
MAGAZYN INFORMACYJNY GMINY ŻUKOWO „MOJA GMINA”

MÒJA GMINA
ISSN 2543-7976EGZEMPLARZ BEZPŁATNY • Nr 31/07 • Lipiec 2019 • Rok III • Nakład 2500 sztuk

STR. 7

W NUMERZE:

Młodzież z gmin partnerskich 
integrowała się w Wendelstein

Zespół „Kaszubki” pisze nowy 
rozdział swojej historii

str. 9

str. 12

•  Wysokie miejsce Gminy Żukowo w Rankingu Finansowym  |  str. 3
•  Nowe boisko w Niestępowie jeszcze w tym roku  |  str. 6
•  W Chwaszczynie i Leźnie powstaną Otwarte Strefy Aktywności  |  str. 7
•  W Baninie powstał punkt dzielnicowego  |  str. 9



MOJA GMINA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!

2  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Choć lato to czas wakacji i wypoczynku staramy się nie zwalniać tempa i ten okres wykorzystać do wzmożonej pracy 
nad inwestycjami. Kończą się prace przy rozbudowie OSP w Skrzeszewie, a także prace modernizacyjne budynku 
nowej siedziby Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. Zakończyliśmy również cykl termomodernizacji czterech szkół 
na terenie naszej gminy. Zadanie zakończyło się pracami przy Szkole Podstawowej w Pępowie. W Niestępowie z kolei 
powstanie wkrótce boisko, w lipcu podpisaliśmy umowę na to zadanie.
Nie brakuje również działań w zakresie inwestycji drogowych. Niedawno rozpoczęliśmy przebudowę ul. Tuchomskiej w Baninie, przed nam 
asfaltowanie 10 dróg na terenie sołectw.
Lato to tradycyjnie czas imprez o charakterze kulturalnym i sportowym. Wśród sierpniowych wydarzeń, na które Państwa serdecznie zapra-
szam są między innymi: II Jarmark Norbertański, Muza nad Jeziorkiem, a także festyny organizowane przez nasze sołectwa. Życząc dobrego, 
letniego wypoczynku, gorąco zachęcam Państwa do udziału w imprezach.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
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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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Wysokie miejsce Gminy Żukowo w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy

Gmina Żukowo uplasowała się na 43 pozycji pośród 628 gmin miejsko – wiejskich, obję-
tych badaniem opublikowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. To jeden 
z najwyższych wyników wśród pomorskich gmin.

 Przedmiotem badania była analiza kon-
dycji finansowej jednostek samorządu tery-
torialnego w 2018 roku w Polsce. Szczegóło-
wy ranking udostępniono na V Europejskim 
Kongresie Samorządów.
 Do parametrów, które brano pod uwagę 
podczas badania zaliczono między innymi:
•  udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem
•  relacja nadwyżki operacyjnej do docho-

dów ogółem
•  udział wydatków inwestycyjnych w wy-

datkach ogółem

Przypominamy o trwających pracach modernizacyj-
nych budynku Urzędu Gminy w Żukowie.

 W związku z tym do listopada br. obowiązują niewiel-
kie zmiany organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia 
kompleksowego remontu.
 Jak pisaliśmy wcześniej Zespoły ds. Ewidencji ludności 
i  Dowodów osobistych tymczasowo znajdują się w miej-
scu, w którym wcześniej znajdowało się pomieszczenie 
Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień – wejście od 
strony urzędowego parkingu (mapka).
 Zespół ds. Promocji Gminy Żukowo ostatecznie znajdu-
je się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 48, na 
parterze, pokój nr 2. Tam też można załatwić sprawy zwią-
zane z Kartą Mieszkańca Gminy Żukowo.
Przepraszamy za utrudnienia.

•  udział środków europejskich w wydat-
kach ogółem

•  relacja zobowiązań do dochodów ogółem
•  udział podatku dochodowego od osób fi-

zycznych w dochodach bieżących

 Budżet Gminy Żukowo w 2018 roku to 
201 342 811,27 zł dochodów. Stan zadłuże-
nia Gminy w stosunku do dochodów budże-
tu w ostatnich latach sukcesywnie maleje, 
w 2018 roku wyniósł on 25% (przy 45,29% 
w 2015 roku).

– Jesteśmy dość specyficzną gminą, bo przy-
rost Mieszkańców jest w niej bardzo duży 
– mówi Burmistrz Gminy Żukowo. – Pod ko-
niec 2018 roku liczba zameldowanych osób 
sięgała 37,5 tys. Dla porównania w 2013 roku 
liczyliśmy ponad 6 tys. mniej Mieszkańców. 
Oczywiście taka tendencja nas cieszy, bo 
każdy jest w naszej gminie mile widziany, 
a  dodatkowo meldunki przekładają się na 
nasz budżet. Trzeba jednak pamiętać, że to 
również bardzo duże wyzwanie dla samorzą-
du miedzy innymi pod kątem realizowanych 
inwestycji.
 To właśnie inwestycje są jednym z głów-
nych elementów dynamicznego rozwoju 
Gminy. W 2019 roku na te cele Żukowo pla-
nuje przeznaczyć ponad 77 mln zł.
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Komunikat dotyczący 
budowy ulicy 
Tuchomskiej w Baninie

Zobacz jak zmieniała się Twoja 
miejscowość od 1973 roku

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż koordynatorem budowy ul. Tuchom-
skiej w Baninie jest Referat Inwestycji – kontakt:
tel. 58 685 83 56 lub 58 685 83 66, 
e-mail: k.bisewska@zukowo.pl

W przypadku pytań, zgłoszeń związanych z realizacją zadania można rów-
nież kontaktować się z Wykonawcą inwestycji, tj. p. Witoldem Wicińskim, 
tel. 502 187 352

Jednocześnie przypominamy o prowadzonych pracach 
i związanych z nimi utrudnieniami drogowymi (grafika). 

