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Za nami marzec, czas refleksji związanych z Wielkim Postem, ale też radości i obchodów Święta Wielkanocy. Pod ko-
niec marca spotkaliśmy się też na Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie. Naszą gminę wspaniale 
reprezentowały panie z KGW Borkowo, którym gratuluje świetnego występu. Co ważne, podczas tej imprezy wyrażono 
chęć zorganizowania pierwszego ogólnopolskiego turnieju KGW. Nie wykluczone, że odbyły się on właśnie w Żukowie. 
Czas pokaże, czy tak się stanie.
W minionym miesiącu nie brakowało też inwestycji drogowych. W obecności Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha otworzyliśmy ulice: Lisią 
i Dobrzewińską w Chwaszczynie. Zakończyły się też prace drogowe w Widlinie i modernizacyjne przy ul. 3 maja w Żukowie. Co poza drogami? 
Kończymy prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Pępowie, a w Skrzeszewie zawiesiliśmy wiechę przy rozbudowie remizy OSP.
Przed nami kolejne ważne zadania. Przygotowujemy się także do uroczystych obchodów 30-lecia nadania praw miejskich miastu Żukowo, 
ale o tym więcej wkrótce.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

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

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNY

Piotr Lewna
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat Inwestycji: pokój 9 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-66 
Kierownik 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
Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
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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Żukowska filia Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatu Kartuskiego już otwarta

– Jest to bardzo ważny dzień dla naszego po-
wiatu – mówił Bogdan Łapa, Starosta Powiatu 
Kartuskiego – Jesteśmy przekonani, że to ułatwi 
funkcjonowanie wydziału komunikacji, a przede 
wszystkim przybliży klienta do urzędu.
 Włodarze zgodnie podkreślili, że otwarcie 
filii to efekt dobrej i skutecznej współpracy sa-
morządów. Gmina Żukowo partycypuje w tym 
przedsięwzięciu ponosząc koszt wynajmu od-
działu.
– Mieszkańcy naszej gminy stanowią około 30% 
wszystkich klientów Wydziału Komunikacji – mó-
wił Burmistrz Gminy Żukowo, Wojciech Kankow-
ski – Cieszę się, że teraz będą mieli oni znacznie 
bliżej, by załatwić swoje sprawy. 

Filia w Żukowie otwarta jest w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 – 15:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:00

Czwartek: 7:30 – 15:00
Piątek: 7:30 – 14:30 

Mogą z niej skorzystać wszyscy 

mieszkańcy powiatu kartuskiego.

Od kwietnia mieszkańcy Gminy Żukowo mają zdecydowanie bliżej, by załatwić sprawy 
dotyczące między innymi ich pojazdów. Przy ul. Prusa 49 w Żukowie (budynek, w któ-
rym znajduje się GOPS) otwarto żukowską filię Wydziału Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Kartuzach.
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VII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

 Za nami VII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. 
Radni przegłosowali następujące uchwały:
1.  W sprawie wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w prowa-
dzonych przez Gminę Żukowo oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych

2.  W sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla nauczycieli zatrudnionych w oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Żukowo, 
realizujących zajęcia w grupach miesza-
nych dzieci sześcioletnich i młodszych

3.  W sprawie nadania nazwy ulicy w Małkowie
4.  W sprawie wystosowania wniosku o zwięk-

szenie liczby etatów w Komisariacie Policji 
w Żukowie

5.  W sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek położonych przy północnej części 
ulicy Dambka we wsi Żukowo, gmina Żu-
kowo

6.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żukowie

7.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Gminy Żukowo

8.  W sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy oraz wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-
cą, której przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość położona w Niestępowie, na 
okres 5 lat

 Z ich treścią zapoznać można się na stro-
nie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska. 
 Po podjęciu uchwał, Burmistrz odpo-
wiedział na pytania Radnych i Sołtysów. 
Zaprosił również zebranych na Wojewódzki 
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. 
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W trosce o zmniejszenie kosztów Burmistrz 
i Rada Miejska apelują do Prezydenta 
o uruchomienie w Polsce systemu 
dotyczącego kaucjonowania opakowań

 Za wprowadzeniem wspomnianego sy-
stemu dotyczącego kaucjonowania opa-
kowań zwrotnych opowiedziały się do-
tychczas, postulując niniejsze rozwiązanie 
w  Ministerstwie Środowiska, m.in. Ogól-
nopolska Izba Gospodarcza Recyklingu 
czy Polski Związek Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych.
 W Niemczech system działa już od 2003 
roku, odzyskuje się ponad 90% butelek PET. 
Niemcy tym samym uzyskują najwyższy po-
ziom odzysku w całej Europie. System kau-
cyjny to opłata przy zakupie i jej zwrot przy 
oddaniu opakowania. Ten prosty mechanizm 
zachęca konsumentów do zwrotu opakowań.
– Doświadczenia naszego zachodniego sąsia-
da, są dobrym przykładem do wprowadzenia 
podobnego systemu w Polsce, jednak należy 
mieć na uwadze, że nie może się to odbyć bez 
wprowadzenia ogólnopolskich przepisów doty-
czących kaucji – podkreśla Burmistrz Żukowa.
 Tematem apelu Burmistrza Gminy Żuko-
wo oraz Rady Miejskiej do Prezydenta RP 

