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Czerwiec 2019 roku z pewnością na długo zapadnie nam w pamięci. Właśnie w tym miesiącu podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej obchodziliśmy 30lecie nadania praw miejskich miastu Żukowo. Na to wydarzenie zaprosiliśmy nie tylko 
obecnych Radnych, ale też wszystkich, którzy zasiadali w Radzie od początku jej istnienia. Relację z tego wydarzenia 
przeczytacie na łamach naszego miesięcznika.
Niezwykle ważna była również druga sesja Rady Miejskiej w tym miesiącu. Podczas jej trwania otrzymałem absolutorium. 
Dziękuję radnym za współpracę. Choć czasem mamy różne zdania, jesteśmy jedną drużyną, której zależy przede wszystkim na dobru Mieszkań-
ców naszej gminy.
Czerwiec obfitował także w konkursy, wydarzenia artystyczne i zawody sportowe. Nie jesteśmy w stanie na stronach tego numeru przekazać 
Państwu relację z wszystkich, dlatego po więcej informacji zapraszam na naszą stronę www.zukowo.pl oraz media społecznościowe.

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.
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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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Jednogłośne wotum zaufania dla 
Burmistrza Wojciecha Kankowskiego
Za nami X Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Jej początek stanowiła debata w sprawie 
raportu o stanie Gminy Żukowo za 2018r. Burmistrz Wojciech Kankowski szczegółowo 
przedstawił stan Gminy, po czy Radni jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania.

Czerwcowa sesja w dużej mierze poświę-
cona została również sprawozdaniu finan-
sowemu Gminy Żukowo za 2018r. wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmi-
ny Żukowo za 2018 r. Po podjęciu uchwały 
Radni udzielili Burmistrzowi Gminy Żukowo 
absolutorium.
 Następnie Radni przegłosowali kolejne 
uchwały. Wśród nich znalazły się:
-  dwie Uchwały w sprawie udzielenia po-

mocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
-  Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Żukowo na 
lata 2019-2027

-  Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Żukowo na 2019 rok

-  Uchwała w sprawie określenia zasad 
zwiększania środków na fundusz sołecki

-  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie zasad udzielania osobom fizycz-
nym dotacji celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z ochroną środowiska

-  Uchwała w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych na ka-
dencję 2020-2023

-  Uchwała w sprawie oceny sytuacji eko-
nomiczno – finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Żukowie

-  Uchwała w sprawie zniesienia formy 
ochrony przyrody z drzewa z gatunku lipa 
drobnolistna będącego elementem skła-
dowym pomnika przyrody nr 1045 „Aleja 
Lipowa” biegnącej pomiędzy miejscowoś-
ciami Leźno - Pępowo, gm. Żukowo, droga 
powiatowa nr 1900 G.

-  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabu-

dowanej nieruchomości gruntowej, poło-
żonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo

-  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż udziałów w nieruchomości grun-
towej położonej w Leźnie

 Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na stronie bip.zukowo.pl w za-
kładce Rada Miejska.
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Szkoła w Pępowie już 
po termomodernizacji

Gmina Żukowo wesprze prace przy drogach powiatowych

 Prace polegały między innymi na ocie-
pleniu ścian od wewnątrz oraz modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania. W tym 
przypadku wymieniono grzejniki z żeliw-
nych na płytowe. Wymianie i uzupełnieniu 
poddano również izolację termicznych prze-
wodów w piwnicy. Wykonano także instala-
cję fotowoltaiczną.
 W kotłowni zainstalowano gazowe ab-
sorpcyjne pompy ciepła typu grunt/woda. 

Gmina Żukowo przekaże 720 tys. zł Po-
wiatowi Kartuskiemu w ramach prac przy 
drogach powiatowych znajdujących się 
na terenie gminy Żukowo.

– To wsparcie motywujemy przede wszyst-
kimi względami bezpieczeństwa naszych 
Mieszkańców – mówi Burmistrz Gminy Żu-
kowo Wojciech Kankowski. – Dodatkowo, ta-
kimi zadaniami kontynuujemy dobrą współ-
pracę z Powiatem Kartuskim w myśl zasady 
„razem możemy zdziałać więcej”.
Dofinansowane zostaną następując zadania 
inwestycyjne:
1)  przebudowa drogi 1901G odc. Miszewo-

-Banino poprzez wykonanie chodnika 

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Pępowie! 
Zadanie zakończył cykl termomodernizacji czterech szkół na terenie gminy Żukowo.