Prace budowlane, zgodnie z umową, mają zakończyć 
się do końca września br. Jednak, według deklaracji 

wykonawcy, przejezdność powinna obowiązywać 
już na początku września. W  efekcie inwestycji 

powstanie nawierzchnia asfaltowa o długości 
około 1,2 km wraz z infrastrukturą pomocni-

czą. Koszt zadania to niemal 1,5 mln zł. Pie-
niądze na ten cel w całości pochodzą z bu-

dżetu Gminy Żukowo.

Wystarczy wejść na adres: 
zukowo.retromapy.pl 
(lub zeskanować telefonem po-
niższy kod QR) ustawić wybrane 
daty, wskazać wybrany adres 
i przesunąć suwakiem, by zoba-
czyć zmianę.

Z okazji 30-lecia nadania praw miejskich miastu Żukowo, Gmina przygotowała dla Pań-
stwa małą niespodziankę. Teraz każdy Mieszkaniec może zobaczyć jak zmieniała się 
jego miejscowość, a nawet ulica od 1973!
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Zakończyły się bezpłatne szkolenia 
dla mieszkańców Gminy Żukowo

Laptopy dla szkół

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu bezpłatnych szkoleń dla ponad 150 miesz-
kańców Gminy Żukowo oraz okolic, zrealizowanych w ramach projektu J@ w Internecie.

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu bezpłatnych szkoleń dla ponad 150 mieszkańców Gminy Żukowo oraz okolic, 
zrealizowanych w ramach projektu J@ w Internecie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak liczne-
go udziału lokalnego społeczeństwa, za co 
bardzo dziękujemy uczestnikom projektu. 
Jestem przekonana, że udział w projekcie 
podniósł znacznie umiejętności poruszania 
się w obszarze kluczowych kompetencji cy-
frowych i wzmocni pozycję na rynku pracy 
jego uczestników - stwierdziła koordynator 
projektu Marlena Dunajska.
 Świadome i kompetentne, ale też bez-
pieczne używanie Internetu to obecnie bar-
dzo ważna kwestia, a zdobycie kompetencji 
cyfrowych sprawia, że ich posiadacz staje się 
konkurencyjny na rynku pracy. Dlatego głów-
nym celem projektu było właśnie zwiększe-
nie umiejętności cyfrowych. Szkolenia odby-
wały się w miejscach użyteczności publicznej 
takich jak: Strefa Kultury w  Chwaszczynie, 
siedziba Urzędu Gminy w Żukowie oraz w sali 
konferencyjnej udostępnionej przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Żukowie. Uczestnicy 
pracowali na zakupionych w ramach projek-
tu laptopach, w małych grupach, co dawało 
większą szansę na zdobycie wiedzy, ale też 
nabycie niezbędnych umiejętności praktycz-
nych takich jak pozyskiwanie informacji, ko-
munikacja, czy korzystanie z usług i e-usług 
publicznych. Szkolenia prowadzone były 
przez instruktora przeszkolonego przez Fun-
dację Legalna Kultura, wyspecjalizowanego 
w 7 zaproponowanych w szkoleniach modu-
łach tematycznych.

W związku z podpisaną deklaracją Gminy 
Żukowo i zrealizowanym projektem „J@ 
w internecie” w dniu 8 lipca 2019r. do czte-
rech Placówek Oświatowych z terenu Gminy 
Żukowo przekazano sprzęt komputerowy. 

 W uroczystym wręczeniu laptopów uczest-
niczyli Zastępca Burmistrza Tomasz Szymko-
wiak oraz Kierownik Projektu Marlena Dunaj-
ska. Komputery trafią do bibliotek i pracowni 
szkolnych, gdzie będą wykorzystywane pod-
czas zajęć edukacyjnych. Otrzymany sprzęt 
pozwoli na lepsze funkcjonowanie szkoły, 
umożliwi realizację planów dotyczących szer-
szego wprowadzenia w  placówkach nowo-
czesnych technologii informatycznych.

 Operatorem programu jest Fundacja Le-
galna Kultura, całkowita wartość projektu 
wynosi 150 000,00 zł w 100% finansowane-
go ze środków z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś prio-
rytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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Nowe boisko w Niestępowie jeszcze w tym roku

Budowa chodnika w Otominie już na finiszu

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Niestępo-
wa i okolic skorzystają z nowego obiektu 
sportowego. Umowa na budowę boiska 
została właśnie podpisana. 

