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Choć zbliżamy się powoli do lata nie zwalniamy tempa. Maj był miesiącem niezwykle intensywnym czego zwień-
czeniem było uroczyste otwarcie zmodernizowanego Spichlerza. To obiekt, którego nam brakowało i który otwiera 
przed nami nowe możliwości w zakresie kultury i integracji. Dzień po otwarciu Spichlerza mogliście Państwo sami zo-
baczyć jak wyjątkowe to miejsce. Bardzo duża liczba Mieszkańców podczas Dnia Otwartego pozwala przypuszczać, że od 
samego początku obiekt ten cieszy się zainteresowaniem.
Otwarcie Spichlerza zbiegło się z galą Gminnej Nagrody Sucovia. Serdecznie gratuluję nie tylko zwycięzcom i nominowanym, ale też wszystkim, 
których kandydatury zgłoszono komisji konkursowej. Trudny wybór z jakim mierzyło się jury, pokazuje tylko jak wiele osób działa aktywnie na 
terenie gminy Żukowo.
Jako, że mamy już czerwiec, młodsza część naszej gminy rozpocznie wkrótce wakacje. Już teraz życzę Wam, by ten okres przebiegł nie tylko 
ciekawie, ale i bezpiecznie.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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Materiały prasowe oraz zdjęcia 
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e-mail: redakcja@zukowo.pl
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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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Wyniki wyborów w Gminie Żukowo

VIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Wyniki:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni: 7 263 (51,64%)
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 4 727 (33,61%)
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia: 720 (5,12%)
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy: 636 (4,52%)
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15: 472 (3,36%)
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski: 142 (1,01%)
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS: 105 (0,75%)

Głosowało: 14 065 osób

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. W gminie Żukowo 
frekwencja wyniosła 50,57%. To najwyższy wynik w powiecie 
kartuskim. Dziękujemy Mieszkańcom za tak aktywny udział!

Za nami VIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Na początku spotkania 
głos zabrała przewodnicząca KGW Chwaszczyno, która podzięko-
wała Burmistrzowi za możliwość wyjazdu wraz z Kołem do Sejmu 
RP. Następnie radni przegłosowali uchwały 

Wśród nich znalazły się między innymi:
1.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-

ność Burmistrza Gminy Żukowo - radni 
uznali skargę za bezzasadną.

2.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kartuskiego

3.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-
2027

4.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo 
na 2019r.

5.  w sprawie przyznania dotacji na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.  w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.

7.  w sprawie powołania Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Żukowie.

8.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania Sty-
pendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gmi-
ny Żukowo za wybitne wyniki w nauce

9.  w sprawie ogłoszenia jednolitego teks-
tu uchwały w sprawie stypendium Rady 
Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo 
za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży

10.  w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu projekt Regula-
minu dostarczania wody i odbioru ście-
ków na terenie Gminy Żukowo

11.  w sprawie określenia warunków udzie-
lania bonifikaty od ceny zbycia nieru-

chomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Żukowo oraz określenia 
wysokości stawek procentowych

12.  w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności gruntowej na nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Żukowo, położonej w Glinczu

13.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie Chwaszczyno

14.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Banino

15.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezbudowanej 
nieruchomości gruntowej, położonej 
w obrębie Leźno, gmina Żukowo.

16.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów naj-
mu z dotychczasowymi najemcami lo-
kali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Żukowo

17.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy naj-
mu z dotychczasowym najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
położona w Glinczu, na okres 5 lat

18.  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie
19.  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych przy północnej 
części ulicy Dambka we wsi Żukowo, 
gmina Żukowo

20.  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Banino, w rejonie ulic: Dę-
bowej i Kościelnej

21.  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei 
Lipowej, Lawendowej i Brzozowej

22.  w sprawie uzgodnienia projektu budow-
lanego sieci gazowej średniego ciśnienia 
wraz z przyłączem dla budynku usługo-
wego położonego przy ul. Gdańskiej 52 
w miejscowości Pępowo gm. Żukowo – 
działka nr 7 i 30, względem usytuowania 
istniejącej zieleni oraz pomnika przyrody 
nr 1045 „Aleja Lipowa” biegnącej w ciągu 
drogi powiatowej nr 1900 G.

23.  o zmianie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Żukowie na 2019 rok

24.  o zmianie uchwały w sprawie uchwale-
nia Statutu Gminy Żukowo

 Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na stronie bip.zukowo.pl w za-
kładce Rada Miejska. 
 Po podjęciu uchwał, Burmistrz odpowie-
dział na pytania Radnych i Sołtysów. 
 Na koniec kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Justyna Beyer – Rosener 
przedstawiła zebranym informacje na temat 
działalności GOPS i ocenę zasobów pomocy 
społecznej.
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Spichlerz otwarty! 
Sucovie wręczone!

