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Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!
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Kończą się wakacje, sierpień obfitował w liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Dziękuję Państwu za tak liczny 
udział w Jarmarku Norbertańskim, Muzie nad Jeziorkiem, a także innych imprezach. Na wielu z nich mogliśmy zoba-
czyć się osobiście, a taki kontakt z Mieszkańcami cenię sobie najbardziej.
Lato to również czas remontów w szkołach. Na łamach tego numeru znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na te-
mat zakresu prac w naszych placówkach oświatowych.
Pozostając w temacie edukacji, życzę Wam drodzy uczniowie powodzenia w nowym roku szkolnym, byście poświęcili ten czas nie tylko na na-
ukę, ale i na rozwój swoich pasji. Liczne konkursy nie tylko rangi lokalnej, ale też międzynarodowej pokazują, jak zdolną mamy młodzież. Jestem 
przekonany, że ten rok szkolny dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu nauczycieli będzie dla Was niezwykle udany. Powodzenia!

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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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

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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Budżet Obywatelski - czas na głosowanie

Będzie dodatkowa pula na dofinansowanie kosztów 
modernizacji źródła energii cieplnej

Za nami pierwsze etapy Budżetu Obywatelskiego. Urząd Gminy zweryfikował projekty pod 
kątem formalnym, a Zespół Konsultacyjny ocenił celowość i gospodarność projektów.

W skład zespołu weszli:
1)  jeden przedstawiciel Burmistrza,
2)  trzech przedstawicieli Rady Miejskiej 

w Żukowie,
3)  dwóch przedstawicieli rad osiedli lub so-

łectw,
4)  dwóch przedstawicieli organizacji poza-

rządowych.

Dużym zainteresowaniem cieszy się tego-
roczny nabór wniosków na dofinansowa-
nie kosztów modernizacji źródła energii 
cieplnej. Urząd Gminy pozytywnie rozpa-
trzył już 33 wnioski.

 Na powyższe cele przeznaczono już nie-
mal 100 tys. zł. Środki w całości pochodzą 
z  budżetu Gminy Żukowo. Zainteresowanie 
jest tak duże, że Burmistrz Gminy Żukowo 
podjął decyzję o zwiększeniu środków na to 
zadanie. Nadal można zatem składać wnioski. 
– Tak pozytywny odzew Mieszkańców natu-
ralnie nas cieszy, dofinansowania udzielamy 
przede wszystkim z myślą o czystości powie-
trza i ochronie środowiska – mówi Burmistrz 
Gminy Żukowo. – Nadal można składać wnio-
ski, do czego Państwa serdecznie zachęcam.
 Na chwilę obecną, najwięcej wniosków 
wpłynęło z Borkowa, Banina, Żukowa, Glin-
cza i Skrzeszewa.
 Przypominamy, że o dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące 
właścicielami domów jednorodzinnych oraz 

Za nami już losowanie numerów projektów. 
Przedstawia się ono następująco:
1.  Utworzenie strefy relaksu nad jezior-

kiem- wniosek oparto na projekcie 
przygotowanym przez Krajowy Instytut 
Rozwoju Infrastruktury Sportowej na 
zlecenie Gminy Żukowo 

2.  „SPORT I REKREACJA NAD JEZIORKIEM 

DLA KAŻDEGO!” Wspólnie zagospodaruj-
my w końcu teren przy jeziorku - zestaw 
street workout, tor przeszkód dla dzieci, 
siłownia zew., oraz wiata z grillem elek-
trycznym

3.  Nowy plac zabaw „Tropikalna wyspa”
4.  Bezpieczny Mieszkaniec Miasta Żukowa, 

to przeszkolony Mieszkaniec a zarazem 
bezpieczny i dobrze doposażony Strażak

5.  Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru 
Rekreacyjnego „JEZIORKO”

W dniach 9-23 września odbędzie się samo 
głosowanie. Głosować będzie można tylko 
w formie elektronicznej na stronie www.
zukowo.budzet-obywatelski.org oraz elek-
tronicznie w budynku Urzędu Gminy w Żu-
kowie, a także w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Żukowie Wyniki zostaną ogłoszone do 30 
września br.