 Nowy obiekt będzie miał wymiary  
25 m x 40 m. Na sztucznej (poliuretanowej) 
powierzchni boiska znajdą się: 2 bramki alu-
miniowe, 2 kosze „główne” i 4 kosze boczne 

Dobra wiadomość dla niezmotoryzo-
wanych mieszkańców Otomina i okolic. 
W  ciągu najbliższych dni w tej miejsco-
wości oddany do użytku zostanie nowy 
chodnik.

 Chodnik wykonany z kostki będzie miał 
długość 322m przy 2m szerokości.
– Planując to zadanie braliśmy pod uwagę 
przede wszystkim bezpieczeństwo Miesz-
kańców – mówi Burmistrz Wojciech Kan-
kowski. – To trasa niezwykle istotna z ko-
munikacyjnego punktu widzenia. Często 
wybierają ją bowiem kierowcy omijający 
Żukowo. 
 Koszt zadania to około 190 tys. zł. Prace 
powinny zakończyć się jeszcze w lipcu. Wy-
konawcą inwestycji jest Spółka Komunalna 
Żukowo.

do koszykówki, a także uniwersalne słupki 
do siatkówki i tenisa. Boisko ogrodzone bę-
dzie piłkochwytami o wysokości 6 m. 
– Każda inwestycja w sport to inwestycja w ak-
tywność, zdrowie i kształtowanie takich cech 
jak wzajemny szacunek, zdrowa rywalizacja 
i postawa fair-play – mówi Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski. – Staramy się 
sukcesywnie stwarzać naszym Mieszkańcom 

jak najlepsze warunki do uprawiania sportu.
 Przetarg ogłoszony w trybie „Zaprojek-
tuj i wybuduj” wygrała firma Bullait Andrzej 
Ciuchta z Elbląga i to ona wkrótce rozpocznie 
prace nad zadaniem, które potrwają do jesie-
ni tego roku. Koszt inwestycji to 386.293,80 zł. 
Pieniądze na ten cel pochodzą w całości z bu-
dżetu Gminy Żukowo.
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W Chwaszczynie i Leźnie powstaną 
Otwarte Strefy Aktywności

Szkoła w Przyjaźni

jest EKO

Gmina Żukowo podpisała właśnie umowę 
na realizację dwóch stref aktywności. Po-
wstaną one przy Strefie Kultury w Chwasz-
czynie oraz przy ul. Krasickiego w Leźnie. 

Sukcesem dla Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Przyjaźni 
zakończyły się działania związa-
ne z podłączeniem budynku do 
ogrzewania gazowego. 

Wiosną odłączono kotły z olejem 
opałowym. Jest to ważne wydarze-
nie dla szkoły, ponieważ użytko-
wanie gazu ziemnego wpłynie na 
redukcję kosztów związanych z  za-
potrzebowaniem na energię oraz 
- co jest bardzo ważne - odciąży śro-

dowisko naturalne. Mamy nadzieję, 
że również pozwoli zmniejszyć ra-
chunki za ogrzewanie. 

 Dziękujemy Burmistrzowi Gminy 
Żukowo Wojciechowi Kankowskie-
mu, kierownikowi Referatu Inwe-
stycji, Panu Wiesławowi Pałce oraz 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy, którzy dołożyli wszelkich 
starań, by zakończyć pomyślnie tę 
inwestycję. 

Źródło: SP w Przyjaźni

 Na realizację każdej ze stref złoży się: bu-
dowa elementów siłowni plenerowej, strefy 
relaksu i placu zabaw, a także zagospodaro-
wanie zieleni i ogrodzenie terenu. 

 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. Skorzystają więc z nich nie 
tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli.
 Koszt obu Stref to łącznie niemal 350 tys. 
zł. Zadania realizowane będą przy pomo-
cy dofinansowania w wysokości 100 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach II 
edycji Programu Otwarte Strefy Aktywności 
2019.

 Wykonawcą prac jest Weran Sp. z o.o. 
z  Wrocławia. Termin zakończenia inwestycji 
przewidziany jest na koniec września.
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W Baninie powstał 
Punkt Przyjęć Dzielnicowego

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego 
w Gminie Żukowo

Dzięki staraniom Mieszkańców oraz Policji, dobrej 
współpracy Burmistrza Gminy Żukowo i Zrzeszenia 
Kaszubsko Pomorskiego o/Banino, w każdą środę 
w godzinach 17:00-20:00 w Baninie funkcjonować 
będzie punkt przyjęć Dzielnicowego.

– Liczymy, że nowo otwarty Punkt Przyjęć Dziel-
nicowego pozwoli Mieszkańcom Banina zała-
twić szybciej wiele spraw, a także wpłynie na 
poprawę poczucia bezpieczeństwa tej części 
naszej Gminy – mówi Burmistrz Wojciech Kan-
kowski. – To przede wszystkim odpowiedź na 
postulaty Mieszkańców o przybliżenie Policji 
do Banina.
 Z przedstawicielem Policji będzie można 
spotkać się w siedzibie ZKP o/Banino (budy-
nek OSP) przy ul. Lotniczej - wejście od strony 
biblioteki. Dyżury rozpoczną się 7 sierpnia.