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wraz z Radą Miejską zaapelowali do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Ministra Środowiska Henryka Ko-
walczyka o uruchomienie ogólnopolskiego systemu dotyczącego kaucjonowania opa-
kowań typu PET, szklanych typu butelki po napojach oraz aluminiowych typu puszki po 
napojach.

i  Ministra Środowiska zainteresowały się 
ogólnopolskie media. 
 Najpierw o temacie mogliśmy usłyszeć na 
antenie Radia Zet. Kilka dni później, sprawą 
zainteresowały się Fakty TVN. 

Materiał filmowy można obejrzeć tutaj: 
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/
kaucja-za-plastikowe-butelki-wkrotce-
-moze-stac-sie-faktem-w-polsce,926316.
html
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Komunikat w sprawie 
zajmowania pasa drogowego

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie 
kosztów modernizacji źródła energii cieplnej

Przypominamy o kategorycznym za-
kazie nasadzeń drzew, krzewów, lo-
kalizacji głazów, kamieni, ogrodzeń, 
magazynowania gruzu, ziemi itp. 
w  pasach drogowych dróg gminnych. 
Pas drogowy jest bowiem prawnie 
chroniony, a ochrona pasa drogowego 
to jedno z głównych praw i obowiąz-
ków każdego zarządcy drogi.

 Informujemy, iż zgodnie z art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2068 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudo-
wą, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg wymaga zezwolenia zarządcy dro-
gi, w  drodze decyzji administracyjnej. 

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala 
się jako iloczyn liczby metrów kwadra-
towych zajętej powierzchni pasa drogo-
wego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego i liczby dni zajmowania pasa 
drogowego, przy czym zajęcie pasa dro-
gowego przez okres krótszy niż 24 godzi-
ny jest traktowane jak zajęcie pasa dro-
gowego przez 1 dzień.
 Wskazujemy, iż w przypadku stwier-
dzenia zajęcie pasa drogowego bez 
zezwolenia zarządcy drogi, w drodze 
decyzji administracyjnej, zostanie wy-
mierzona kara pieniężna w wysokości 
10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z 
ust. 4-6. ww. ustawy.
 Ponadto przypominamy, iż w myśl 
obowiązującego prawa spływ wód opa-

dowych z posesji nie może być kierowa-
ny na grunty sąsiednie, w tym również na 
drogi. Wodę opadową należy zagospo-
darować w granicach własnej nierucho-
mości. Niniejsze uregulowane zostało 
w przepisie art. 234 Ustawy z dnia z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.z 
2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Burmistrz Gminy Żukowo ogła-
sza informację o możliwości 
składania wniosków o udziele-
nie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Żukowo na do-
finansowanie kosztów moder-
nizacji źródła energii cieplnej 
na terenie Gminy Żukowo.

 O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby fizyczne, bę-
dące właścicielami domów jed-
norodzinnych oraz wspólnoty 
mieszkaniowe zarządzające nie-
ruchomością, na której ma być 
zrealizowana inwestycja. Dofi-
nansowane będą modernizacje 
źródeł energii cieplnej, polegają-
ce na likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastąpieniu 
ich:
a)  kotłami opalanymi gazem,
b)  kotłami opalanymi olejem 

opałowym,
c)  kotłami opalanymi biomasą 

(drewno kawałkowe, zrębki 
drzewne, brykiety, pellety),

d)  elektrycznymi źródłami cie-
pła na potrzeby ogrzewania 
budynków.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ 
ZGŁASZANE ZADANIA ROZPO-
CZĘTE I ZAKOŃCZONE.

 Mieszkańcy Gminy Żukowo 
zainteresowani udzieleniem 
dofinansowania, powinni zło-
żyć kompletny wniosek w Urzę-
dzie Gminy w Żukowie, przy ul. 
Gdańskiej 52, w biurze obsługi 
klienta, pok. nr 3, w godz. (pn., 
śr. 7:30-15:30, wt. 7:30-17:00, 
cz.  7:30-15:00, pt. 7:30-14:30), 
wraz z  niezbędnymi załącznika-
mi. Maksymalna kwota dotacji 
nie przekroczy 3000 zł.
 Nabór odbywa się w sposób 
ciągły do wyczerpania środków 
finansowych na dany rok. Formu-
larz wniosku dostępny jest w Re-
feracie Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Żukowie – pok. 
nr 38 oraz na stronie interneto-
wej Urzędu www.bip.zukowo.
pl w zakładce „katalog usług” – 
„ochrona środowiska”.
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Podziękowania
Szanowni Państwo,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mogę potwierdzić, że egzaminy gimnazjalistów i oś-
mioklasistów w naszych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowo, od-
były się terminowo i bez zakłóceń w tak trudnym czasie. Stało się to możliwe dzięki bardzo dobrej 
współpracy dyrektorów szkół, nauczycieli, Referatu Oświaty i Zdrowia oraz dyrektora jednostki 
organizacyjnej gminy. Pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim osobom, które brały 
czynny udział i poświęciły swój czas w przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów, składam 
Wam wyrazy uznania i szacunku.
Dzięki Państwa dobrej woli, odpowiedzialności, zaangażowaniu i trosce o nasze dzieci, komisje 
egzaminacyjne zostały skompletowane.
Natomiast naszym gimnazjalistom i ośmioklasistom życzę najlepszych wyników z egzaminów 
i dostania się do wymarzonych szkół średnich.