Z kolei na zewnątrz nie zabrakło gruntowe-
go kolektora pionowego 12 sond.
 Istotna była również modernizacja wen-
tylacji w sali gimnastycznej na wentylację 
mechaniczną bez kanałową. Zmodernizo-
wano także system przygotowania ciepłej 
wody użytkowej – wymieniono 14 baterii 
umywalkowych na bezdotykowe. 
 Zmianie uległo również oświetlenie we-
wnętrzne i zewnętrzne. W obu przypadkach 

zastosowano światła LED. Wykonawcą prac 
była firma PUH EKOSUN Paweł Czupajło 
z Koszalina.
 Wartość zadania, w skład którego wcho-
dzi modernizacja czterech szkół (Skrzesze-
wo, Pępowo, Leźno i Chwaszczyno), wynio-
sła ok. 6,3 mln zł. Z tego prawie 2,7 mln zł 
pochodzi z Regionalnego programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

dla pieszych wraz z projektem w kwocie 
300 000,00 zł;

2)  wykonanie projektu oświetlenia drogi 
1901G- ulica Lotnicza w Baninie w kwo-
cie 20 000,00 zł;

3)  przebudowa drogi 1928G poprzez budo-
wę chodnika odc. Babi Dół-Skrzeszewo 
w kwocie 300 000,00 zł;

4)  wykonanie projektu budowy mostu 
w ciągu drogi 1930G w miejscowości Nie-
stępowo (Stara Piła) nad torami kolejo-
wymi w kwocie 50 000,00 zł;

5)  wykonanie odnowy nawierzchni bitu-
micznej w ciągu drogi 1902G w miejsco-
wości Tuchom w kwocie 50 000,00 zł.
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Budynek Urzędu Gminy przejdzie 
kompleksową modernizację
Jeszcze w czerwcu rozpoczną się prace modernizacyjne budynku Urzędu Gminy w Żu-
kowie. Dziś podpisana została umowa między Burmistrzem Wojciechem Kankowskim, 
a wykonawcą zadania, firmą Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan z miejsco-
wości Udorpie.

Tymczasowe zmiany organizacyjne

W związku z modernizacją budynku urzędu od 
1 lipca do listopada br. pojawią się niewielkie 
zmiany organizacyjne niezbędne do przepro-
wadzenia kompleksowego remontu.
Zespoły ds. Ewidencji ludności i Dowodów 
osobistych tymczasowo znajdować się będą 
w miejscu, w którym wcześniej znajdowało się 
pomieszczenie Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Uzależnień – wejście od strony urzędowego 
parkingu (mapka).
Zespół ds. Promocji Gminy Żukowo tymczaso-
wo znajdować się będzie w budynku OSP, przy 
ul. Kościerskiej 2A w Żukowie. Tam też załatwić 
będzie można sprawy związane z Kartą Miesz-
kańca Gminy Żukowo.
Przepraszamy za utrudnienia. 

 Znacznej zmianie ulegnie między innymi 
parter – najważniejszym elementem zada-
nia będzie powstanie nowoczesnego punk-
tu obsługi mieszkańców, w tym stanowisk 
Ewidencji ludności czy Dowodów osobi-
stych. Metamorfozę przejdzie również hol 
i wejście do budynku. 
– Modernizacja urzędu jest konieczna. Po-
mieszczania po OSP stoją teraz puste, więc 
tę przestrzeń chcemy jak najszybciej zago-
spodarować – mówi Burmistrz Gminy Żuko-
wo. – Zależy nam przede wszystkim na tym, 
by Mieszkańcy mogli załatwić swoje sprawy 
jeszcze szybciej i wygodniej i właśnie z tą my-
ślą rozpoczynamy to zadanie.
 W budynku nie zabranie również udogod-
nień dla niepełnosprawnych, w tym windy. 
Duża zmianę przedzie także sala konferen-
cyjna – miejsce nie tylko Sesji Rady Miejskiej 
oraz Młodzieżowej Rady Gminy, ale też spot-
kań i szkoleń. Nie zabraknie też pomiesz-
czeń dla potrzeb organizacji pozarządo-
wych.
 Planowany termin zakończenia prac to li-
stopad tego roku. Koszt inwestycji to około 
2 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości po-
chodzą z budżetu Gminy.
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Kolejny krok w sprawie reaktywacji linii kolejowej 
Pruszcz Gdański – Stara Piła

Wsparcie 180 tys. na prace przy zabytkowym 
kościele św. Jana Chrzciciela w Żukowie

Przedstawiciele samorządu Województwa Pomorskie-
go, gmin powiatu gdańskiego i gminy Żukowo podpisali 
w Kolbudach list intencyjny w sprawie reaktywacji linii 
kolejowej 229. Nasz samorząd reprezentował Burmistrz 
Wojciech Kankowski. 