 Spotkanie rozpoczęło się od przecięcia 
wstęgi i poświęcenia obiektu przez ks. Stani-
sława Gackowskiego. Zebrani mogli również 
obejrzeć nowo otwarty obiekt. Następnie 
Burmistrz Gminy Żukowo oficjalne przywi-
tał gości i opowiedział o otwartym chwilę 
wcześniej Spichlerzu.
– To miejsce, podobnie jak nasz Zespół Po-
klasztorny z parafią, nadaje Żukowu pewnego 
rodzaju serca, to miejsce, wokół którego mo-
żemy się skupiać – mówił Burmistrz Gminy 
Żukowo.
Ciepło o inwestycji wypowiadali się również 
pozostali goście. 
– Kultura powinna mieć swój dom i ten dom 
dziś otwieracie – podkreślał Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego Mieczyław Struk. 
– Życzę Wam, żeby to miejsce cały czas tętniło 
życiem.
 Chwilę później Burmistrz podziękował 
osobom, bez których realizacja tego zadania 
nie byłaby możliwa: Marszałkowi Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, 
Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopo-

moc Chłopska” Żukowo Mieczysławowi 
Woźniakowi, wykonawcy prac budowlanych 
spółce Kamaro oraz Janowi Szymańskiemu, 
Dyrektorowi Departamentu Programów Re-
gionalnych Urzędu Marszałkowskiego. 
 Następnie Burmistrz wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Żukowie wręczyli 
nominacje i statuetki  Gminnej Nagrody Su-
covia. 
Otrzymali je:
Kategoria Kultura:
Eugeniusz Pryczkowski - nagroda
Chór „Strzelenka” z Tuchomia - nominacja
Kategoria Sport:
Marek Marchewicz - nagroda 
Weronika Lewandowska - nominacja
Kategoria Inicjatywy Społeczne:
KGW z Tuchomia - nagroda
Sławomir i Mateusz Laskowscy z Kuźni 1912 
w Borkowie - nominacja
Kategoria Gospodarka:
Interplastic Roger Żółtowski - nagroda
Zakład Usług Elektroenergetycznych „Elmir” 
Mirosław Płotka - nominacja

To był wyjątkowy wieczór. 24 maja, nieco po godzinie 18:00 oficjalnie otwarto zmoder-
nizowany Spichlerz – jedną z największych inwestycji w ostatnich latach w naszej gmi-
nie. Chwilę później, podczas uroczystej gali, wręczone zostały statuetki Gminnej Nagro-
dy Sucovia.

Kategoria Edukacja:
Anny Borowicz - nagroda
Nagroda - Mecenas:
Marba Sport z Miszewka.
Nagroda Specjalna Burmistrza 
Gminy Żukowo:
Sławomir i Mateusz Laskowscy z Kuźni 1912 
w Borkowie
 Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
i  nominowanym! Uroczystość zakończyła 
się koncertem Krystyny Prońko wraz z Jan 
Konop Big Band.
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Zeskanuj telefonem kod QR, 
żeby zobaczyć relację video
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Komunikat w sprawie oznaczeń budynków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie 
kosztów modernizacji źródła energii cieplnej

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy o obowiąz-
ku oznaczania swoich nieruchomości zgodnie 
z adresem. Brak numeru na budynku powoduje 
liczne komplikacje związane głównie z bezpie-
czeństwem.

Zlokalizowanie Państwa domu przez jednostki np. 
straży pożarnej, policji czy służb medycznych jest 
w takim przypadku znacznie utrudnione, a w nie-
których przypadkach każda sekunda może mieć 
ogromne znaczenie.
Tablicę z nazwą ulicy i nadanym numerem należy 
umieścić w widocznym miejscu na ścianie fronto-
wej budynku. Obowiązek ten wynika z ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne oraz z  Rozporzą-
dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Na początku kwietnia br. Bur-
mistrz Gminy Żukowo ogłosił 
informację o możliwości skła-
dania wniosków o udzielenie 
dotacji celowej ze środków bu-
dżetu Gminy Żukowo na dofi-
nansowanie kosztów moderni-
zacji źródła energii cieplnej na 
terenie Gminy Żukowo. Pierw-
sze 20 wniosków już wpłynęło 
do Urzędu. 