Można już zgłaszać projekty 
w  ramach budżetu obywatel-
skiego. 
 Na ten cel Gmina Żukowo pla-
nuje przeznaczyć 200 000 złotych 
brutto (łączna wartość projektów 
przyjętych do realizacji w ramach 
„Budżetu Obywatelskiego 2020”).
Projekty zgłaszać można w syste-

mie elektronicznym na stronie 
www.zukowo.budzet-obywa-
telski.org. Potem wydrukowane 
zgłoszenia wraz z niezbędnymi 
podpisami należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy w Żukowie. Termin 
zgłaszania upływa 31 lipca br. 
 Kolejnym etapem jest 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 wrześ-
nia br. Budżet obywatelski skie-
rowany jest tylko i wyłącznie dla 

miasta Żukowo i mieszkańców 
osiedli na terenie miasta.

Przydatne dokumenty pobrać 
można na stronie: 

https://www.zukowo.pl/
Zglos_projekt_do_Budze-

tu_Obywatelskiego_w_Gmi-
nie_Zukowo,10,5576
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Młodzież z gmin partnerskich 
integrowała się w Wendelstein
15-osobowa grupa młodzieży z Gminy Żu-
kowo wraz z opiekunami gościła w czerw-
cu w Wendelstein na obozie integracyj-
nym. Wśród naszych reprezentantów 
znaleźli się przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Gminy Żukowo, jednostek OSP 
oraz szkół.

 W obozie udział wzięła również młodzież 
z  Saint Junien oraz gospodarze z Wendel-
stein. Uczestnicy spotkania poznawali kul-
turę i specyfikę Polski, Francji i Niemiec. Nie 
zabrakło też wzajemnej promocji, integracji 
oraz udziału we wspólnych projektach z za-
kresu muzyki, tańca i fitnessu. Obóz zakoń-
czył się przedstawieniem efektów pracy 
nad projektami. 
 Wyjazd został bardzo ciepło przyjęty 
przez każdą ze stron, co prawdopodobnie 
zaowocuje podobnym spotkaniem w przy-
szłym roku. Współpraca między gminami 
Żukowo, Wendelstein i Saint Junien trwa już 
niemal 20 lat.

Fot. Radosław Cebela
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Śpiewające Fortepiany zagrały w Żukowie

I Turniej Siatkówki Plażowej za nami

Bohaterowie kultowego programu „Śpie-
wające Fortepiany” zaprezentowali się 
żukowskiej publiczności. Sala Spichlerza 
wypełniła sią po brzegi.

 Słynny duet Czesław Majewski i Janusz 
Tylman i tym razem nie zwiódł. Świetne wy-
konania znanych utworów artyści przeplatali 
żartami i ciekawymi opowieściami. Publicz-
ność gwiazdom telewizyjnego show wspar-
cie okazywała za pomocą licznych owacji.
 Wokalnie artystów uzupełniali Joanna 
Stefańska – Matraszek i Ireneusz Miczka. 
Wśród utworów, które zabrzmiały w zmoder-
nizowanym Spichlerzu znalazły się między 
innymi „Przetańczyć całą noc” czy „Brunet-
ki, blondynki”. Koncert odbył się w ramach X 
edycji Żukowskiego Lata Muzycznego.

W lipcową sobotę na boiskach rozegrano 
pierwszy w tym roku turniej siatkówki 
plażowej. Pomimo słabszych warunków 
atmosferycznych o miejsce na „pudle” 
walczyły 34 dwuosobowe drużyny! O pu-
chary i zaszczytne tytuły walczyło 10 dru-
żyn damskich i 24 męskie.

 Turnieje rozegrano systemem brazylij-
skim. Każda ze zgłoszonych drużyn miała 
okazję zagrać przynamniej dwa mecze. 

Już dziś zapraszamy na II turniej! 
Odbędzie się on 18 sierpnia!

 Wyniki zmagań kobiet
I miejsce: Kasia Wontor i Magda Obszańska
II miejsce: Ania Szufladowicz i Ola Lange
III miejsce:  Alina Tumidajewicz i Magdalena 

Dziemianowicz
IV miejsce:  Paulina Piask i Katarzyna 

Panasiuk
Wyniki zmagań mężczyzn
I miejsce: Karol Jeliński i Dawid Kołodziej
II miejsce: Marek Stoltman i Krzysztof Leper
III miejsce: Marek Ogonowski i Paweł Hajdysz
IV miejsce:  Michał Świerczyński i Kuba 

Konopka
Tekst i foto: OKiS Żukowo
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Kujawscy Runners niepokonani

I Sztafetowy Bieg Żukowski rozegrany 
został 13 lipca w żukowskim Parku nad 
Jeziorkiem. Czteroosobowe drużyny ry-
walizowały o miejsce na pudle w trzech 
kategoriach: kobiety, mężczyźni i drużyny 
mieszane.

 Na starcie zawodów stanęły 53 drużyny 
biegowe i marszowe. Każda zaś drużyna skła-
dała się z czterech osób. Kolejność zależała 

od kapitana, do pokonania zaś była trasa 
przełajowa. Pierwsza osoba biegła lub ma-
szerowała z kijami 4 km, druga 2 km, trzecia 
4 km, a czwarta znów 2 km.