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo

Kurator oświaty spotkała się z dyrektorami 
żukowskich szkół
W Żukowie odbyło się spotkanie Pomor-
skiego Kuratora Oświaty Pani Moniki 
Kończyk z dyrektorami żukowskich szkól 
oraz Komisją Oświaty i Kultury.

 W swoim wystąpieniu Pani Kurator omó-
wiła aktualną sytuację oświatową oraz 
ważne zagadnienia  dotyczące strajku 
nauczycieli. Monika Kończyk opowiedzia-
ła zebranym miedzy innymi o zmianach 
w prawie oświatowym, dotyczącym miedzy 
innymi nowego systemu oceniania pracy 
nauczycieli i kwestii związanych z awansem 
zawodowym. Wskazała też jakie rozwią-
zania prawne dotyczące systemu oświaty 
wprowadzono w ostatnich latach. Opowie-
działa również miedzy innymi o kluczowych 
kompetencjach pomorskiego nauczyciela. 
 O kompetencjach zawodowych nauczy-
cieli w kontekście awansu zawodowego 
i  oceny pracy mówił wizytator KO w Gdań-
sku Mariusz Rozmus. W kwestii organizacji 
pracy szkoły swoimi refleksjami podzieliła 
się Dyrektor Delegatury w Kościerzynie Pani 
Joanna Sawczyn. Prelegentami spotkania 
byli praktycy, którzy podzielili się swoimi 
doświadczeniami i pomysłami na zmianę 
organizacji pracy szkoły i jej zadań eduka-
cyjno-wychowawczych. 
 W spotkaniu uczestniczył Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski i Kie-
rownik Referatu Oświaty i Zdrowia Urzędu 
Gminy w Żukowie Ewa Pieczora. Uczestnicy 
spotkania byli zgodni, że spośród różnych 
czynników, decydujących o jakości i efek-
tywności pracy szkoły, najważniejszy jest 
niewątpliwie nauczyciel. 
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Ulice Lisia i Dobrzewińska 
w Chwaszczynie otwarte!
Zakończyły się prace budowlane dróg w Chwaszczynie. Dziś oficjalnie otwarto 
ul. Lisią i ul. Dobrzewińską. W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli: Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich, Starota Powiatu Kartuskiego Bogdan Łapa, Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke, Sołtys Chwaszczyna Aleksandra Nosel oraz Tomasz Aleksandrowicz 
i Dariusz Aleksandrowicz z firmy Triada Augusto.

– Cieszę się, że możemy dziś oficjalnie otworzyć 
tę, oczekiwaną przez mieszkańców tej części 
Chwaszczyna, inwestycję – mówił Burmistrz 
Wojciech Kankowski. – Razem możemy realizo-
wać większe zadania, a ta inwestycja to właśnie 
przykład dobrej współpracy samorządu gminy 
z administracją rządową i przedsiębiorcami.
 Wartość robót budowlanych to prawie 
2,5 mln zł, z czego 750 tys. zł pochodzi z do-
finansowania z budżetu państwa w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Konkurencyj-
ności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 
– Dróg potrzebnych, łączących strategiczne 
miejsca jest sporo i cieszę się, że właśnie ten 
wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony 
pozytywnie – mówił Wojewoda Pomorski Da-

riusz Drelich. – Jestem przekonany, że zmianę 
najbardziej odczują mieszkańcy tego regionu.
 Inwestycja polegała na wykonaniu na-
wierzchni asfaltowej na ul. Dobrzewińskiej na 
odcinku ok. 169 m oraz nawierzchni z kostki 
betonowej na ul. Lisiej na odcinku ok. 506 m. 
W ramach zadania wykonano również jedno-
stronny chodnik, oświetlenie drogowe, kana-
lizację deszczową oraz przebudowano sieć 
teletechniczną i energetyczną.
 Wykonawcą prac była firma Elgrunt. Koszt 
dokumentacji pokryła firma Triada Augusto 
wraz z Jerzym Kluszczyńskim, mieszkań-
cem Chwaszczyna. Po oficjalnym przecięciu 
wstęgi drogę poświęcił proboszcz Parafii 
pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 
ks. Piotr Gruba.
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Ulica 3 maja w Żukowie już po odbiorze

Zakończyły się prace drogowe w Widlinie

Zakończyły się prace modernizacyjne 
ul.  3  Maja w Żukowie. Za nami również 
oficjalny odbiór inwestycji. W ramach za-
dania wykonano nawierzchnię asfaltową 
o  długości około 200 m, chodnik, wynie-
sione przejście dla pieszych, oświetlenie 
drogowe, kanalizację deszczową, małą ar-
chitekturę, tj. ławki, kosze na śmieci, do-
nice na kwiaty, a także bariery na moście.