 „Dynamicznie rosnąca liczba osób przesiadających się 
z własnych pojazdów do środków komunikacji publicznej wy-
raźnie dowodzi, że warto rozbudowywać sieć połączeń kole-
jowych w  ramach Obszaru Metropolitalnego i województwa. 
Statystyki jednoznacznie pokazują, systematyczny wzrost 
liczny mieszkańców, dla których oferta przewozowa PKM jest 
atrakcyjna” – czytamy w liście intencyjnym.
 Reaktywacja linii kolejowej miałaby ogromne znaczenie 
dla mieszkańców gminy Żukowo. Trasa przebiega bowiem 
przez Niestępowo, a także okolice sołectw Sulmin, Widlino 
czy Łapino Kartuskie.
– Bezpośrednie, kolejowe połączenie gminy Żukowo z Kolbuda-
mi i Pruszczem Gdańskim stwarza nowe możliwości nie tylko 
dla komunikacji, ale i rozwoju gospodarczego. Trzeba wykorzy-
stać taką możliwość – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski.
 Pod listem intencyjnym podpisały się samorządy: Wo-
jewództwa Pomorskiego, Żukowa, Powiatu Gdańskiego, 
Pruszcza Gdańskiego, Kolbud, Trąbek Wielkich i Przywidza.

W kościele św. Jana Chrzciciela w Żukowie 
trwają prace konserwatorskie i restaurator-
skie. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, Gmina 
Żukowo na ten cel przekaże 180 tys. zł.

Zadanie obejmować będzie prace przy: posadzce 
kościoła, ołtarzach bocznych kościoła (św. Rodzi-
ny i św. Barbary), figurach kościoła z belki tęczowej 
(Jezus ukrzyżowany, św. Jan i Maryja), zabytkowej 
ambonie, emporze chóru wraz z konstrukcją pod-
trzymującą oraz schodami na chór i prospektem 
organowym.
- Obiekty sakralne w naszej gminie są niezwykle 
istotne nie tylko z punktu widzenia Mieszkańców, 
ale i turystów nas odwiedzających – mówi Bur-
mistrz Gminy Żukowo, Wojciech Kankowski. – W 
ich murach „zapisana” jest niezwykła historia. 
Musimy wspierać parafię w trosce o stan obiektów 
zabytkowych. 
Działania konserwatorskie i restauratorskie są 
niezbędne, aby zapobiec dalszym zagrożeniom 
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków.
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Rozpoczęły się prace przy ul. Tuchomskiej w Baninie. 
Jest nowa, tymczasowa organizacja ruchu

Umowa na asfaltowanie 10 dróg  
na terenie sołectw podpisana

W połowie czerwca rozpoczęły się prace budowlane na ul. Tuchomskiej w Baninie. 
W pierwszej kolejności zdjęte zostały płyty yomb, kolejny krok to wbudowanie kanali-
zacji deszczowa na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Polnej. 

Od zakończeniu roku szkolnego prace budowlane prowadzone są etapami już na całej dłu-
gości przebudowywanego odcinka ulicy, co wiąże się z poważnymi, tymczasowymi utrudnie-
niami.
Na ul. Tuchomskiej wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu polegająca na 
wdrożeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.
– Proszę o wyrozumiałość i - w miarę możliwości - o omijanie placu budowy i korzystanie z objaz-
dów, które prowadzone są ulicami Wodnika, Zdrojową, Mazowiecką i Mazurską – apeluje Zastęp-
ca Burmistrza Tomasz Szymkowiak.
Prace budowlane, zgodnie z umową, mają zakończyć się do końca września br. Jednak, we-
dług deklaracji wykonawcy, przejezdność powinna obowiązywać już na początku września. 
W efekcie inwestycji powstanie nawierzchnia asfaltowa o długości około 1,2 km wraz z infra-
strukturą pomocniczą. Koszt zadania to niemal 1,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości po-
chodzą z budżetu Gminy Żukowo.

10 gminnych dróg do końca października 
tego roku przejdzie niemałą metamorfozę. 
To efekt podpisanej umowy między Burmi-
strzem Gminy Żukowo Wojciechem Kan-
kowskim, a przedstawicielem wykonawcy 
zadania, spółki Eurovia Polska S.A. 

Nawierzchnia bitumiczna zostanie wykona-
na na następujących odcinkach:
•  w Skrzeszewie Żukowskim, ul. Dworska 

(ok. 300m)
•  w Glinczu, ul. Wierzbowa (ok. 120m)
•  w Chwaszczynie, ul. Mickiewicza 

(ok. 300m)
•  w Baninie, ul. Borowiecka (ok. 100m)
•  w Niestępowie, ul. Leśna (ok. 90m)
•  w Przyjaźni, ul. Słoneczna (ok. 600m)
•  w Przyjaźni, ul. Dworcowa (ok. 40m)
•  w Borkowie, ul. Jeziorna (ok. 50m)
•  w Łapinie Kartuskim, ul. Sosnowa 

(ok. 100m)
•  w Sulminie, ul. Gralathów (ok. 110m)
 Zamówienie jest realizowane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to 
ponad 1,8 mln zł. 
– Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że odcin-
ków wymagających modernizacji jest znacz-
nie więcej, ale nasz budżet nie jest nieogra-
niczony – mówi Burmistrz Gminy Żukowo 
– Pod koniec ubiegłego roku zrealizowaliśmy 
szereg podobnych zadań na terenach sołe-

ckich. Systematycznie modernizujemy nasze 
drogi. 
Pieniądze na ten cel pochodzą w większości 

z budżetu Gminy Żukowo. Dodatkowo 80 
tys. zł pochodzić będzie od Nadleśnictwa 
Kolbudy.
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Przystanie kajakowe otwarte 
i przetestowane
Gmina Żukowo oddała do dyspozycji trzy nowe przystanie kajakowe zlokalizowane 
w miejscowościach: Rutki, Żukowo i Lniska. Inwestycje zostały zrealizowane 
w ramach zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. 
Za nami już także spływ z wykorzystaniem nowych przystani.

