 
Burmistrza).

LIPIEC
750 tys. zł dofinansowania  na drogi
W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 
Burmistrz Wojciech Kankowski podpisał 
u m o wę  z  W i c e wo j e wo d ą  Po m o rs k i m 
Mariuszem Łuczykiem, na dofinansowanie 
inwestycji drogowych w ramach programu na 
rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów 
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury 
drogowej.

LISTOPAD 
100 lat niepodległości
W listopadzie cała Polska świętowała 100-lecie 
niepodległości. Uroczyście to wydarzenie 
obchodzili również mieszkańcy gminy Żukowo. 
W kościołach dekanatu żukowskiego odbywały 
się msze św. w intencji Ojczyzny, a w szkołach 
specjalne przedstawienia. Główne gminne 
uroczystości obchodzono 11 listopada, przy 
pomniku Matki Boskiej Królowej Polski. Tam 
delegacje złożyły kwiaty.
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pomniku Matki Boskiej Królowej Polski. Tam 
delegacje złożyły kwiaty.
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Barwny korowód ruszył spod hali widowisko-
wo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, 
potem jego uczestnicy przeszli kolejno ulica-
mi Armii Krajowej i Gdyńską, by dotrzeć do 
kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie królowie 
oddali pokłon Jezusowi.

Fot. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

WYDARZENIA

Święto Trzech Króli zgromadziło tłumy
Już po raz siódmy tłumy wiernych przeszły ulicami Żukowa podczas Święta Objawienia 
Pańskiego. Za Mędrcami ze Wschodu podążali m.in. ks. Czesław Las, proboszcz parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, uczniowie, panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy Żukowo.

Zeskanuj kod QR telefonem, 
żeby zobaczyć więcej zdjęć
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 Wizyta w zaprzyjaźnionych gminach pod-
czas Jarmarków Bożonarodzeniowych to już 
tradycja. Podczas ich trwania delegacje pro-
mują Żukowo, a także prezentują mieszkań-
com i turystom kulturę oraz zwyczaje panu-
jące na Kaszubach.

 Wcześniej, na początku grudnia, podczas 
żukowskiego jarmarku gościliśmy reprezen-
tacje z zaprzyjaźnionych gmin z Francji i Nie-
miec. Relacje z tego wydarzenia znajdą Pań-
stwo na stronie www.zukowo.pl

WYDARZENIA

Żukowo na międzynarodowych 
jarmarkach
Delegacje z Gminy Żukowo aktywnie uczestniczyły w Jarmarkach Bożonarodzeniowych 
we Francji i Niemczech. Sylwia Laskowska – Bobula i Tomasz Szymkowiak, zastępcy 
Burmistrza Gminy Żukowo wraz z reprezentacjami udali się odpowiednio do Saint Junien 
i Wendelstein.
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Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Żukowo wzięły udział w uroczystym spotkaniu 
wigilijnym. Ciepło i atmosferę świąt dało się odczuć już od pierwszych minut spotkania.

WYDARZENIA

 Nie zabrakło życzeń, opłatka i kolęd, a na 
stole królowały dania znane z tradycyjnych 
stołów wigilijnych. Spotkanie rozpoczął Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.
– Jesteście wizytówką naszej gminy – podkre-
śla Burmistrz Żukowa. – Nasz samorząd kła-
dzie duży nacisk na inwestycje i dynamiczny 
rozwój, ale nie zapominamy nigdy o szacunku 
dla kultury i tradycji. To ważne, że potraficie 
spojrzeć na aktualne problemy zarówno na 
poważnie jak i z przymrużeniem oka, a nasz re-
gion aktywnie promujecie nie tylko podczas re-
gionalnych turniejów kół gospodyń wiejskich, 
ale i za granicą.
 Życzenia paniom z KGW złożyli także pro-
boszczowie żukowskich parafii ks. Krzysztof 
Sagan i ks. Czesław Las. Swoją obecnością 
panie zaszczycił również Przewodniczący 
Rady Miejskiej Witold Szmidtke.
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Utytułowani mieszkańcy Gminy Żukowo

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
- składanie wniosków

WYDARZENIA

3 stycznia w Sopocie miała miejsce Gala 
66. Plebiscytu Sportowego „Dziennika 
Bałtyckiego”. Jest to najstarszy i najbar-
dziej prestiżowy ranking popularności 
sportowców na Pomorzu. Patronat nad 
Plebiscytem objął Mieczysław Struk, Mar-
szałek Województwa Pomorskiego. 