 Prace wykonała firma MTM. Koszt inwe-
stycji to prawie 1,2 mln zł. Zadanie zrealizo-
wane zostało dzięki znacznemu wsparciu 
zewnętrznemu. Dofinansowanie otrzymano 
w ramach realizowanego przez Gminę Żu-
kowo projektu pod nazwą „Rewitalizacja 
starego centrum Żukowa” dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020; dofinansowanie ze środków unij-
nych wyniosło ponad 6,5 mln zł (na całe za-
danie związane w rewitalizacją, w tym także 
modernizacja Spichlerza i utworzenie przy-
klasztornej przestrzeni parkowej).

Zakończyły się praca związane z wykona-
niem nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej w Widlinie. 

 To efekt podpisanej w marcu umowy 
przez Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha 
Kankowskiego z wykonawcą zadania, Przed-
siębiorstwem Drogowo-Mostowym Dromos 
Sp. z o.o. z Kartuz. Wykonawca został wyło-
niony w przetargu, w którym oferty złożyły 
4 firmy.
 W ramach zadania asfaltem został pokry-
ty odcinek o długości około 200 m i szeroko-
ści 4,5 m. Koszt zadania wyniósł ok. 143 tys. 
zł. Pieniądze na ten cel w całości pochodzą 
z budżetu Gminy Żukowo. 
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Panie z KGW rywalizowały 
w turnieju wojewódzkim
Była rywalizacja na wysokim poziomie, kulinarne pyszności i przede wszystkim 
doskonała zabawa. XVI Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 
w Żukowie przeszedł do historii.

 Tym razem najlepsze okazało się koło 
z  Grabowa (Powiat Starogard Gdański) i to 
do niego powędrowało Grand Prix. My szcze-
gólnie kciuki trzymaliśmy za KGW Borkowo, 
które reprezentowało gminę Żukowo i cały 
Powiat Kartuski. Panie z Borkowa zaprezen-
towały się świetnie we wszystkich konku-
rencjach, a zwłaszcza w scence kabaretowej, 
którą wygrały.
Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały w 5 
kategoriach:
•  Kategoria kulinarna - śledzie marynowa-

ne w oleju; I miejsce - KGW Strzepcz
•  Prezentacja edukacyjna „1918 - 2018 My 

Polacy”; I miejsce - KGW „Stowarzyszenie 
Inspiracja” 

•  Moda - otulona kwiatami; I miejsce - KGW 
„Malwy” z Sierzna 

•  Scenka kabaretowa - Kagiewuszki kandy-
dują; I miejsce - KGW Borkowo

•  Piosenka o „Mojej mamie” z inscenizacją - 
I miejsce; KGW Mikołajczanki 

 Równie ciekawie było między konkuren-
cjami. Publiczność rozgrzewały występy 
między innymi Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Bazuny, Rapsodii czy Igi Pobłockiej.
 Organizatorami wydarzenia byli: Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Luba-
niu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 
i  Organizacji Rolniczych oraz Gmina Żuko-
wo. Imprezę patronatem honorowym objęli: 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mie-

czysław Struk oraz Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich. Patronat medialny nad przed-
sięwzięciem sprawowali: Dziennik Bałtycki, 
Radio Kaszebe, TVP 3 Gdańsk, expresska-
szubski.pl, pieknekaszuby.pl, zkaszub.info, 
Express Powiatu Kartuskiego, Kurier Kaszub-
ski i Rolnik Pomorski.
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Zeskanuj telefonem kod QR, 
żeby zobaczyć więcej zdjęć
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Żukowo świętowało 3 maja
Od uroczystej Mszy św. w kościele pw. WNMP w Żukowie sprawowanej w intencji Ojczyzny rozpo-
częły się gminne obchody Święta Konstytucji. Po niej zgromadzeni przeszli pod kościół św. Jana 
w Żukowie. Tam do modlitwy obecnych zaprosił ks. Krzysztof Sagan. Po nim głos zabrał Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.

– Święto narodowe, które obchodzimy w rocznicę Konsty-
tucji 3 maja każe nam zatrzymać się nad znaczeniem takich 
słów jak: wolność i odpowiedzialność, przede wszystkim w 
kontekście Państwa i Narodu, ale także naszej małej Ojczy-
zny Kaszub i samej Gminy Żukowo – mówił Burmistrz Gminy 
Żukowo. - Formułując drugą w świecie i pierwszą w Europie 
ustawę zasadniczą, a następnie walcząc z determinacją o 
jej uchwalenie przez Sejm, polscy patrioci czynili to mając 
nadzieję na zachowanie wolności Ojczyzny w imię odpowie-
dzialności za losy Państwa.