 Radunią popłynęli między innymi: Bur-
mistrz Wojciech Kankowski, Radny Rady Miej-
skiej Paweł Koreń oraz kilkunastu pracowni-
ków Urzędu Gminy w Żukowie i mieszkańców 
gminy.
– Przepłynięcie kajakiem Radunią to nie lada 
atrakcja nie tylko dla naszych Mieszkańców, 
ale i turystów – mówi Burmistrz Gminy Żuko-
wo Wojciech Kankowski. – Przystań w Żuko-
wie zlokalizowana jest w sąsiedztwie Zespołu 
Klasztornego, z kolei ta w Rutkach położona 
jest niedaleko elektrowni wodnej. Dzięki no-
wym przystaniom, pokonywanie tej trasy jest 
znacznie wygodniejsze.
 W przypadku każdej przystani umocniono 
brzeg Raduni wraz z pochylniami wspoma-
gającymi wodowanie i wynoszenie kajaków 
z wody. W Lniskach, oprócz przenoski kajako-
wej, wykonano obiekty małej architektury, ta-

kie jak ławki czy ścieżki spacerowe. W Żukowie 
przy przystani stanęły wiaty wypoczynkowe, 
plac zabaw i stoliki szachowe. Wykonano tak-
że pomost trójpokładowy, stosowne oświet-
lenie i miejsca parkingowe. W Borkowie, przy 
przystani znajdziemy wiaty wypoczynkowe, 
oświetlenie, ciągi pieszo- jezdne i miejsca par-
kingowe. Nie zabrakło również pomostu dwu-
pokładowego.
Łączny koszt trzech inwestycji to ok. 2,3 mln zł, 
z czego ok. 1,9 mln zł pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Podczas Festynu Rodzinnego 
w Glinczu otwarto nowe boisko
Na szkolnej murawie w Glinczu 8 czerwca 
odbył się wielki, Rodzinny Festyn. W tym 
roku był on wyjątkowy, gdyż połączony 
z  otwarciem boiska wielofunkcyjnego do 
siatkówki i koszykówki. 

 Uroczyste otwarcie boiska nastąpiło o go-
dzinie 16.00 . Wydarzenie uświetnili swoim 
przybyciem: Radna Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Sylwia Laskowska, Wicesta-
rosta Powiatu Kartuskiego Piotr Fikus, Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke, Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Albin Bychowski, Radni Rady Miejskiej: 
Mariola Zmudzińska, Maria Byczkowska, 
Adam Stromski, dyrektorzy szkół, ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Sagan, lokalni przedsiębior-
cy, którzy udzielili wsparcia finansowego lub 
rzeczowego na rzecz boiska. Po poświęceniu 
obiektu przez księdza proboszcza nastąpi-
ło przecięcie wstęgi, w którym wzięli udział 
wszyscy goście oraz gospodarze wydarzenia. 
Pierwsze rzuty do kosza na nowym boisku 
zostały oddane przez VIP-ów i gospodarzy. 
Trzeba przyznać, że niektóre rzuty były celne. 
 „Chwila” na podziękowania trwała do-
syć długo. Było komu dziękować. Przede 
wszystkim Marszałkowi Województwa Po-
morskiego panu Mieczysławowi Strukowi za 
dostrzeżenie potrzeb Glincza przez Urząd 
Marszałkowski i dofinansowanie w ramach 
programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, 
Wicestaroście Powiatu Kartuskiego panu 
Piotrowi Fikusowi za wsparcie w działaniach 
związanych z realizacją budowy boiska, 
Burmistrzowi Gminy Żukowo Wojciechowi 
Kankowskiemu za wsparcie finansowe oraz 
zaufanie i wiarę w nasze przedsięwzięcie, 
Radnemu Rady Miejskiej panu Adamowi 
Stromskiemu, który pomagał w pozyski-
waniu funduszy, wspierał w pracach zwią-
zanych z budową boiska na każdym etapie. 
Specjalne podziękowania trafiły do wszyst-
kich darczyńców i fundatorów z lokalnych 
przedsiębiorstw. Podczas poczęstunku wiel-
kim tortem podziękowano także członkom 
Rady Sołeckiej, Radzie Rodziców, członkom 
Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Ra-
dunia i pani prezes Hannie Ratowt, wszyst-
kim rodzicom uczniów i innym mieszkańcom 
Glincza, którzy w wolontariacie wykonywali 
prace na rzecz boiska i festynu. 
 A jakie atrakcje można było wypatrzeć? 
Były konkurencje sportowe dla dzieci prowa-
dzone przez nauczycielki, można było wziąć 
udział w przejażdżce konnej na konikach 
z Fundacji Azyl dla koni „Kucykowo”, miło 