 Jak na początku przedsięwzięcia podkre-
ślał Adam Mauks, kierownik działu sportowe-
go w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, w tym 
roku podobnie jak w poprzednich edycjach 
akcji nagrodzeni zostali sportowcy, osobno 
juniorzy i seniorzy, trenerzy i pomorskie dru-
żyny. Pośród zgłoszonych znalazła się rów-
nież drużyna z Żukowa. Choć w kwalifikacji 
wojewódzkiej zajęła IV miejsce, czyli tuż za 
„pudłem”, to drużyna GKS Żukowo – piłka 
nożna kobiet, zdobyła tytuł „Drużyna Roku 
Powiatu Kartuskiego”! Trenerami dziewcząt 
są Jacek Drążek i Adam Pyszka.
 Swoim wynikiem poszczycić się może rów-
nież Jakub Deik zawodnik GKS Żukowo - piłka 
ręczna. Jakub zdobył ex aequo tytuł Juniora 
Roku Powiatu Kartuskiego. Gratulujemy!

 
Zdjęcia: Katarzyna Murawska

Tekst: Anna Kozakowska

Pary małżeńskie, które przeżyły 50 lat  w jednym związku małżeńskim a  chciałyby 
otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, uprzejmie proszone są o składanie 
pisemnych wniosków o ich przyznanie.

Odznaczenia można otrzymać raz w życiu jako podziękowanie i wyraz uznania za staż małżeński. Nie są one 
obligatoryjne, stąd małżonkowie, którzy mają miejsce zameldowania na terenie Gminy Żukowo, a chcieliby 
zostać uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez Prezydenta RP, pro-
szeni są o zgłoszenie się do USC w Żukowie. W imieniu Jubilatów pisemnego zgłoszenia mogą również doko-
nać za ich zgodą i wiedzą inni członkowie najbliższej rodziny.
Urząd Stanu Cywilnego po ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, sporządza projekt wniosku i 
przesyła go do Wojewody Pomorskiego, który jako organ wnioskujący występuje do Prezydenta RP o nadanie 
odznaczenia. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonuje Burmistrz Gminy Żukowo przy udzia-
le przedstawicieli władz samorządowych.

Prosimy o dokonywanie pisemnych zgłoszeń do 8 lutego 2019 roku. 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Żukowie, ul. Gdańska 52, pok. 15, 
tel. 58 685 83 43.



WYDARZENIA
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 U Bożego Dzieciątka szukali pokoju i ra-
dości. Posłowie z dziesięciu krajów spotkali 
się przy stole wigilijnym przygotowanym 
przez Anioła. Wspominali swoje bożonaro-
dzeniowe tradycje narodowe, podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W naszej 
szkolnej stajence ofiarowali Dzieciątku dary 
symbolizujące ich kraje. Francuz przyniósł 
pudełko perfum, Niemiec- płytę Bacha, 
Włoch – pizzę i makaron, Holender - bukiet 
tulipanów i ser, Duńczyk - książkę „Baśnie 
Andersena”, Szwed – rękawiczki i czapkę, 
a Polak – chleb.
 W świąteczny nastrój zebraną społecz-
ność wprowadziły tradycyjne polskie kolę-
dy. Ważnym przesłaniem tego spotkania był 
utwór biskupa Antoniego Długosza: „Europo 
nie możesz żyć bez Boga”.
 Dyrektor szkoły Józef Belgrau zaznaczył, 
że Jezus narodził się poza naszym kontynen-
tem, u bram Europy, w miejscu, gdzie spoty-
kały się drogi ówczesnego Świata. Jednak 
chrześcijaństwo dla Europy od pierwszych 
wieków było bardzo ważne. Termin „Euro-
pa” dzisiejsze znaczenie i popularność uzy-
skał dopiero w epoce oświecenia, wcześniej 
dla świata spoza było to po prostu „Chrześci-
jaństwo”. Na zakończenie prefekt szkoły ks. 

W okresie przedświątecznym uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie pod 
opieką nauczycieli przygotowali przed-
stawienia o tematyce bożonarodzenio-
wej. Każda grupa wiekowa zaprezentowa-
ła inny rodzaj przedstawienia.

Jasełka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie miały europejski charakter. 
Do Świętej Rodziny w Betlejem przybyli przedstawiciele Unii Europejskiej. 