 Po wystąpieniu Burmistrza, delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Matki Boskiej Królowej Kaszub.
 Uroczystości zakończyły się mini-koncertem Gminnej 
Orkiestry Dętej z Żukowa. Na przybyłych czekała też słodka 
niespodzianka. Podczas obchodów zbierane były również 
pieniądze dla Pauliny z Miszewka. Cały czas można pomóc. 
Więcej informacji i możliwość wsparcia tutaj: 
www.siepomaga.pl/paulina-kunowska
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Jarmarki Wielkanocne w Świdnicy

Śniadanie Wielkanocne w Małkowie

W miejscowościach Pszenno (gmina 
Świdnica) oraz Marcinowice (Powiat 
Świdnicki) odbyły się tradycyjne Jarmar-
ki Wielkanocne. Z uwagi na partnerstwo 
gmin Żukowo i  Świdnica, na jarmarkach 
nie mogło zabraknąć przedstawicieli na-
szej gminy. 

 Nasi reprezentacji promowali przede 
wszystkim Gminę Żukowo, ale też kaszub-
ską kulturę i tradycje. Nie zabrakło regio-
nalnych strojów oraz potraw, które oddają 
kulinarne zwyczaje mieszkańców naszego 
regionu.
 Warto również wspomnieć, że w tym 
roku mija 5 rocznica nawiązania współpra-
cy partnerskiej pomiędzy Gminą Żukowo 
i Gminą Świdnica!

Był mazurek, ozdoby wielkanocne i świą-
teczna atmosfera. W świetlicy w Małko-
wie odbyło się Śniadanie Wielkanocne 
podczas którego spotkali się członkowie 
Klubu Aktywności i Klubu Seniora. 

 Wielkanocne spotkanie połączone było 
z  2 urodzinami Klubu Aktywności i 1 uro-
dzinami Klubu Seniora. Uczestniczyli w nim 
również zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Beyer 
-Rosener oraz przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach.
– Miło mi, że mogę dziś być tu z Wami. Już te-
raz chciałbym Wam życzyć Wesołych Świąt, 
byście mogli spotykać się jak najczęściej 
w  dobrym zdrowiu – życzył Burmistrz Gmi-
ny Żukowo. Na koniec życzeń, Burmistrz 
podziękował również obecnym wolonta-
riuszom za pomoc i zaangażowanie. Po sło-
wach wstępu przyszedł czas na wielkanoc-
nego mazurka i żurek.
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Setki osób na sportowo uczciło 
Pułk i Mariana Hirsza

 O godzinie 10:30, po uroczystym odśpie-
waniu hymnu Polski wystartował III Marszo-
bieg Wiedzy o 66. Kaszubskim Pułku Piecho-
ty, w którym wzięło udział 159 osób z całego 
województwa. Uczestnicy mieli za zadanie 
przebiec lub przejść 1,6-kilometrową trasę 
rozwiązując zadania związane z kaszubskim 
pułkiem, na podstawie punktów informa-
cyjnych usytuowanych na trasie.
– Bardzo fajnie się maszerowało, dużo do-
wiedziałam się o żołnierzach, którzy walczyli 
o nasze ziemie. Na pewno przyjadę za rok. – 
powiedziała uczestniczka Basia.
 Każdy kto wziął udział w Marszobiegu zo-
stał uroczyście udekorowany medalem, dy-
plomem oraz upominkiem. Odbyła się także 
krótka lekcja j. kaszubskiego poprowadzo-
na przez Bogumiłę Cirocką oraz losowanie 

Na stadionie w Żukowie 13 kwietnia, z inicjatywy żukowskiej młodzieży, odbył się III Marszobieg Wie-
dzy o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty – memoriał Kmdr Ppor. Mariana Hirsza. Podczas imprezy ro-
zegrano także Biegowe Grand Prix Kaszub oraz III etap Cyklu KB na 5 km 2019. Łącznie w Żukowie 
biegało 277 osób.

cennych nagród. Każdy mógł uwiecznić 
swój udział robiąc zdjęcia w bezpłatnej foto-
budce. Podczas wydarzenia można było ko-
rzystać z bezpłatnej kawiarenki z pysznymi 
ciastami przygotowanymi przez uczniów. 
Na zakończenie cenną mowę wygłosił mło-
dy organizator, Poseł na Sejm Dzieci i Mło-
dzieży Dawid Miotk.
 Oprócz Marszobiegu odbyły się także 
biegi na milę i 10 km w ramach Biegowe-
go Grand Prix Kaszub oraz „Żukowska ‘5” 
w  ramach Cyklu KB na 5 km 2019. Zawod-
nicy mierzyli się z ciężką trasą żukowskiego 
Parku Jeziorko. Na milę zwyciężyli: Kamil 
Lubiński z Gdyni oraz Paulina Lubecka z Bę-
domina. Na 5 km najszybsi okazali się Rafał 
Stasiukiewicz z Gdyni oraz Dominika Przy-
bylska ze Stobna. Zaś na 10 km, pokonując 
6 ciężkich podbiegów: Miłosz Kuczkowski 
z  Wielkiego Klincza oraz Elżbieta Tuwalska 
z Gdańska.
Wyniki Mila: 
zapisy.info/wyniki/145/pliki_wynikow/
Wyniki 5 km: 
zapisy.info/wyniki/141/pliki_wynikow/
Wyniki 10 km: 
zapisy.info/wyniki/146/pliki_wynikow/

 Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Jan Kleinszmidt – Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Bog-

dan Łapa – Starosta Kartuski oraz Wojciech 
Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo. 
Organizatorami byli Kaszubskie Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej oraz Młodzieżowi 
Działacze Sportowi z Żukowa na czele z Da-
widem Miotkiem.