spędzić czas na karuzeli czy dmuchanej zjeż-
dżalni. Kto czuł w duszy drzemiący talent pla-
styczny mógł się realizować na warsztatach 
projektantki mody. Można było przyjrzeć się 
grupie rekonstrukcyjnej Nordlag – Wikingo-
wie i Słowianie. Kto potrzebował, mógł sko-
rzystać z kącika porad: pielęgniarki, wete-
rynarza, księgowej, doradcy podatkowego, 
konsultantki Avon. Dzieci mogły uczestni-
czyć w grach i zabawach po angielsku dzięki 
grupie My Time. Chętni korzystali z fotobud-
ki i z zajęć animatora dziecięcego. Wszyscy 
mogli podziwiać jak kucharz z Kaszub przy-
rządza wyśmienite potrawy: racuchy z kefi-
rem truskawkowym, zupę rybną na młodej 
kapuście, śledzie w botwince (Live cooking 
z degustacją). Wielką popularnością cieszył 
się mecz piłki siatkowej o „Puchar Sołtysa”, 
zorganizowany przez panią Hannę Ratowt.
 W czasie festynu odbył się Lokalny Prze-
gląd Talentów, podczas którego prezento-
wane były zdolności: akrobatyczne, tanecz-
ne, wokalno – instrumentalne, plastyczne 
i sportowe. Wszystkie dzieci otrzymały upo-
minki ufundowane przez Burmistrza Gminy 
Żukowo. Ponadto wystąpiła grupa taneczno 
– akrobatyczna As Dance. 
 Odbyła się też licytacja dwóch obrazów 
i bogato wyposażonego piórnika na rzecz 
podopiecznych z „Kucykowa”. Z aukcji uda-

ło się zebrać 1310 zł, które przekazano bez-
pośrednio na ręce założycielce fundacji pani 
Annie Bęben. Na festynie zakończyła się 
również akcja uczennicy Sandry Treder „Daj 
piątaka na siano dla słodziaka”, a słój z pie-
niędzmi przekazano pani Ani. Jak na każdym 
festynie nie zabrakło też dobrej muzyki. Był 
DJ Jager, zespół rockowo – bluesowy Rey-
mond, a do tańca przygrywał pan Mirosław 
Sobisz.
 Imprezę wspaniale poprowadził Dawid 
Miotk, młody lecz doświadczony konferan-
sjer, pochodzący z Glincza.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Glinczu
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Żukowo świętuje 30-lecie praw miejskich
W ramach obchodów 30-lecia nadania praw miejskich miastu Żukowo, 
w zmodernizowanym Spichlerzu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
Na spotkanie zaproszeni zostali nie tylko obecni Radni, ale też wszyscy, którzy 
zasiadali w Radzie od początku jej istnienia.

 Sesja tradycyjnie rozpoczęła się stwier-
dzeniem kworum. Gości przywitał Przewod-
niczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke. Po 
nim głos zabrał Burmistrz Wojciech Kankow-
ski, który zaprezentował zmiany jakie zacho-
dziły w gminie Żukowo w ostatnich 30 latach.
Od roku 1990, stanowisko Burmistrza Gminy 
Żukowo obejmowali kolejno: Bogdan Łapa, 
Albin Bychowski, Jerzy Żurawicz i Wojciech 
Kankowski. W radzie zasiadało łącznie 95 
radnych, a do radnych z największą ilością 
kadencji zaliczają się: Adam Okrój (7 kaden-
cji), Stanisław Groth (6), Wojciech Kankowski 
(5), Witold Szmidtke (5) i Stanisław Szur (5).
 Ciekawie prezentują się również dane sta-
tystyczne. W 1995 r. gmina Żukowo liczyła 
18 266 zameldowanych mieszkańców. 23 lata 
później liczba Mieszkańców się podwoiła 
(37  510, stan na 31.12.2018 r.). W 1995 r. na 
inwestycje przeznaczono ok 3 mln zł (164 zł 
na Mieszkańca). W 2019 roku to już 77,2 mln zł 
(2058 zł na Mieszkańca, plan).

 Warto też zaznaczyć, że w latach 90tych, 
na gminę Żukowo składało się 17 sołectw, 
obecnie gmina liczy 22 sołectwa – w ubie-
głych latach utworzono sołectwa: Babi Dół, 
Czaple, Nowy Świat, Rutki i Widlino.
– Myślę, że liczby, statystyki czy finanse nie 
oddają wszystkiego – mówił Burmistrz Gminy 
Żukowo. – Tak naprawdę, to ludzie mieszka-
jący tu, pracujący i zaangażowani społecznie 
w to miejsce, decydują o jego obliczu.