Borkowskie Jasełka 
z „europejskim” charakterem

Jasełka na kilka sposobów

Marek Krampa wyjaśnił dzieciom znaczenia 
słowa jasełka, przypomniał co jest najważ-
niejsze w tym, co wydarzyło się w Betlejem 
oraz życzył wszystkim błogosławieństwa na 
ten świąteczny czas.
 Jasełka przygotowała pani Emilia Piask, 
katechetka szkolna wraz z uczniami klasy 

IVa i innych klas. Oprawę muzyczną zapew-
nił chórek szkolny i bracia Galińscy. Orga-
nizację przedstawienia swymi działaniami 
wspierały panie Zyta Formela, nauczycielka 
muzyki i Bożena Zaborowska, nauczycielka 
plastyki i techniki.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Borkowie

 Najstarsza młodzież pod kierunkiem pani 
Doroty Stubińskiej przedstawiła ‚Opowieść 
Wigilijną’ o samotnym skąpcu, uczniowie 
klasy Ia wraz z wychowawczynią, panią 
Wioletą Krause przygotowali „Dziewczynkę 
z  zapałkami”, a dzieci z oddziałów przed-

szkolnych wykonały tradycyjne jasełka, 
w których nie zabrakło recytacji, śpiewu ko-
lęd i prezentów dla rodziców.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie



SPORT
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Zawodnicy Moreny Żukowo w turnieju mi-
kołajkowym w mini zapasach w Żukowie 
wywalczyli 10 medali! 

 W zawodach wystartowało 67 zawodni-
ków z 7 klubów z dwóch województw, w kla-
syfikacji drużynowej zespół z Żukowa upla-
sował się na drugiej lokacie. 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ŻUKOWSKICH ZA-
WODNIKÓW:
Chłopcy
Kat. 21 kg – 1. miejsce Czerwionka Hubert 
Fundacja Morena Żukowo
Kat. 23 kg – 2. miejsce Leonarczyk Oliwier 
Fundacja Morena Żukowo
Kat. 25 kg – 3. miejsce Ojowski Bartłomiej 
Fundacja Morena Żukowo
Kat. 31 kg – 2. miejsce Cieman Tyberiusz Mo-
rena Wega Żukowo
Kat. 37 kg – 2. miejsce Pituła Artur Funda-
cja Morena Żukowo, 3. miejsce Waszczuk 
Krzysztof Fundacja Morena Żukowo
Kat. 43 kg – 1. miejsce Halman Jakub Funda-
cja Morena Żukowo
Kat. 46 kg – 2. miejsce Weiher Dominik Fun-
dacja Morena Żukowo
Dziewczyny
Kat. 34 kg – 2. miejsce Reglińska Maja Fun-
dacja Morena Żukowo, 3. miejsce Kałuzińska 
Zuzanna Morena Wega Żukowo

Zakończyły się zmagania w Igrzyskach 
Dzieci w unihokeju w tym sezonie. Repre-
zentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Baninie zmagania gminne 
i powiatowe przeszły bez straty meczu, tra-
cąc również niewiele bramek. 

 W półfinałach chłopcy zakończyli swój 
udział w turniejach plasując się na III m. Dziew-
czynki po zaciętej walce przeszły przez półfi-
nał wojewódzki zajmując I miejsce i tym sa-
mym awansowały do finału wojewódzkiego.
 W finale wojewódzkim zajęły I miejsce po-
konując zespoły z: Gdyni, Gdańska Osowy, 
Tuchomia Pszczółek oraz Nowego Dworu Kró-
lewskiego. Dzięki temu sukcesowi awansowa-
ły do ogólnopolskich mistrzostw unihokeja!
 Wszystkim serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za zaangażowanie, wolę walki oraz 
sportowego ducha.

10 medali dla Moreny Żukowo 
w Mikołajkowym turnieju

Uczniowie z Banina ze świetnymi 
wynikami w unihokeju!

Punktacja Drużynowa
1. miejsce GKS Cartusia Kartuzy
2. miejsce Fundacja Morena Żukowo
3. miejsce KS Achilles Kolbudy
4. miejsce ZKS Miastko 
5. miejsce ZKS Granica Gdańsk
6. miejsce LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański
7. miejsce ZKS Olimpia Elbląg
 Dla każdego uczestnika czekały pamiąt-
kowe medale, a także słodkie upominki. 

Symboliczną minutą ciszy koledzy zapaśni-
cy upamiętnili tragicznie zmarłego zapaśni-
ka z Kartuz Damiana Metzę.
 Puchary, medale i upominki wręczyli Dy-
rektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie 
Aleksandra Rogalewska-Kania, Prezes Po-
morskiego Okręgowego Związku Zapaśni-
czego Zbigniew Grzegorzewski, Józef Boro-
wicz i  dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej 
Wroński.