Źródło: Kaszuby Biegają
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Nasi lekkoatleci cały czas w formie. W Gar-
czynie odbyły się przełajowe Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików. Kolejny 
złoty medal tej rangi zdobyła zawodnicz-
ka GKS Żukowo Julia Mikołajewska w bie-
gu na 1,5km U16!

 W biegach towarzyszących tej imprezie 
bardzo dobrze pobiegł Daniel Lidzbarski, 
który dobiegł na 4 miejscu w kategorii U13 na 
1 km, dobrze zaprezentował się w tym biegu 
Szymon Półczyński dobiegając na 11 miej-
scu. Mikołaj Półczyński zajął 20 miejsce na 
2 km wśród młodzików.
 Na tym nie koniec dobrych występów na-
szych lekkoatletów. Srebrny medal Akademi-
ckich Mistrzostw Polski w biegach przełajo-
wych wywalczył w Supraślu młodzieżowiec 
GKS-u Wojciech Serkowski na dystansie 
4,5km. Gratulacje dla zawodników i trenera, 
Krzysztofa Króla! 

Zapraszamy na turniej piłkarski, organizowany przez kluby 
SKS Vigo Tuchom oraz KS Chwaszczyno.

 Jak zawsze nie zabraknie emocji. Podobnie jak rok temu, dla 
wszystkich uczestników przygotowano specjalnie grawerowane me-
dale, puchary dla wszystkich drużyn oraz wiele innych ciekawych 
nagród i atrakcji. Będzie też wspólny posiłek w formie grilla. Nad 
przepisami czuwać będą sędziowie z PZPN w Gdańsku. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zachęcają do zgłaszania 
się już teraz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 
telefonów 880 661 271 oraz 508 124 251. Regulamin będzie dostępny 
również na stronie SKS Vigo Tuchom. Serdecznie  zapraszamy!

Źródło: KS Chwaszczyno oraz SKS Vigo Tuchom

Trzynastoosobowa grupa biegowa ze Szkoły Podstawowej w Ba-
ninie  po raz drugi wzięła udział w V Biegu Ekologicznym, Mistrzo-
stwach Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim. Nasi 
najmłodsi zawodnicy: Kubicka Julia, Gierszewska Lena i Tokar-
czyk Piotr spróbowali swoich sił na dystansie 1km. Cała trójka 
dała z siebie wszystko, zwłaszcza, że rywalizowali z zawodnika-
mi dwa lata starszymi od siebie. 

 Na dystansie 1.9 km, gdzie zawodnicy mieli do pokonania mor-
derczy podbieg, wystartowali: Mocarska Weronika, Gulcz Barbara, 
Markowska Patrycja, Tusk Agnieszka, Bolin Jagoda, Kubicka Amelia, 
Hinca Franek, Siuda Franek, Wa-
nionek Mateusz i Thrun Kamil. 
Wśród startujących dziewcząt, 
najwyższą, dziesiątą pozycję 
wywalczyła Agnieszka Tusk, na-
tomiast Kamil Thrun, w swojej 
kategorii wiekowej uplasował 
się na szóstej pozycji. Serdecznie 
gratulujemy!
 Mimo, iż to dopiero początki 
zawodników w tej dyscyplinie 
sportu, jesteśmy dumni z tak wy-
sokich miejsc, jakie udało się wy-
walczyć naszym zawodnikom. Za 
umożliwienie wyjazdu do Ustrzyk 
Dolnych i startu w Mistrzostwach 
Polski w Biegach Górskich dzię-
kujemy Dyrekcji Szkoły w Baninie, 
Radzie Rodziców, a także firmom, 
które nas wsparły. Podziękowania kierujemy również na ręce Pani Ju-
styny Urban, za treningi i przygotowanie zawodników do startu. 

Nadesłane: Lidia Len

Świetne występy naszych lekkoatletów

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza 
Gminy Żukowo

Uczniowie z Banina 
wystartowali w Mistrzostwach 

Polski w Biegach Górskich
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Wielkie Sprzątanie Rzeki Raduni