Przypominamy, że o dofinanso-
wanie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, będące właścicielami 
domów jednorodzinnych oraz 
wspólnoty mieszkaniowe za-
rządzające nieruchomością, na 
której ma być zrealizowana in-
westycja. Dofinansowane będą 
modernizacje źródeł energii 
cieplnej, polegające na likwida-
cji 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 zain-
teresowani udzieleniem dofinan-
sowania, powinni złożyć kom-
pletny wniosek w Urzędzie 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 
załącznikami. Maksymalna kwo-
ta dotacji nie przekroczy 3000 zł.
Nabór odbywa się w sposób 
ciągły do wyczerpania środków 
finansowych na dany rok. For-
mularz wniosku dostępny jest w 
Referacie 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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Ogłoszenie w sprawie odpadów BIO

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Przypominamy, że zgodnie z nowym regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie Żukowo 
obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r., odpady biode-
gradowalne i zielone (BIO) będą odbierane w każdej 
ilości pod warunkiem, że będą zgromadzone w  po-
jemnikach oraz w 1 worku o pojemności  do 120l.

Wprowadzenie takiego zapisu w regulaminie 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 nieruchomości 
w pojemniki do odpadów BIO mieszkańcy byli informo-
wani w ulotce informacyjnej załączonej do decyzji o wy-
sokości podatku.

SEGREGOWANE
 Gospodarstwo 1 osobowe 20 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 2 osobowe 40 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 3 osobowe 60 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 4 osobowe 70 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 5 osobowe 75 zł miesięcznie
 Gospodarstwa 6 osobowe i większe 80 zł miesięcznie.

NIESEGREGOWANE
 Gospodarstwo 1 osobowe 38 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 2 osobowe 72 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 3 osobowe 100 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 4 osobowe 120 zł miesięcznie
 Gospodarstwo 5 osobowe 130 zł miesięcznie
 Gospodarstwa 6 osobowe i większe 140 zł miesięcznie.

Opłata obejmuje pakiet worków do zbierania odpadów segregowa-
nych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne), dostarczanych przez 
firmy jako „worek za worek” oraz zwiększony odbiór tworzyw sztucz-
nych i metali raz na 3 tygodnie.
Przypominamy jednocześnie, że zmiana stawek spowodowana zosta-
ła wieloma czynnikami, więcej na ten temat przeczytają Państwo na 
www.zukowo.pl/pl/index.php?id=10&idd=5403

Informujemy również, wprowadzono karty uprawniające do korzysta-
nia z usług Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Żu-
kowie (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Polnej 70, tel.: 721-040-200, 
które będą dostępne w tut. Urzędzie pok. 32.
Pamiętaj! Dostarczając odpady na PSZOK należy wylegitymować się 
otrzymaną kartą, w przeciwnym wypadku odpady będą mogły zostać 
nieodebrane przez obsługę PSZOK.

Przypominamy, że od dnia 1 maja 2019 roku  obowiązują nowe stawki za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
ZMIESZANE PAPIER SZKŁOBIO
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Ulica Jabłoniowa w Żukowie 
oficjalnie otwarta
Uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto ul. Jabłoniową. 
Dzięki niej znacznie lepszy dojazd do swoich mieszkań ma około 
600 mieszkańców Żukowa.

 Dzięki zadaniu powstała droga z kostki be-
tonowej długości niemal 0,5km wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym, oświetleniem drogowym 
i kanalizacją deszczową. Prace o wartości 
około 1,2 mln zł wykonała Spółka Komunalna 
Żukowo.
 Obecni na spotkaniu goście zgodnie przy-
znali, że inwestycja to przykład dobrej współ-
pracy. Gmina Żukowo była inwestorem zada-
nia, po stronie przedsiębiorcy, spółki Makurat 
Invest, leżało sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej oraz przekazanie dodatkowych tere-
nów na poszerzenie pasa drogowego.
– Jeżeli jest współpraca i zainteresowanie 
dwóch lub więcej stron, to razem możemy 
zdziałać znacznie więcej – mówił Burmistrz 
Gminy Żukowo, Wojciech Kankowski.

 Spotkanie zakończyło się poświeceniem 
drogi przez ks. Czesława Lasa, Proboszcza Pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, Dzie-
kana Dekanatu Żukowskiego.
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Eksperci ds. polityki rowerowej 
przejechali gminnymi drogami
W majowe przedpołudnie eksperci ds. po-
lityki rowerowej wzięli udział w drugim 
etapie audytu polityki rowerowej Żuko-
wa. Towarzyszyli im: Zastępca Burmi-
strza Gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak, 
Radna Rady Miejskiej Maria Byczkowska, 
pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy oraz Mieszkańcy. Wcześniej miała 
miejsce pierwsza część audytu - etap kon-
sultacyjno-diagnostyczny.