WYDARZENIA
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Światowe Dni Młodzieży to spotkanie 
młodych ludzi z całego świata, którzy 
swoim życiem świadczą o Jezusie Chry-
stusie. Młodzież związana z chwaszczyń-
ską grupą ŚDM za sprawą wielu wysiłków 
zakwalifikowała się do wąskiego grona 
zespołów Festiwalu Młodych.
 
 W ramach Wydarzeń Centralnych Świato-
wych Dni Młodzieży trwających w dn. 23-27 
stycznia 2019 roku grupa młodzieży weźmie 
czynny udział w przeprowadzeniu wyżej 
wspomnianego spotkania. Godny uwagi jest 
cel, który przyświeca Festiwalowi Młodych. 
Otóż młodzi ludzie przez kilka dni mają moż-
liwość spotkania Pana Boga w drugim czło-
wieku poprzez dzielenie się pasją i talentami 
z innymi.
 W ramach Festiwalu Młodych 24 stycznia 
o godz. 21 (godz. 3  czasu polskiego) plano-
wany jest występ artystyczny wykonawców 

7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie weźmie 
udział w dwutygodniowych szkoleniach re-
alizowanych w Irlandii, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech i na Malcie. 
 
 Szkolenia zostały zaplanowane w różnych 
lokalizacjach, w ośrodkach gwarantujących 
międzynarodowe grupy uczestników, by 
w  maksymalny stopniu poszerzyć zakres na-
wiązywania kontaktów międzynarodowych. 
Przedmiotem szkoleń będą między innymi 
metoda zintegrowanego nauczania przedmio-
towo-językowego z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii, nowe metody nauczania 
języka angielskiego, metody zarządzania klasą, 
metody pracy z grupą oraz rozwijanie umiejęt-
ności komunikacyjnych w języku angielskim. 
 Wszystko dzięki dofinansowaniu jakie szko-
ła otrzymała w ramach programu POWER (Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
 Udział w projekcie POWER to szansa dla 
nauczycieli na poszerzenie wiedzy, wymianę 
doświadczeń oraz dobrych praktyk z nauczy-
cielami z całego świata. Jako pierwsza na kurs 
językowy na Maltę wyjechała Kamila Wilma na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej, obecnie 
wychowawczyni klasy III a. Brała udział w szko-
leniu językowym w szkole „Sprachcaffe Lengu-
ages Plus”, gdzie miała możliwość podniesienia 
swoich kompetencji językowych, które są klu-

Młodzież z Chwaszczyna i okolic bogatą reprezentacją Polski 
i Kaszub podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie

Nauczyciele z Banina zdobywają 
wiedzę poza granicami kraju

naszej grupy. 
 Festiwal Młodych otwiera przed nami 
niezwykłą sposobność zaprezentowania 
zgromadzonym pielgrzymom z całego świa-
ta dziedzictwa narodowego i kulturowego 
naszej Ojczyzny - Polski oraz naszej małej 
Ojczyzny - Kaszub.
 Młodzież zrzeszona przy chwaszczyńskiej 
parafii zaplanowała przybliżenie znacze-
nia naszych barw narodowych oraz - dzięki 
współpracy z Fundacją Edukacji Polonijnej 
- ukazania piękna naszego kraju. Następnie 
młodzież przypomni postać inicjatora Świa-
towych Dni Młodzieży Jana Pawła II i wykona 
w wersji dwujęzycznej jego ulubioną piosen-
kę religijną Barkę. Po tej części prezentacji 
przyjdzie czas na przedstawienie regionu, 
z którego pochodzimy. Młodzież w strojach 
kaszubskich przybliży legendę o powstaniu 
Kaszub oraz odśpiewa w języku kaszubskim 
ludowy utwór Tu je nasza zemia. Na zakoń-

czenie występu wszyscy pielgrzymi zostaną 
zaproszeni do wykonania naszego tańca na-
rodowego – poloneza.
 Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kan-
kowski objął patronat honorowy, a Miesięcz-
nik „Moja Gmina” patronat medialny nad or-
ganizacją i uczestnictwem grupy młodzieży 
z parafii pw. Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Chwaszczynie w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Panamie.

Źródło: ks. Łukasz Szymanowski, koordynator 
ŚDMPanama w Chwaszczynie 

czowe dla realizowanych przez szkołę projek-
tów międzynarodowych. 