 Po prezentacji przyszedł czas na podzię-
kowania dla zaproszonych gości, samorzą-
dowców. Po nich Burmistrz oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej wręczyli podziękowania 
wszystkim radnym obecnym na uroczystej 
sesji, zarówno tym obecnej kadencji, jak 
i  tym, którzy tę funkcję pełnili w ubiegłych 
latach.
 Chwilę później Burmistrz wręczył 1000 Kar-
tę Mieszkańca Gminy Żukowo, po czym zebra-
ni wysłuchali koncertu muzyki filmowej.
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Szkoła w Glinczu z 1 miejscem 
w Rowerowym Maju
W tym roku w akcji Rowerowy Maj w gmi-
nie Żukowo najlepsza okazała się Szkoła 
Podstawowa w Glinczu. Właśnie w tej 
placówce, w maju, największy procent 
uczniów dojeżdżał do szkoły jednoślada-
mi.
 
 O tym, że warto było wziąć udział w kon-
kursie, świadczyć mogą nagrody. Do dyspo-
zycji szkoły w Glinczu powędrowało 10 tys. 
zł. Klasyfikacja czołowych miejsc i nagród 
prezentuje się następująco:
1. SP Glincz - 83,1% - 10 000 zł 
2. SP Skrzeszewo - 77,8% - 3 000 zł
3. SP w Borkowie - 69,7% - 2 000 zł

 Dodatkowo, wszystkie szkoły, które wzięły 
udział w konkursie, a nie znalazły się w pierw-
szej trójce, otrzymały po 1000 zł. Do najlep-
szych klas powędrowały z kolei bilety do kina.
Jeszcze ważniejszym czynnikiem od na-
gród finansowych, jest jednak promocja 

aktywności i zdrowego trybu życia. Łącznie 
w gminie Żukowo do akcji Rowerowy Maj 
przystąpiło 13  szkół, co przełożyło się na 
247 klas, 3276 aktywnych uczestników i 95 
234 przejazdów.
Gratulujemy!
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Prawie 170 uczestników Rodzinnego 
Turnieju Piłki Nożnej

Wysoka frekwencja „Biegu Przedszkolaka”

WYDARZENIA

W minioną niedzielę, na sztucznej mura-
wie żukowskiego stadionu przy ul. Ksią-
żąt Pomorskich odbył się Rodzinny Tur-
niej Piłki Nożnej. W turnieju udział wzięło 
168 zawodników z 14 drużyn, złożonych 
z  członków rodzin, które rywalizowały 
między sobą w piętnastominutowych 
pojedynkach. Drużyny w rundzie elimina-
cyjnej rozlosowane zostały do czterech 
grup.

 W grupie A zaprezentowały się Rodziny: 
Kąkol, Klasa, Płókarz, Szutenberg, w gru-
pie B: Teca, Wrońscy, Malek, Arent, w grupie 
C: Formela, Szadach, Kostuch, w gupie D: 
Bosz, Miąskowscy, Lejkowscy.
 Finałowy mecz przyniósł wiele emocji, 
gdyż zmierzyły się w nim dwie najsilniej-
sze drużyny tego dnia: Rodzina Wrońskich 
oraz Rodzina Szutenberg. Zwycięzca mógł 
być tylko jeden, a została nim Rodzina 
Szutenberg, która w pojedynku finałowym 
pokonała zeszłorocznych zwycięzców Ro-
dzinę Wrońskich 2:0 i tym samym została 
mistrzem Rodzinnego Turnieju Piłkarskiego 
w Żukowie na rok 2019. 

8 czerwca 2019r. na terenach sportowych 
Szkoły Podstawowej w Baninie odbyła się 
druga edycja „Biegu Przedszkolaka”. Po-
nad trzysta osób wystartowało w aż dzie-
więciu kategoriach wiekowych: 0-4 lata 
(bieg z rodzicem), 5 lat, 6 lat, 7 lat, 8 lat, 
9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat oraz kategoria 
OPEN.

 Po wspólnej rozgrzewce zawodnicy ko-
lejno stawiali się na linii startu, znakomicie 

 W „małym finale” zmierzyły się drużyny 
reprezentujące Rodziny: Bosz oraz Kostuch. 
Wynik meczu to 3:1 dla Rodziny Kostuch.
 Na zakończenie turnieju uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe puchary, medale 
oraz dyplomy. Dekoracji zwycięzców oraz 
pozostałych uczestników dokonali: Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie 
Witold Szmidtke, Przewodniczący Komisji 
Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji Rady 

Miejskiej w Żukowie Andrzej Karczewski 
oraz Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultu-
ry i  Sportu w Żukowie Monika Spychalska. 
Wylosowano również nagrodę niespodzian-
kę, jaką był zestaw gier planszowych, i któ-
rą wylosowali dla Rodziny Formela, jedni 
z  najmłodszych uczestników zabawy ro-
dzinnej: Laura Kostuch, Jakub oraz Kacper 
Bizewscy.