 Pamiątkowy medal otrzymał każdy czło-
nek drużyny sztafetowej. Do tego w pakiecie 
startowym znalazły się smakowite przekąski 
i kanapki.

Tekst i foto: OKiS Żukowo

Wyniki:

BIEG
Kategoria Męska

I miejsce (Żukowo) KUJAWSCY RUNNERS

II miejsce (Wejherowo) BUSPRESTIGE

III miejsce (Glinno) NASZ-DACH

Kategoria Kobieca
I miejsce (Gdynia) KUJAWSCY RUNNERS

II miejsce (Gdynia) AKAS TEAM

III miejsce (Gdańsk) GDAŃSZCZANKI

Kategoria Mieszana
I miejsce (Gdynia) KUJAWSCY RUNNERS

II miejsce (Chwaszczyno) W LIDZBARSKICH SIŁA

III miejsce (Tczew) CROSSELITE

NORDIC WALKING
Kategoria Męska

I miejsce (Lębork) LĘBORSKIE LWY II

II miejsce (Gdańsk) STEP BY STEP TRÓJMIASTO

III miejsce (Gdańsk) GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ II

Kategoria Kobieca
I miejsce (Gdańsk) ELITE TEAM

II miejsce (Lębork) LĘBORSKIE LWY I

III miejsce (Gdynia) STEPOWCY Z TRÓJMIASTA

Kategoria Mieszana
I miejsce (Gdynia) ELITE TEAM 2+2

II miejsce (Elbląg) NORDIC WALKING PASŁĘK

III miejsce (Gdańsk) ELIT TEAM
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Zespół „KASZUBKI” pisze nowy rozdział 
swojej historii

 Taką zaskakującą nowością było dla „KA-
SZUBEK” nawiązanie współpracy z Zespołem 
Pieśni i Tańca „PRZODKOWIANIE” z Przodko-
wa. Decyzja o podjęciu współpracy zapadła 
w lutym 2019 r., podczas spotkania kierowni-
ka zespołu „PRZODKOWIANIE” – Jerzego So-
liwody i prezesa zespołu „KASZUBKI” – Danu-
ty Jastrzębskiej. Zawiązana współpraca ma 
na celu poszerzenie oferty obu zespołów.

W życiu każdego z nas wspaniałe jest to, że każdy kolejny dzień, miesiąc czy rok 
może być zaskakujący i przynieść nam dużo nowego. Z początkiem roku 2019 
doświadczył tego właśnie Zespół „KASZUBKI” z Chwaszczyna.

 Na pierwszą okazję do „pokazania się ra-
zem” nie trzeba było długo czekać. Kiedy 
w marcu 2019 r. „KASZUBKI” otrzymały pro-
pozycję występu w Wielkopolskim Parku Et-
nograficznym w Dziekanowicach – oczywiste 
dla zespołu było, że będą towarzyszyć nam 
„PRZODKOWIANIE”.
 Wydarzeniem, które ubarwiliśmy swym 
występem, był „Żywy Skansen” – jedna 
z  ważniejszych imprez folklorystycznych 
regionu Wielkopolski, odbywająca się w nie-
zwykłej scenerii dziekanowickiego skanse-
nu i zarazem otwierająca sezon turystyczny 
w skansenie. „Żywy Skansen” przybliża tra-
dycje regionu Wielkopolski poprzez prezen-
tację zajęć domowych i gospodarskich, ręko-
dzieła i rzemiosła. Jego ozdobą są występy 
zespołów folklorystycznych z regionu Wiel-
kopolski oraz „z zewnątrz”.

 Nasze, połączone zespoły „KASZUBKI” 
i  „PRZODKOWIANIE” zaprezentowały się na 
scenie skansenu w obszernym, ponad 90 
min. programie artystycznym, podzielo-
nym na trzy bloki. Treść każdego z bloków 
budowały wykonania utworów wokalnych 
(KASZUBKI), przeplatane układami tanecz-
nymi (PRZODKOWIANIE) – wszystko to przy 
akompaniamencie w wykonaniu połączo-
nych kapel obu zespołów. Nie zabrakło też 
słownej prezentacji regionu Kaszub, sygnału 
odegranego na bazunie, wykonania utworu 
„Kaszëbsczi Nóte” czy poczęstunku tabaką.
Dodatkowym akcentem naszej obecności 
w Dziekanowicach, było wykonanie przez 
zespół „KASZUBKI” koncertu kaszubskich 
pieśni sakralnych w zabytkowym kościele 
p.w. św. Anny i św. Wawrzyńca z Wartkowic 
(zbudowanym w 1719 r.), będącym jednym 