Przejazd obejmował istotne z punktu widze-
nia polityki rowerowej cele podróży takie jak 
dworzec kolejowy, urząd gminy, centrum 
handlowe, szkoła, osiedla mieszkaniowe czy 
drogi dojazdowe do miasta Żukowo.
Przejazd miał na celu ocenę jakości i kom-
fortu infrastruktury rowerowej. Naoczne 
sprawdzenie warunków, w których funkcjo-
nuje obecnie ruch rowerowy w naszej gminie 
umożliwia wypracowanie zestawu rekomen-
dacji: działań potrzebnych  i możliwych do 
podjęcia w ciągu najbliższych 2 lat, by można 
było jeszcze bezpieczniej i wygodniej poru-
szać się rowerem. Audyt obejmuje 14 gmin 
wchodzących w skład Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
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Gmina Żukowo z dofinansowaniem 
dla Otwartych Stref Aktywności

Sprawdź czy możesz odebrać 
Bon Opiekuńczy i zgłoś się po świadczenie

100 tys. złotych przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki Gminie Żukowo w ramach 
II edycji Programu Otwarte Strefy Aktywności 2019. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na realizację zadań w Leźnie i Chwaszczynie.

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogól-
nodostępne plenerowe miejsca sportu, 
rekreacji i odpoczynku. Są skierowane do 
różnych grup wiekowych i mają sprzyjać inte-
gracji społecznej. W ich skład wchodzą: urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy 
plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i  gier, 
zagospodarowanie zieleni. 

W gminie Żukowo dofinansowanie zostało 
przyznane dla dwóch zadań:
•  budowa elementów siłowni plenerowej, 

strefy relaksu i placu zabaw przy ul. Krasi-
ckiego w Leźnie,

•  budowa elementów siłowni plenerowej, 
strefy relaksu i placu zabaw przy Strefie 
Kultury w Chwaszczynie.

Rodzice z gminy Żukowo mogą składać 
wnioski o przyznanie Bonu Opiekuńcze-
go. Przysługuje on rodzicom, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, sprawującym osobi-
stą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, 
spełniającym odpowiednie kryteria.

•  Dziecko musi uczęszczać do żłobka lub 
klubu dziecięcego,

•  Opiekunowie/rodzice muszą być aktywni 
zawodowo,

•  Rodzina musi zamieszkiwać na terenie 
gminy Żukowo.

Świadczenie przysługuje również rodzi-
com, jeżeli:
•  Jeden lub dwoje rodziców nie jest zatrud-

niony z powodu:
 –   Ciężkiej choroby lub niepełnosprawno-

ści,
 –   Kontynuowania nauki w systemie 

dziennym, który utrudnia sprawowanie 
opieki nad dzieckiem,

 –   Odbywania stażu, brania udziału 
w przygotowaniu zawodowym itp.

•  Jeden z rodziców nie jest zatrudniony 
z powodu:

 –  Sprawowania opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym,

 –  Przebywa w areszcie śledczym lub 
zakładzie karnym.

Świadczenie przysługuje także osobie sa-
motnie wychowującej dziecko. Bon jest wy-
płacany na trzy miesiące z dołu. Miesięczna 
wysokość świadczenia wynosi:
• Za dziecko w żłobku: 220 zł/mc
• Za dziecko w klubie dziecięcym: 120 zł/mc

W roku 2017 na ten cel wydano 
prawie 150 tys. zł. W 2018 roku na Bon 

Opiekuńczy Gmina Żukowo wydała niemal 
200 tys. zł. Środki te pochodzą wyłącznie 

z budżetu Gminy Żukowo i stanowią 
lokalną formę wsparcia młodych 

rodziców, którzy pracują i oddają dzieci 
pod opiekę żłobka lub klubu dziecięcego.
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Podziękowanie 
w związku z pracami po ulewach

Silne ulewy, które w maju pojawiły się na Pomorzu nie oszczędziły też naszej Gminy. Choć na niektóre 
sytuacji możemy się przygotować, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego.
W takich momentach bezcenna okazuje się błyskawiczna pomoc. W związku z tym chciałbym podziękować 
Druhom Strażakom oraz pracownikom Spółki Komunalnej Żukowo za zaangażowanie i ogromną pracę 
polegającą przede wszystkim na pomocy osobom zalanym i uporządkowaniu dróg. 