Tekst: Jacek Drążek / OKiS Żukowo
Foto: Anna Kozakowska / OKiS Żukowo

radząc sobie z przygotowaną specjalnie dla 
nich trasą. Na mecie, każdy uczestnik bie-
gu otrzymał pamiątkowy medal, natomiast 
zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zostali 
nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rze-
czowymi. Dodatkowo, najmłodsi zwycięzcy 
otrzymali ogromne, pluszowe misie.
 Nawet niesprzyjająca aura nie zniechę-
ciła najstarszych uczestników do wzięcia 
udziału w biegu ulicznym. Ulicami Banina, w 
ulewnym deszczu, pokonali dystans prawie 

dwóch kilometrów, dając przykład wszyst-
kim, że deszcz nie może przeszkodzić we 
wspólnym bieganiu.
 Bardzo dziękujemy dzieciom i ich opieku-
nom za tak liczne przybycie i udział w bie-
gu, który nie tylko ma na celu promowanie 
aktywności fizycznej u najmłodszych. Cały 
bowiem dochód z „Biegu Przedszkolaka” 
został przekazany na zakup protezy ręki dla 
Pauliny z naszej miejscowości. Tym bardziej 
dziękujemy wszystkim za obecność!
 
 Pragniemy podziękować firmom i oso-
bom, dzięki którym udało nam się kolej-
ny raz zrealizować takie przedsięwzięcie: 
Urząd Gminy Żukowo, Sołectwo Banino, 
Szkoła Podstawowa w Baninie, Rada Ro-
dziców, sponsorzy. Chcielibyśmy również 
podziękować nauczycielkom wychowa-
nia fizycznego, Małgorzacie Świeckiej oraz 
Agnieszce Tomasiewicz-Bill, za nieocenio-
ną pomoc przy przeprowadzeniu „Biegu 
Przedszkolaka”. Dziękujemy!

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie
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Żukowska młodzież integrowała się poprzez grę

W lipcu ruszy budżet obywatelski

„Poznajmy się! Zagramy w grę” – tak na-
zywa się największy jak dotąd projekt 
Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie. 
Gra miejska została rozegrana na począt-
ku czerwca, a jej celem była integracja 
młodzieży z naszej gminy.
 
 Zadaniem każdej z 12 drużyn było od-
wiedzenie 6 punktów zlokalizowanych na 
terenie Żukowa i wykonanie szeregu zadań, 
które wcześniej przygotowali członkowie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz przedsta-
wiciele szkół. Uczniowie ruszyli ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i tam też miał miejsce fi-
nał zmagań. Co ważne, skład każdej z dru-
żyn był losowany i stanowili go uczniowie 
różnych szkół, bo oprócz zabawy, organi-
zatorzy gry postawili przede wszystkim na 
integrację. Wygrała drużyna, która w naj-
szybszym czasie pokonała trasę wykonując 
jednocześnie przygotowane zadania.
 Nagrody drużynom wręczyli: Wicestaro-
sta powiatu Kartuskiego Piotr Fikus, Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke. Nie zabrakło również występów 
artystycznych. Dla zebranych zagrał Tomasz 
Dorniak, a zatańczył zespół Perełki. Składa-

Od 10 lipca br. będzie można zgłaszać 
projekty w ramach budżetu obywatel-
skiego. Na ten cel Gmina Żukowo planu-
je przeznaczyć 200 000 złotych brutto 
(łączna wartość projektów przyjętych do 
realizacji w ramach „Budżetu Obywatel-
skiego 2020”).

 Projekty zgłaszać będzie można 
w  systemie elektronicznym na stronie  
zukowo.budzet-obywatelski.org. Potem 
wydrukowane zgłoszenia wraz z niezbędny-

my serdeczne podziękowania wszystkim, 
bez których nie mogłaby odbyć się gra.
Organizatorem przedsięwzięcia była Gmina 
Żukowo, którą wsparli: Fundacja Edukacji 

Działań Społecznych w Kartuzach, szkoły 
w gminie Żukowo, a także sponsorzy: Klub 
Sportowy Sulmin, FB Jelcz z Chwaszczyna 
i NATA z Borkowa.

mi podpisami trzeba będzie złożyć w Urzę-
dzie Gminy w Żukowie. Termin zgłaszania 
upływa 31 lipca br. Potem nastąpi weryfi-
kacja projektów (10-20 sierpnia), losowanie 
numerów projektów do głosowania (do 20 
sierpnia), a na termin 9-23 września przewi-
duje się samo głosowanie, które w tym roku 
odbędzie się tylko w formie elektronicznej! 
Wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. 
Budżet obywatelski skierowany jest tylko 
i wyłącznie dla miasta Żukowo i mieszkań-
ców osiedli na terenie miasta.