z najcenniejszych obiektów Wielkopolskie-
go Parku Etnograficznego. Koncert odbył 
się bezpośrednio po zakończeniu uroczystej 
Mszy Św. otwierającej wydarzenie.
 Nasz historyczny, pierwszy wspólny wy-
stęp, miał miejsce w dniu 7 lipca 2019 r. 
 Podkreślić trzeba też fakt, że była to już 
33 edycja „Żywego Skansenu”, ale pierwsza 
z udziałem Kaszubów. 
 Występ w Dziekanowicach był też dla nas 
szczególny z innego powodu – na scenie po 
ponad stu letniej przerwie po raz pierwszy 
pojawił się i zagrał instrument rzępiel (po 
kasz. rzãpiel). 
 Inicjatorami wskrzeszenia tego instru-
mentu byli kontrabasista Bogusław Galiński 
oraz prezes zespołu „KASZUBKI” Danuta Ja-
strzębska. Realizacja przedsięwzięcia możli-
wa była dzięki aprobacie przez p. Aleksandrę 
Rogalewską-Kanię, dyrektora Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Żukowie. 
 Zrekonstruowania instrumentu podjął się 
człowiek z pasją – kaszubski lutnik z Siano-
wa p. Jerzy Holk-Łebiński. Artysta odtwo-
rzył instrument tak, by nadać mu estetyczny 
wygląd, ale zachować wszystkie parametry 
techniczne, zgodnie z historyczną dokumen-
tacją zebraną przez kaszubskiego folklory-
stę, etnografa, muzyka i pedagoga – Pawła 
Szefkę.
 Odtworzony „rzãpiel” jest jedynym egzem-
plarzem tego instrumentu na Kaszubach. 
 „Rzãpiel” na stałe dołączył do składu in-
strumentalnego kapeli zespołu „KASZUBKI” 
i obok diabelskich skrzypiec i burczybasu 
włosowego jest kolejnym instrumentem 
ludowym przez nią wykorzystywanym. Za-
szczyt grania na tym nietypowym instru-
mencie przypadł kontrabasiście zespołu 
„KASZUBKI” – Bogusławowi Galińskiemu.
 Dziękujemy p. Tomaszowi Fopke – dy-
rektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 
udostępnienie historycznej dokumentacji 
dotyczącej budowy instrumentu. 
 Szczególne podziękowania kierujemy do 
p. Aleksandry Rogalewskiej-Kani – dyrektora 
Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za sfi-
nansowanie odtworzonego instrumentu.

Tekst: Zespół „KASZUBKI”
Zdjęcia: archiwum zespołów „KASZUBKI” 

i „PRZODKOWIANIE”
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 
podsumowała rok pod kątem projektów
Jednym z realizowanych przez Szkołę 
Podstawową w Skrzeszewie projektów 
był „ERASMUS+” - European Year of Cultu-
ral Heritage 2018 (Europejski Rok Dziedzi-
ctwa Kulturowego 2018).

 Na cześć Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018 aktywnie uczestniczyli-
śmy w rozwijaniu dumy z bycia obywatelem 
Europy, a także promowaliśmy europejskie 
dziedzictwo kulturowego wśród małych ucz-
niów w wieku 7-11 lat.
 W naszym projekcie zaangażowanych jest 
5 szkół europejskich. Partnerzy rozwijają: 
umiejętności literackie uczniów, wzmacniają 
relacje społeczne, rozwijają kompetencje cy-
frowe oraz znajomość języków obcych, zapo-
znają się z różnorodnością kulturową i uczą 
się krytycznego lub aktywnego myślenia.
 Podczas projektu, opartego na stylach 
uczenia się, w pełni wykorzystujemy pre-
ferencje wizualne, słuchowe, czytelnicze. 
Mamy wielkie oczekiwania, że projekt spra-
wi, iż nasza szkoła będzie szeroko widoczna 
na poziomie lokalnym i na poziomie między-
narodowym, a jest to ogromna zaleta w per-
spektywie długoterminowej.
 Praca nad projektem w naszej szkole po-
lega na zapoznaniu uczniów z legendami, 
bajkami lub mitami związanymi z naszym re-
gionem. Uczniowie mają za zadanie stworzyć 
mini komiks na podstawie usłyszanej histo-
rii, potem duże rysunki z podpisami w języku 
polskim oraz angielskim, a następnie stwo-
rzenie z nich cyfrowej książki w programie 
StoryJumper.
 Do tej pory w ramach projektu powstały 
dwa wspólne e-booki z dziesięcioma histo-
riami z pięciu krajów partnerskich. W drugim 
e-book’u postanowiliśmy także wykorzystać 
język kaszubski.

 W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się 
dwa wyjazdy:
•  Włochy – grudzień 2018 – zespół pięciu na-

uczycieli
•  Turcja – marzec 2019 – zespół pięciu na-

uczycieli
 Drugim projektem jest „ERASMUS+” Dea-
ling With Steoreotypes in Education (Radze-
nie Sobie ze Stereotypami w Edukacji).
 Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 
31.08.2020 r. Kraje uczestniczące w realizacji 
projektu: Niemcy, Włochy, Polska, Bułgaria, 
Turcja.
 Nasz projekt „Radzenie sobie ze STEREO-
TYPAMI W EDUKACJI” koncentruje się na bar-
dzo złożonym i gorącym temacie – równości 
i prawach człowieka – w kontekście stale ros-
nących przepływów migracyjnych. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że wszyscy ludzie zasłu-
gują na szacunek, bez względu na ich kolor 
skóry, wierzenia i praktyki religijne.
 W tym ponadnarodowym partnerstwie 
wszystkie nasze działania będą zgodne z Kar-
tą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
która podkreśla „niepodzielne, uniwersalne 