Burmistrz Gminy Żukowo • Wojciech Kankowski 

Komunikat dla właścicieli lasów
Właściciele lasów mogą ubiegać się o środki finansowe z PROW na dzia-
łania zwiększające odporność ekosystemów leśnych. Termin składania 
wniosków trwa do 12 czerwca b.r. do Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Więcej szczegółów tutaj: 
www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-
-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

Źródło: 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Grupa z Wendlestein z wizytą w Spichlerzu

Młodzież z programu Erasmus+ 
w gminie Żukowo

Grupa 16 uczniów z Wendlestein wraz 
z opiekunami gościła w maju w gminie 
Żukowo w ramach wymiany uczniów or-
ganizowanej przez Szkołę Podstawową 
nr 2. Ostatniego dnia wizyty młodzież 
miała okazję zobaczyć zmodernizowany 
Spichlerz. Z gośćmi spotkał się Burmistrz 
Wojciech Kankowski.

 Burmistrz opowiedział młodzieży mię-
dzy innymi o charakterystyce naszej gminy, 
zmianach jakie się w niej dokonały w ostat-
nich latach, a także o współpracy partner-
skiej gmin Żukowo i Wendelstein. Uczniowie 
z Niemiec chętnie dzielili się swoimi wraże-
niami z pobytu, podkreślali też, że zostali 
bardzo dobrze przyjęci przez gospodarzy.
 Przypominamy, że oficjalne otwarcie Spi-
chlerza odbyło się podczas Gali Gminnej Na-
grody Sucovia (więcej na ten temat przeczy-
tać można na stronach 4-5) Dzień później 
każdy mógł zobaczyć obiekt podczas Dnia 
otwartego.

 W planie pobytu nie zabra-
kło wizyty w  Urzędzie Gminy 
w Żukowie i spotkania z Bur-
mistrzem Wojciechem Kan-
kowskim. Grupa 30 dzieci i  12 
nauczycieli mogła poznać 
ciekawostki o naszej gminie 
i  współpracy z gminami part-
nerskimi. Nie zabrało też py-
tań o historię Żukowa. Goście 
podzielili się również swoimi 
wrażeniami z pobytu. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym 
zdjęciem.

Przez kilka dni młodzież z Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Bułgarii przebywała na terenie 
naszej gminy w ramach projektu Erasmus - Small town... new challenges, którego 
partnerem jest Szkoła Podstawowa w Baninie.
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Sukces SP Banino na Eurofestiwalu 
w Petersburgu

 Podczas festiwalu rozgrywał się konkurs 
Mixed Team, w którym jedną drużynę sta-
nowili przedstawiciele trzech różnych kra-
jów. Młodzież z SP Banino wraz z uczniami 
z Rosji i Indii pokonała bariery kulturowo-
-językowe i okazała się bezkonkurencyjna 
zajmując 1 miejsce! Reprezentanci trzeciej 
grupy wiekowej najlepiej współpracowali 
i kreatywnie przedstawili kosmiczny prob-
lem teatralny. 
 Skład zespołu mistrzów Europy: Natalia 
Bochan, Apolonia Malańska, Maciej Kanda, 
Kacper Sonntag, Maksymilian Trzepizur, 
Piotr Rink, Łukasz Kvapil oraz trener Wioleta 
Górska – Sierońska.
 Dziękujemy darczyńcom, którzy swoim 
wsparciem umożliwili udział naszym ucz-
niom w imprezie rangi europejskiej: Gminie 
Żukowo – Burmistrzowi Wojciechowi Kan-
kowskiemu, Starostwu Powiatowemu Kar-
tuzy – Staroście Bogdanowi Łapie; Radzie 
Rodziców, przedsiębiorcom oraz wszystkim 
indywidualnym ofiarodawcom.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie

Grupa uczniów z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Baninie 
reprezentowała Polskę na Eurofestiwalu Odysei Umysłu w Petersburgu. Nasza 
drużyna zajęła 2 miejsce w 28 Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu i tym samym 
uzyskała prawo do wyjazdu na festiwal.
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Dzieci z gminy Żukowo aktywne 
podczas akcji  Rowerowy Maj

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie. fot SP nr 1 Żukowo

Szkoła Podstawowa w Niestępowie. fot. SP Niestępowo Szkoła Podstawowa w Przyjaźni. fot. SP Przyjaźń

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu. fot. SP Tuchom Szkoła Podstawowa w Leźnie, fot. SP Leźno

Szkoła Podstawowa w Borkowie. fot. SP Borkowo
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Fenomenalna Noc Muzeów 
z rekordową grą miejską
Już po raz czwarty Żukowo włączyło się w ogólnoeuropejską inicjatywę organizacji 
wydarzenia Noc Muzeów, upamiętniającego Dzień Muzealnika, który przypada na 18. 
maja. W tym roku ogromnym powodzeniem cieszyła się nie tylko możliwość zwiedzenia 
żukowskiej „perełki” ale również gra miejska.