 Na stronie zukowo.pl pobrać można 
przydatne dokumenty: Formularz zgło-
szeniowy do projektu, Druk do podpisów, 
Oświadczenie dotyczące realizacji pro-
jektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 na 
terenie miasta Żukowo na nieruchomości 
niestanowiącej własności Gminy Żukowo; 
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby 
małoletniej w  konsultacjach społecznych 
projektu „Budżet Obywatelski 2020” na 
terenie miasta Żukowo; Treść Zarządzenia 
Nr 113/2019 Burmistrza Gminy Żukowo.
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Sobótki 2019. Gwiazdy zaśpiewały w Żukowie

Zgodnie z tradycyjną nie zabrakło ogniska, 
które rozpalił Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski. Wyłoniono również 
zwycięzcę w konkursie na najlepszy wianek. 
Bezkonkurencyjna okazała się Krysia Kona-
rzewska. Tego dnia na dzieci czekał szereg 
atrakcji, od karuzeli, przez dmuchańce i sto-
iska z zabawkami. Sobótki zakończyły się 
pokazem sztucznych ogni. Więcej zdjęć na: 
www.facebook.com/pg/okiszuko-
wo/photos/?tab=album&album_
id=2207513962700664

Fot. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

Grzegorz Hyży, Filip Lato i Baranovski zaśpiewali dla publiczności zgromadzonej 
w Parku nad Jeziorkiem w Żukowie. Tego dnia na scenie pojawiło się też sporo 
młodych talentów, które swoimi koncertami uatrakcyjniły sobotnie popołudnie.
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Rapsodia z jubileuszem 20-lecia
Minęło 20 lat od casu kiedy pierwsze pró-
by przeprowadził zespół Rapsodia. Teraz 
grupa jest rozpoznawalna, ma za sobą wy-
stępy w telewizji i sukcesy na scenach pre-
stiżowych konkursów. Zespół prowadzi 
Beata Stoppa.

Podczas jubileuszowego koncertu publicz-
ność mogła podziwiać widowiskowe choreo-
grafie zarówno młodszej jak i starszej części 
zespołu. Do udziały w tym niezwykłym kon-
cercie zaproszono również znakomitych go-
ści, między innymi z Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Janiny Jarzynówny- Sobczak 
w Gdańsk. 
Nie zabrakło też gratulacji, podziękowań i ju-
bileuszowego tortu.
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Sukces siatkarzy 
z chwaszczyńskiej szkoły

Julia Mikołajewska wygrywa 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Siatkarze ze Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Chwaszczynie wywal-
czyli 3 miejsce w Finale Wojewódzkim XX 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce 
Plażowej Chłopców w Gdyni!

Jest to kolejny świetny wynik podopiecznych 
Roberta Zochniaka po srebrnym medalu w fi-
nale halowych mistrzostw województwa, 
które odbyły się w maju. Zawody wygrali siat-
karze ze Starogardu Gdańskiego. Nasz zespół 
wystąpił w składzie: Dominik Jażdżewski, 
Norbert Dunst i Sebastian Pospieszny. Wszy-
scy chłopcy są uczniami III klasy gimnazjalnej 
o profilu siatkarskim. Wielkie Brawa!

Źródło: Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie

Julia Mikołajewska ze Szkoły Podstawo-
wej w Baninie nie miała sobie równych 
na dystansie 600 metrów podczas Finału 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w lekkiej atletyce. Zmagania odbyły 
się w Słupsku.

Zawodniczka GKS Żukowo po zeszłorocz-
nym brązowym medalu na tej imprezie, tym 
razem stanęła na najwyższym stopniu po-
dium!
Tydzień temu w Słupsku podczas Mistrzostw 
Okręgu zawodnicy GKS Żukowo zdobywa-
li również medale w kategoriach juniorów 

młodszych i juniorów:
•  złoty medal Marcin Kowalski na 800 m U20
•  srebrny medal Weronika Mikołajewska na 

1500 m U18
•  srebrny medal Agata Kotłowska 800 m U20

Źródło: GKS Żukowo
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4 -25 lipca IX Festiwal Filmów 
Kaszubskich

Mulk, Miszewko Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Banino

8 -12 lipca Wakacje w Strefie Kultury Chwaszczyno Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

7/14/21/28 
lipca

Festiwal Żukowskie Lato 
Muzyczne - X edycja

Dziedziniec Kościoła pw. WNMP 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

14 lipca Zawody Wędkarskie 
spławikowo – gruntowe

łowisko Kanał Śledziowy Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

6 lipca I Turniej Siatkówki 
Plażowej

Stadion miejski 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

20 lipca Wakacje dla seniora 
- wycieczka krajoznawcza

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

21 lipca
Mistrzostwa Gminy Żukowo 
w strzelectwie plenerowym

Park nad Jeziorkiem 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

28 lipca II Turniej Wędkarski 
o Puchar Trzech Jezior

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

jez. Borowiec

20 lipca Festyn Przyjaźni Przyjaźń Sołectwo Przyjaźń

15 – 26 lipca Wakacje z OKiS
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń LIPIEC 2019