Źródło: Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata 
Józefa Bigusa w Baninie
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Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Somonino

ul. Osiedlowa 17
83-314 Somonino

tel./fax: 58 694 12 80, 509-758-574
e-mail: wtz_somonino@vp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Chmielno

ul. Garncarska 1
83-333 Chmielno

tel./fax: 58 684 20 32
e-mail: wtz@wtzchmielno.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Stężyca przy 

Fundacji Słoneczne Wzgórze
ul. Kartuska 73A
83-322 Stężyca

tel.: 503 800 378
e-mail: sunnyhill@wp.pl

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej 
w Kobysewie

Kobysewo, ul. Polna 3
83-304 Przodkowo

tel.: 58 865 16 00
dps@kartuskipowiat.pl

Dom Pomocy Społecznej 
w Stężycy

ul. Damroki 1
83- 332 Stężyca

tel.: 58 684 37 04

Dom Pomocy Społecznej 
w Łosienicach

Łosienice 39
83-323 Kamienica 

Szlachecka
tel.: 58 684 34 92

Gminny Ośrodek 
Opiekuńczy w Chmielnie 
kontakt: GOPS Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno
tel.: 58 685 68 69

e-mail: gops@chmielno.pl

Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

„DOM ŚW. WINCENTEGO”
prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo

w Kartuzach, 
ul. Piłsudskiego 4

„NAJO CHECZ”
prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo

w Kartuzach, 
ul. Gdańska 12

„OSTRZYK”
prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo

w Ostrzycach, 
ul. Kościelna 1
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żukowie

83-330 Żukowo
ul. Prusa 49

tel.: 58 681 82 64
tel.: 58 355 07 40
fax: 58 681 82 64

e-mail: gops@zukowo.pl

GODZINY PRACY OŚRODKA 
poniedziałek: od 8:00 do 17:00

wtorek - czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:30

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

83-300 Kartuzy, ul Mściwoja II 20
www.pcprkartuzy.pl

e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
 tel/fax: 58 685 33 20, 684-00-82

GODZINY URZĘDOWANIA: 
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 

7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30 - 15:00

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w 

Województwie Pomorskim

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

tel.: 58 307 74 08
fax: 58 305 36 97

e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

PRZYDATNE INFORMACJE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KARTUSKIM



L.P. Zakres Wykonawca Numer telefonu

1

Sołectwo: Glincz, Babi dół, Skrzeszewo, Przyjaźń, 
Rutki, Borkowo, Otomino; w sołectwie Żukowo: 
ul. Pod Elżbietowo od drogi powiatowej w 
kierunku jeziora Głębokiego; w sołectwie Leźno: 
Lniska

Usługi Transportowe i Prace Ziemne Ryszard 
Piastowski 

Babi Dół 16/4
83-330 Żukowo

692 160 525

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

Usługi Rolnicze, Transport
Jan Wanke

Banino, ul. Lotnicza 80
80-297 Banino

511 936 699

3 Sołectwo: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom, 
Nowy Tuchom

Firma Transportowo – Usługowa 
„Pod Skarpą” Piotr Pośpieszny

Gdynia, ul. Chwaszczyńska 206
81-571 Gdynia

507086009

4 Miasto i sołectwo Żukowo oraz sołectwo Małkowo
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.

Żukowo, ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

58 586 75 86
58 681 12 19

AKCJA ZIMA 2018/2019

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

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
dyżurny tel. 586810321
Kierownik rej. Wojewódka 609 690 803, z-ca kierownika Komolubi 609 690 793

Zimowe utrzymanie dróg krajowych
Standard II - odcinek Gdynia - Kościerzyna (droga krajowa nr 20 ) 
Standard II - odcinek Żukowo - Gdańsk (droga krajowa nr 7)
Kontakt: 
Kościerzyna: tel. dyżurny 516 008 650, tel. 58 686 67 89 
Gdańsk: tel. dyżurny 0 797 335 046, tel. do wykonawcy 571 209 118

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
•  Standard III - Nr drogi 1900G - odcinek Przodkowo – Miszewo - Leźno 
•  Standard III - Nr drogi 1901G - odcinek Miszewo - Banino - Rębiechowo 
•  Standard IV - Nr drogi 1416G - odcinek Tokary - Miszewo 
•  Standard IV - Nr drogi 1903G - odcinek Kobysewo - Żukowo
•  Standard IV - Nr drogi 1928G - odcinek Babi Dół - Skrzeszewo Żukowskie 
•  Standard IV - Nr drogi 1929G - odcinek Lniska - Przyjaźń - Łapino
•  Standard IV - Nr drogi 1930G - odcinek Lniska – Niestępowo - Sulmin 
•  Standard V - Nr drogi 1902G - odcinek Chwaszczyno - Barniewice 
Kontakt:
tel. dyżurny 603 748 532, tel. 58 681 07 15

INFORMACJE