 Nie od dziś wiadomo, że spuścizna znajdująca się w po-
klasztornym kościele pw. Wniebowzięcia NMP rozbudza wy-
obraźnię każdego. Tragiczna i ciekawa historia początków 
żukowskich norbertanek – księżniczek i szlachcianek, przez 
wieki powtarzana urosła do miana legendy. Skarby zgroma-
dzone przez blisko siedem wieków są tym bardziej imponują-
ce, jeśli weźmiemy pod uwagę, że inicjatorkami i mistrzyniami 
haftu kaszubskiego były właśnie żukowskie zakonnice. Zwie-
dzający mieli zatem okazję poznać historię kościoła poklasz-
tornego, a także nowo odkrywaną historię kościoła św. Jana, 
który jest w czasie renowacji. 
 Przejście „tunelem”, wizyta w kryptach, czy kaplicy św. Jana 
Nepomucena znajdująca się na cmentarzu to tylko niektóre z za-
dań jakie czekały na śmiałków biorących udział w tegorocznej 
grze miejskiej. Ilość drużyn biorących udział w zabawie przekro-
czyła nasze najśmielsze oczekiwania! Blisko 100 ekip ukończyło 
wszystkie zadania i odnalazło „norbertański skarb”.
 Noc Muzeów to jednak nie tylko możliwość „dotknięcia” 
historii, to także sposób na całkowite „zatopienie się” w niej. 
Niezwykłego charakteru minionych wieków nadał koncert 
„LA COMPAGNA - Opowieści Lutni” w wykonaniu Macieja Góry 
i Jarosława Feliksa Reglińskiego. Wirtuozi przywrócili do ży-
cia lutnie renesansowe i ponownie pozwolili cieszyć się ich 
dźwiękiem – tym razem w Żukowie. Strudzeni zwiedzaniem 
i grą podróżnicy w czasie mieli okazję spróbować naturalnych 
naparów ziołowych, a także skosztować strawy przygotowa-
nej przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu. 
Duże zainteresowanie wzbudził pokaz tańca z ogniem grupy 
Shikardos, a wszyscy chętni mogli wziąć udział w bezpłatnych 
warsztatach – z kaligrafii pisma średniowiecznego, ozdabia-
nia wzorami kaszubskimi drewnianych przedmiotów czy wy-
konywania kwiatów z bibuły. 
 Za rok kolejne spotkanie z żywą historią. My już nie może-
my się doczekać. A Wy?

Tekst i foto: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
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Wojewódzki sprawdzian wiedzy o Kaszubach

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Borkowie po raz czwarty zorganizowała tę 
cieszącą się dużą popularnością edukacyjną 
imprezę. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i au-
torem skryptów pomocniczych jest Józef Bel-
grau, dyrektor borkowskiej szkoły. 57 uczniów 
z 21 szkół spotkało się w finale „Kaszubskiego 
Wiecu”. W teście pisemnym komisja, pod prze-
wodnictwem Danuty Pioch, wyłoniła 8 laurea-
tów, którzy w ustnym quizie walczyli o najlep-
sze miejsca. Poziom wiedzy był na tyle wysoki, 
że konieczna była dogrywka.
 Uczestnicy wyjaśnili znaczenie słowa „bli-
za”, wiedzieli, co mieści się w Nadolu, a nawet 
znali odpowiedź na pytanie, w którym roku 
Bolesław Krzywousty włączył Pomorze Gdań-
skie do krakowskiej dzielnicy senioralnej. Py-
tania do części ustnej przygotowała prof. Mo-
nika Mazurek z Uniwersytetu Gdańskiego. Quiz 
poprowadziła Elżbieta Pryczkowska, znana na 
Kaszubach regionalistka. W organizację kon-
kursu czynnie zaangażowali się nauczyciele, 
uczniowie oraz pracownicy obsługi i admini-
stracji borkowskiej szkoły.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody i dyplomy. Nagrodą główną już tra-
dycyjnie był tablet. Najlepszymi okazali się 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miszewie, 
Szkoły „Prymus” w Kościerzynie i Szkoły Pod-

„Niedźwiedź pod zielonym dębem” - w jakim kaszubskim mieście króluje? Na to i dzie-
siątki innych pytań odpowiedź znali uczniowie z 6 pomorskich powiatów, którzy przy-
jechali do Borkowa na IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”. 
Największy dystans w drodze na konkurs pokonali uczniowie i nauczyciele z Brzeźna 
Szlacheckiego, spod Miastka.

stawowej w Gowidlinie. Najwyższy wynik w te-
ście pisemnym uzyskała uczennica ze Szkoły 
„Fregata” w Oliwie.
 Patronat nad konkursem objęli: dr Monika 
Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, Wojciech 
Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo i prof. 