wartości ludzkiej godności, wolności, rów-
ności i solidarności” i zabrania dyskryminacji 
„opartej na jakiejkolwiek podstawie.
 Dzięki projektowi uczniowie: pogłębili 
wiedzę na temat stereotypów i dyskrymina-
cji, nastąpił wzrost świadomości społecznej, 
tolerancji, empatii, wzrosła świadomość 
międzykulturowej, komunikacja i dialog. 
Rozwinięte zostały umiejętności porozu-
miewania się w języku angielskim, manipu-
lowanie danymi, umiejętność krytycznego 
myślenia. Wzrosła również umiejętności pra-
cy zespołowej oraz pragnienie aktywnego 
uczestnictwa w szkolnych i lokalnych kam-
paniach przeciwko dyskryminacji.
 Nauczyciele wzmocnili międzynarodową 
współpracę z innymi pedagogami w  celu 
opracowania nowych strategii i metod 
w celu radzenia sobie ze stereotypami i dys-
kryminacją. Miała długofalowe skutki.
W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się trzy 
wyjazdy: 
• Turcja – styczeń 2019 – Nauczyciele
• Włochy – luty 2019 – wymiana uczniów
• Bułgaria – maj 2019 – wymiana uczniów
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Wysokie miejsca uczniów z Banina podczas 
Mistrzostw Polski w Czwartkach Lekkoatletycznych 

Trwają wakacyjne warsztaty wrotkarskie

Po miesiącach ciężkiej pracy, cyklicznych 
startach w Czwartkach Lekkoatletycznych 
w Bojanie, ekipa sportowców ze Szkoły 
Podstawowej w Baninie ruszyła na wielki 
finał, czyli Mistrzostwa Polski w  Czwart-
kach Lekkoatletycznych do Łodzi.
 
Weronika Mocarska, Franciszek Hinca i Filip 
Dudziński pojawili się na starcie zmotywo-
wani do walki o jak najwyższe miejsca. We-
ronika, rywalizując w biegu na 300m, pobiła 
swój rekord życiowy o ponad dwie sekundy! 
Wynik, jaki osiągnęła uplasował ją na 19 
miejscu w Polsce!

Trwają wakacyjne warsztaty wrotkarskie 
na żukowskim skateparku. Warsztaty to 
lekcje nauki i doskonalenie jazdy na rol-
kach/wrotkach. Zajęcia są nieodpłatne.

Kask jest obowiązkowy. Jeśli ktoś nie posiada 
sprzętu, organizatorzy udostępnią go nieod-
płatnie. Zajęcia odbywają się w każdy ponie-
działek i środę w godzinach od 15 do 20. War-
sztaty dofinansowane zostały przez Gminę 
Żukowo.

 Nie zawiódł nas również Franek, który 
w bardzo ciężkim biegu poprawił swoją ży-
ciówkę o ponad dwie sekundy, co daje 21 
miejsce w rankingu ogólnopolskim. 
W konkurencji technicznej, rzucie piłeczką 
palantową, wystartował Filip Dudziński, 
który znalazł się w ścisłym finale i z wyni-
kiem 63.5m wywalczył 7 miejsce w Polsce. 
Do miejsca na podium zabrakło niewiele!

 Pragniemy bardzo podziękować Wero-
nice, Frankowi i Filipowi za ich pracę, de-
terminację i walkę podczas tak ważnych 
zawodów, jakimi są Mistrzostwa Polski 
w  Czwartkach Lekkoatletycznych. Dzię-

kujemy rodzicom za wsparcie, motywacje 
i doping podczas zawodów. Wielkie podzię-
kowania składamy również na ręce Dyrek-
cji Szkoły w Baninie, Radzie Rodziców oraz 
sponsorom – mówią trenerzy i opiekunowie 
młodych sportowców. - Patrząc na wyniki 
naszych zawodników i obserwując ich pra-
cę włożoną w przygotowanie do tych za-
wodów, rozpiera nas duma, że w ich pierw-
szych zawodach tak wysokiej rangi, zdobyli 
tak wysokie miejsca. Ich sukcesy motywują 
nas do dalszej pracy nad ich rozwojem.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie

Info - STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE
"GDAŃSKIE LWY'‘   

Ul. BATALIONóW CHŁOPSKICH 39
80-008 GDAŃSK

Tel- 515-390-900 
E-mail - julek1967@vp.pl

Poniedziałki i środy 

SKATEPARK przy jeziorku

ŻUKOWO

Od 15,00 do 20,00
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„Kucykowa” integracja uczniów z Glincza

Pomóż się przytulić 
- wielka zbiórka pluszaków

Uczniowie klasy 1 i 2 ZE Szkoły Podstawo-
wej w Glinczu wybrali się do Fundacji Azyl 
dla koni Kucykowo w Skrzeszewie. Czekało 
tam na nich mnóstwo atrakcji: przejażdżki 
konne, przejażdżki wozem, tor przeszkód, 
ognisko z kiełbaskami. 
 