 Spotkanie nie było spowodowane chęcią 
zabawy z wędką nad wodą, tego dnia, jak co 
roku od wielu lat grupa zebrała się, by wspól-
nie zrobić coś dobrego dla przyrody, dla węd-
karzy, dla spacerujących nad wodą, by było 
czyściej, milej podczas odwiedzania tej pięk-
nej okolicy. 
 Terenem zbiórki śmieci był odcinek brze-
gów „Raduni” od miejscowości Rutki do Nie-
stępowa. Na porannej zbiórce stawiło się 30 
chętnych, pozytywnie nastawionych ludzi. 
Byli młodzi, dorośli i seniorzy, wszyscy razem 
z ogromnym zapałem do społecznej pracy. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym zebrano 
większą ilość śmieci, wśród nich znalazły się 
butelki plastikowe, szklane, folie, słoiki, opo-
ny samochodowe, baniaki po olejach samo-
chodowych i sporo innych rzeczy. Najbardziej 
smuci jednak fakt, że znajdowano spakowane 
domowe śmieci, a nawet odpady z warsztatu 
mechanicznego. Łącznie zgromadzono ponad 
50 worków nieczystości plus opony, stare kine-
skopy i popsute zabawki dla dzieci. 
– Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się przy 
grochówce i chlebie ze smalcem – podkreślają 
organizatorzy zbiórki. – To wszystko od naszych 
niesamowitych darczyńców, sponsorów. Malu-
chy i gadżeciarze z pewnością byli zachwyceni 
fantami przygotowanymi przez UG Żukowo. 
 Do zobaczenia za rok, z nadzieją na mniej-
szą ilość znajdowanych śmieci.

Źródło: Koło PZW 82 „Gryf” z Żukowa

Członkowie koła PZW 82 „Gryf” z Żukowa oraz ludzie dobrej woli nie tylko z Gminy Żu-
kowo, spotkali się nad „Radunią” w samym sercu Żukowa.
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Uprzejmie ponownie przypominamy, że zgodnie z nowym regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku w gminie Żukowo obowiązującego od 01 kwietnia 2019r., odpady biodegradowalne i zie-
lone (BIO) będą odbierane w każdej ilości pod warunkiem, że będą zgromadzone w pojemnikach 
oraz w 1 worku o pojemności  do 120l.
Wprowadzenie takiego zapisu w regulami-
nie nie ma na względzie ograniczenia ilości 
odbieranych odpadów BIO, ale ułatwienia 
obsłudze załadunku. Dotychczas worki 
były przeładowane, często znajdowała się 
w nich ziemia i kamienie, co powodowało 
rozrywanie i rozsypywanie się odpadów.
Ponadto o obowiązku wyposażenia nie-
ruchomości w pojemniki do odpadów BIO 
mieszkańcy byli informowani w ulotce in-
formacyjnej załączonej do decyzji o wyso-
kości podatku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej pod nazwą „POZNAJMY SIĘ! ZAGRAJMY W GRĘ” z ini-
cjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo.
Gra odbędzie się 8 czerwca 2019. 6-osobowe grupy będą docierać do wyznaczonych punktów, gdzie czekać 
będą na nich zadania. Start: Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie ul. Armii Krajowej 2e.
Celem gry jest zintegrowanie żukowskiej młodzieży oraz przeżycie fantastycznej przygody w grupie 
rówieśników w duchu dobrej zabawy i rywalizacji między drużynami. Wszystko w atmosferze pobu-
dzającej do twórczych działań. 

– Uważamy, że stworzenie gry terenowej 
to najlepszy sposób na integrację młodzie-
ży, która będzie miała wspólny cel i razem 
będzie do niego dążyć – podkreśla Natalia 
Bochan, Przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Gminy Żukowo.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Infor-
macji udzielają szkoły oraz Radni Mło-
dzieżowej Rady Gminy. 

KONTAKT: 
mrg_w_zukowie@wp.pl 

oliwierkustusz@wp.pl

Ogłoszenie w sprawie odpadów BIO

Poznajmy się! Zagrajmy w grę!
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Nowy Komendant w OSP Żukowo
Bartłomiej Rzepka został oficjalnie Ko-
mendantem Gminnym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żukowie. Obowiązki Komen-
danta przejął od kwietnia tego roku. 

 Do jego zadań należeć będzie między inny-
mi współpraca z Komendantem Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej, a także składa-
nie raportów Burmistrzowi Gminy Żukowo ze 
stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie. 
Odpowiedzialny będzie również za opiniowa-
nie nabycia nowego sprzętu dla żukowskich 
jednostek OSP oraz serwisowania istniejące-
go sprzętu, a także koordynowanie szkoleń.
- Rola strażaków w bezpieczeństwie naszych 
mieszkańców jest nie do przecenienia, dla-
tego właściwe osoby w kadrach OSP to pod-
stawa – podkreśla Wojciech Kankowski, Bur-
mistrz Gminy Żukowo. - Już teraz zapraszam 
nowego Komendanta do współpracy. 

Uczniowie z Gminy Żukowo wyróżnieni

Czworo uczniów z Gminy Żukowo znala-
zło się wśród laureatów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów 
gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. 
Uczniowie uroczyste zaświadczenia otrzy-
mali w ubiegłym tygodniu w Sali BHP na 
terenie Stoczni Gdańskiej.