Edmund Wittbrodt, Prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko Pomorskiego. Nagrody ufundowali: 
Burmistrz Gminy Żukowo, Urząd Marszałkow-
ski w Gdańsku, Instytut Kaszubski, Zrzeszenie 
Kaszubsko Pomorskie i OKiS Żukowo.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Borkowie
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 W wydarzeniu tym wziął udział zespół z Ba-
nina „Spiéwné kwiôtczi”. Wcześniej odbył se-
sję nagraniową w studiu Tadeusza Korthalsa 
w Swarzewie, gdzie zaśpiewał dwie nowe pieś-
ni „Zófka” oraz „Usmiéwk nôpierszi”. W Jastar-
ni miał okazję dać krótki występ. Fragment na-
grano dla Radia Kaszëbë. Młodzi artyści zrobili 
też wspólne zdjęcie z burmistrzem miasta Ty-
beriuszem Narkowiczem oraz wiceministrem 
kultury Jarosławem Sellinem. 
 
 Oczywiście, niektórzy postanowili skorzy-
stać z tej niecodziennej sytuacji i wybrać się 
– mimo wietrznej i zimnej aury - na otwarte 
morze, co dla małych mieszkańców Banina 
stanowiło nie lada okazję. Wszyscy zwiedzili 
także zabytkową chatę rybacką oraz centrum 
miasta. 

Źródło: Spiéwné kwiôtczi

W maju odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastarni. 
Po obradach działacze kaszubscy wzięli udział w wydarzeniu kulturowym „Jastarnia przódë lat”, 
podczas którego prezentowano dawne sposoby łowienia ryb za pomocą laskornu oraz życie co-
dzienne rybackich rodzin. 

„Spiéwné kwiôtczi” wśród rybaków
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Pół tysiąca uczestników 
28. Przełaju Żukowskiego!
W minioną niedzielę pomimo chłodniejszej 
aury, na starcie stanęli miłośnic biegania! 
28. Przełaj Żukowski został podzielony na 
3 kategorie: przełaj dzieci i młodzieży, bieg 
główny na 5 km oraz na 3.HardcoreRun. 
Łącznie pół tysiąca lekkoatletów!

 Oficjalnego otwarcia imprezy biegowej 
dokonali Tomasz Szymkowiak Zastępca Bur-
mistrza Gminy Żukowo, Andrzej Karczewski 
Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Rekreacji oraz Monika Spychalska 
Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu 
w Żukowie. Na „pierwszy ogień” poszły bie-
gi dzieci, później młodzież. Po zakończeniu 
konkurencji tej kategorii wręczono nagrody 
najszybszym i rozlosowano nagrody. Nagrodę 
specjalną wręczono najmłodszej uczestniczce 
– Mai Kujawskiej. 
 Przed rozpoczęciem biegu głównego na 
5  km 28. Przełaju Żukowskiego zawodnicy 
mieli okazję uczestniczyć w rozgrzewce po-
prowadzonej przez utytułowanego Mistrza 
Polski Łukasza Kujawskiego, zaś do biegu Har-
dcoreRun przygotowanie poprowadził Łukasz 
Prus właściciel Fit-Panda Żukowo.
Zakończenia imprezy dokonał Wojciech Kan-
kowski Burmistrz Gminy Żukowo.
Szczegółowe wyniki: okis-zukowo.pl/index.
php/2552-poznajcie-najszybszych-28-prze-
laju-zukowskiego

Źródło: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
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Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
rolników w 2019 roku

 Podstawą skierowania dziecka jest 
wniosek o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą stanowiący załącznik do roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w spra-
wie warunków i trybu kierowania przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego na rehabilitację leczniczą oraz 
udzielania zamówień na świadczenia 
i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013  r. 
poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie 
powinien zostać dołączony formularz 
z  dodatkową informacją o stanie zdro-
wia dziecka oraz formularz dotyczący 
informacji podawanych w przypadku 
pozyskiwania danych osobowych od 
osoby, której danej dotyczą.