 W między czasie można było zaznajomić się 
z konikami, dokarmić je marchewkami i jab-
łkami, uczesać i wyczyścić kucynkę (po naszej 
wizycie była najbardziej czystym kucykiem 
pod słońcem). Dzieci z ciekawością słuchały 
opowieści o losach wybranych koni oraz o za-
sadach funkcjonowania Fundacji.
 Kucykowo ma status fundacji dopiero 
drugi rok. Jednakże Pani Ania i Wolontariu-
sze od prawie 10 lat zajmują się ratowaniem 
zwierząt. Znalazły tam bezpieczny dom 24 
konie uratowane i zawrócone z ostatniej 
drogi, z czego 13 jest pod stałą opieką wete-
rynaryjną, ze względu na poważne proble-
my zdrowotne powstałe głównie z powodu 
zaniedbania przez poprzednich właścicieli. 
Ponadto fundacja objęła opieką bezpańskie 
i porzucone przez właścicieli psy oraz koty. 
Kucykowo ma też 27 koni w adopcjach tere-
nowych. Każda złotówka przekazana na ich 
utrzymanie jest dla zwierząt.
 Dzieciom bardzo podobała się ta poucza-
jąca lekcja przyrody. W drodze powrotnej 
już planowały kolejną wyprawę do Kucyko-
wa, we wrześniu.

Źródło: Szkoła podstawowa w Glinczu

Trwa akcja „Pomóż się przytulic” - wielka zbiórka pluszaków dla 
dzieci z Sali wybudzeń w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Przyłączyła się do niej również Gmina Żukowo wraz z Burmistrzem 
Wojciechem Kankowskim.
 
Zbiórka dotyczy dzieci będących po operacji. Ważne, by każdy pluszak 
był nowy z metką. Gorąco zachęcamy do wsparcia inicjatywy. Pluszaki 
można wysyłać bądź dostarczać osobiście do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żukowie, ul. Prusa 49 do dnia 10 sierpnia! 

Pomóżmy, przekażmy informację dalej, 
w jedności siła!
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Laureaci konkursu „Piękna Wieś” 
nagrodzeni

Borkowo

Glincz

Sulmin

Pierwsze miejsce w Gminie Żukowo w kon-
kursie „Piękna Wieś” zajęło Borkowo! Na 
drugim stopniu podium uplasował się 
Glincz. Wśród zagród, najlepsi okazali się 
Państwo Walder z Sulmina.

– Gratuluję nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, 
którzy zaangażowali się w udział w konkursie – 
mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – Kon-
kurs stał na bardzo wysokim poziomie, możemy 
być dumni z miejsca, w którym mieszkamy. Bar-
dzo pozytywne sygnały otrzymałem również od 
naszych Gości ze Świdnicy, którzy byli pod wra-
żeniem zmian jakie zachodzą w naszej gminie. 
To także ogromna zasługa Państwa, którzy tak 
dbacie o swoje sołectwa i zagrody.
Powyżsi laureaci będą reprezentować gminę 
Żukowo na etapie powiatowym konkursu.
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DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

4/11/15/18/25 
sierpnia

IV Letni Festiwal Muzyki 
Organowej  i Kameralnej

Kościół Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie

Fundacja Promocji Sztuki 
im. F. Nowowiejskiego

04/11 sierpnia Mistrzostwa Gminy Żukowo
w Piłce Nożnej „6” Seniorów

Stadion miejski 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

24-25 sierpnia III Turniej Wędkarski 
o Puchar Trzech Jezior

jez. Łapino Górne

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

10 sierpnia Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Wakacje dla seniora
- wycieczka krajoznawcza

18 sierpnia XIV Kaszëbsczi Festin Banino Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Banino

24 sierpnia
II Turniej 

Siatkówki Plażowej
Stadion miejski 

w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

25 sierpnia Turniej gry w Baśkę Masters 
Kaszëbë - Złota Tabakiera VIII

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Stowarzyszenie  Federacja 
Kaszëbë Baszka – Lës

10 sierpnia Muza Nad Jeziorkiem Park nad Jeziorkiem 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

11 sierpnia

15 sierpnia

Zawody Wędkarskie 
spławikowe

Jarmark Norbertański

jez. Klasztorne Małe

Dziedziniec Kościoła 
pw. WNMP w Żukowie

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

15 sierpnia
Kino Radunia/Reaktywacja 

- Kino plenerowe
Dziedziniec Kościoła 

pw. WNMP w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

15 sierpnia „Pływanie na byle czym” j. tuchomskie Koło Gospodyń Wiejskich
w Tuchomiu

5-18 sierpnia
Wystawa 

haftu kaszubskiego Żukowo Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń SIERPIEŃ 2019

Strachy na Lachy 
i Łąki Łan zagrają 

w Żukowie
Gwiazdy na scenie, atrakcje wokół niej 

i eksplozje kolorów co godzinę. 
Przed nami kolejna edycja 

MUZY NAD JEZIORKIEM!
Gwiazdami tegorocznej imprezy 

będą Strachy na Lachy i Łąki Łan. 
Supportować ich będą zespoły 

Tonewheelin’ Nordiac i Reymond. Jak co 
roku nie zabraknie też widowiskowych 

eksplozji kolorów.

Koncert rozpocznie się 

10 sierpnia o godz. 17:00.

WSTĘP WOLNY! 
Widzimy się w Żukowie nad 

Jeziorkiem!