 Uroczystość zorganizował Pomorski Ku-
rator Oświaty. Naszym uczniom towarzyszył 
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski, który podczas wydarzenia przekazał im 
pamiątki. 
 Zaświadczenia otrzymali: Marta Hirsz 
z matematyki – Gimnazjum nr 2 w Żukowie, 
nauczyciel przygotowujący: Teresa Pionk, 
Kuba Sreberski z geografii - Gimnazjum 

nr 2 w Żukowie, nauczyciel przygotowujący: 
Joanna Jażdzewska, Filip Dawidowski z  in-
formatyki -  Gimnazjum nr 2 w Żukowie, na-
uczyciel przygotowujący: Mirosława Żołna, 
Jakub Buchowiecki z biologii - Szkoła Pod-
stawowa w Chwaszczynie, nauczyciel przy-
gotowujący: Monika Warecka.

Serdecznie gratulujemy!
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Kaszubska Droga Krzyżowa w Żukowie

 Medytacje przy poszczególnych sta-
cjach czytali członkowie miejscowego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego i osoby niezrzeszone, a związane 
ruchem kaszubskim. Pierwszą stację roz-
ważał Józef Belgrau, prezes żukowskiego 
ZKP. W modlitwach proszono Boga o zmi-
łowanie za grzechy, o łaskę cierpienia w 
milczeniu, o uwolnienie z nałogów i złych 
skłonności, o stateczność w myślach i sło-
wach, o trwanie w dobrym, o życie wiecz-
ne i udział w Królestwie chwały. Każdą 
stację kończono Modlitwą Pańską i śpie-

wem „Któryś za nas cierpiał rany...”.
 Tradycja odprawiania drogi krzyżowej 
wywodzi się z Jerozolimy, gdzie Via Dolo-
rosa jest tym pierwotnym szlakiem pro-
wadzącym na Golgotę, jaki przemierzył 
Jezus Chrystus niosąc krzyż. W średnio-
wieczu nabożeństwo drogi krzyżowej roz-
propagowali franciszkanie oprowadzając 
początkowo pielgrzymów śladami Męki 
Pańskiej. Szczególnym miejscem dla od-
prawiania tego nabożeństwa na świecie 
są kalwarie. Kaszuby słyną z dwóch takich 
centrów kultu: w Wejherowie i w Wielu. Ale 

i w innych ośrodkach religijnych Kaszubi 
spotykają się na corocznym rozważaniu 
Męki Pańskiej. W XXI wieku pojawiła się 
nowa forma tego nabożeństwa. W  2009 
roku z inicjatywy ks. Jacka Stryczka z Kra-
kowa do Kalwarii Zebrzydowskiej prze-
szła pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa. Obecnie są już setki takich tras, także 
na Kaszubach, które przemierza ponad 
100 tys. wiernych.

Źródło: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Przy dawnym klasztorze sióstr norbertanek w Żukowie po raz kolejny spotkała się 
miejscowa społeczność kaszubska by rozważać Mękę Pańską. Zebranych w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poprowadził do stacji Drogi Krzyżowej na 
Murach ks. Marek Krampa. 
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1 maja Puchar Polski MTB XCO
Park nad Jeziorkiem 

w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

5 maja
I Turniej Wędkarski 

o Puchar Trzech Jezior
jezioro Tuchomskie Koło Wędkarskie 

PZW 82 „Gryf” Żukowo

5 maja
Memoriał H. Boreckiego 
i E. Wojdy w zapasach

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Fundacja Morena Wega

18 maja IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Kaszubach „Kaszubski Wiec”

Szkoła Podstawowa 
w Borkowie

Szkoła Podstawowa 
w Borkowie

7-9/14-16/21-23/
28-30 maja Żukowska Liga Orlika

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

18 maja Gra miejska i Noc Muzeów
Zespół poklasztorny 

w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja Kościół pw. WNMP 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

18 maja Festyn Wiosenny Pępowo Sołectwo Pępowo

31 maja Rodzinny Dzień Sportu

26 maja
Zawody Wędkarskie o tytuł Mistrza 

Spiningowego oraz zawody rzutowe
jez. Otomińskie Koło Wędkarskie 

PZW 82 „Gryf” Żukowo

31 maja

Dzień Sąsiada 
– sprzątanie wsi Tuchom

Szkoła Podstawowa 
w Chwaszczynie

Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Chwaszczynie

19 maja
Turniej Baśki Sucovia Cup 

– Master Pomorze VII  w Chwaszczynie
Sala gimnastyczna 
w Chwaszczynie

Stowarzyszenie  Federacja 
Kaszëbë Baszka – Lës

19 maja
Klubowe zawody strzeleckie 
– pistolet, karabin, strzelba

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

Strzelnica Perkun 
w Miszewku

Koło Gospodyń Wiejskich
w Tuchomiu

Tuchommaj

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Festyn z okazji Dnia Dziecka

„Wieczór z kulturą kaszubską” Koło Gospodyń Wiejskich
w Tuchomiu

Tuchommaj

Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Angielskiej i Niemieckiej

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

maj

Konkurs Międzyszkolny 
„Ja też mam talent”

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

maj/czerwiec

18 maja
Wojewódzki Turniej 

Kół Gospodyń Wiejskich 
Hala Widowiskowo - Sportowa 

w Żukowie
Urząd Gminy w Żukowie

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń MAJ 2019