UWAGA! druki dostępne są 
w oddziałach regionalnych 

i placówkach terenowych KRUS 
oraz na stronie 

www.krus.gov.pl/bip/
formularze-i-wnioski/rehabilitacja

 Wypełniony wniosek o skierowanie na 
rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową 
informacją o stanie zdrowia dziecka oraz 
formularzem dotyczącym informacji po-
dawanych w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych od osoby, której da-
nej dotyczą, należy złożyć w placówce 

KRUS właściwej ze względu ma miejsce 
zamieszkania rolnika w terminie określo-
nym przez jednostkę.
 Skierowanie dziecka na turnus re-
habilitacyjny następuje po pozytywnej 
kwalifikacji wniosku dokonanej przez 
regionalnego inspektora orzecznictwa 
lekarskiego oddziału lub placówki tereno-
wej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, 
posiadające orzeczenie o niepełnospraw-
ności.
 Centra Rehabilitacji Rolników KRUS za-
pewniają dzieciom całodzienne wyżywie-
nie, całodobową opiekę medyczną oraz 
indywidualny program rehabilitacyjny. 
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifi-
kowana kadra pedagogiczna.
 Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. 
Szczegółowe informacje na ten temat, w 
tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wy-
pełniania wniosku o skierowanie dziecka 
na turnus rehabilitacyjny można uzyskać 
w jednostkach organizacyjnych KRUS. 
Dane teleadresowe oddziałów dostępne 
są na stronie internetowej Kasy (https://
www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/
oript-tabela-z-danymi/).

W 2019 roku Kasa zorganizuje:
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z choro-
bami układu oddechowego w:

•  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Szklarskiej Porębie, jeden turnus 
w terminie: 30.06-20.07.2019 r.,

 
•  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy 
w terminach:   
-  I turnus 10.07-30.07.2019 r., 
-  II turnus 31.07-20.08.2019 r.,

 
•  Centrum Rehabilitacji Rolników 

w Świnoujściu,  jeden turnus 
w  terminie: 11.08-31.08.2019 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
z wadami postawy i chorobami układu 
ruchu w:
•  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

w Horyńcu-Zdroju,
 dwa turnusy w terminach:
 - I turnus 23.06-13.07.2019 r.,
  - II turnus 14.07-03.08.2019 r.,
•  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

w Jedlcu,
  dwa turnusy w terminach:
 - I turnus 08.07-28.07.2019 r.,
 - II turnus 29.07-18.08.2019 r.

Więcej informacji na www.krus.gov.pl/
aktualnosci/dokument/artykul/turnusy-
-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-
-w-2019-roku/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje 
bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z któ-
rych mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do 
spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opieku-
na prawnego) w KRUS.

Źródło: PT KRUS Kartuzy



DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

czerwiec Dzień Dziecka Tuchom
Koło Gospodyń Wiejskich

w Tuchomiu

2 czerwca Spławikowe Zawody dla Juniorów 
z okazji Dnia Dziecka jez. Tuchomskie

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

4-6/11-13 
czerwca

6 czerwca

Żukowska Liga Orlika

Wojewódzki Konkurs Pieśni 
im. Jana Trepczyka

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Żukowie

Miszewo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Banino

2 czerwca Park nad Jeziorkiem 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
Auto Miras Pępowo

SOSW
Dzień Dziecka

16 czerwca
Jubileusz 20-lecia 
zespołu Rapsodia

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

8 czerwca
Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej 

i Regionalnej w Żukowie
Kościół pw. WNMP 

w Żukowie
Polski Związek Chórów  i Orkiestr 

o/Gdańsk

9 czerwca Rodzinny Turniej Piłki Nożnej Stadion miejski 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

9 czerwca
Zawody Wędkarskie 

spławikowo – gruntowe jez. Klasztorne Małe Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

16 czerwca
Dzień Pamięci 66. Kaszubskiego 

Pułku Piechoty im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

Żukowo Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

21 czerwca

16 czerwca

III Festyn Rodzinny

Klubowe zawody strzeleckie 
– karabin, pistolet, strzelba

Plac zabaw u zbiegu ulicy 
Dąbrówki i Polnej w Chwaszczynie

Strzelnica Perkun 
w Miszewku

Komitet Mieszkańców ul. Polna 
i Rewerenda w Chwaszczynie

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

22 czerwca Sobótki Park nad Jeziorkiem 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

29 czerwca
Wakacje dla seniora 

- wycieczka krajoznawcza
Szczegółowe informacje 
na www.okis-zukowo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Zawody Wędkarskie 
gruntowo federowe nocne jez. Tuchomskie Koło Wędkarskie 

PZW 82 „Gryf” Żukowo

8 czerwca Festyn Rodzinny Glincz Sołectwo Glincz

8 czerwca
Gminne zawody

sportowo - pożarnicze
Skrzeszewo

Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych

29/30 czerwca

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń CZERWIEC 2019