Losowanie numerów projektów

wspólnoty mieszkaniowe zarządzające nie-
ruchomością, na której ma być zrealizowa-
na inwestycja. Dofinansowane będą moder-
nizacje źródeł energii cieplnej, polegające 
na likwidacji kotłów opalanych węglem lub 
koksem i zastąpieniu ich:
a)  kotłami opalanymi gazem,
b)  kotłami opalanymi olejem opałowym,
c)  kotłami opalanymi biomasą (drewno 

kawałkowe, zrębki drzewne, brykiety, 
pellety),

d)  elektrycznymi źródłami ciepła na po-
trzeby ogrzewania budynków.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE 
ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.
 Mieszkańcy Gminy Żukowo zaintereso-
wani udzieleniem dofinansowania, powinni 
złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gmi-
ny w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w biu-
rze 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 załącz-
nikami. Maksymalna kwota dotacji nie prze-
kroczy 3000 zł.

Informujmy jednocześnie o możliwości 
bezpośredniego składania wniosków do 
WFOŚiGW w Gdańsku w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. Tu można 
pozyskać środki na:
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców 

i kotów na paliwa stałe) oraz zakup i mon-
taż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu,

•  docieplenie przegród budynku,
•  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
•  montaż lub modernizację instalacji cen-

tralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej,

•  instalacje odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej),

•  montaż wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła.

Szczegółowe informacje w sprawie progra-
mu Czyste Powietrze można uzyskać bezpo-
średnio w WFOŚiGW w Gdańsku, ul. Rybaki 
Górne 8, tel.: 58 743 18 00, 58 301 91 92  lub 
na stronie https://wfos.gdansk.pl
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Komunikat w sprawie drogi w Rutkach

100 tys. zł na tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu

Żukowo otrzyma prawie 30 tys. zł na opiekę wytchnieniową

Burmistrz Gminy Żukowo w odpowiedzi 
na liczne zapytania Mieszkańców miej-
scowości Rutki informuje, iż postępo-
wanie w sprawie osuwiska, które miało 
miejsce w ww. miejscowości prowadzone 
jest przez Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego w Kartuzach wobec 
Energa Operator S.A. i z PINB należy się 
kontaktować we wszelkich sprawach do-
tyczących nieruchomości zlokalizowa-
nych w ww. rejonie.

 W odpowiedzi na skierowane przez Bur-
mistrza Gminy Żukowo zapytanie Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w  Kartuzach w piśmie z dnia 7.08.2019 r. 
poinformował, że rozstrzygnięcie, co do 
sposobu i terminu wykonania prac napraw-
czych zostanie wydane do dnia 20.09.2019 r.
 Jednocześnie przypominamy, iż  przed-
miotowa nieruchomość nie stanowi włas-
ności Gminy Żukowo.

Gmina Żukowo zakończyła nabór ofert 
w konkursie na realizację zadań Gminy 
Żukowo w 2019 roku z zakresu tworze-
nia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu. Na te cele przeznaczonych zosta-
nie 100 tys. zł

 W konkursie złożono 10 ofert na łączną 
wnioskowaną kwotę 240 750,00 zł. Po zapo-
znaniu się z ofertami Komisja zaopiniowała 
pozytywnie oferty następujących podmio-
tów: Fundacja - Morena, Stowarzyszenie Kul-
turalno-Sportowe Vigo Tuchom, Gminny Klub 
Sportowy „Żukowo”, Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej Gminnego Klubu Sportowego „Żuko-
wo”, Uczniowski Klub Sportowy Banino.
 Ze szczegółowym podziałem środków za-
poznać można się na stronie zukowo.pl

Wojewoda Pomorski podpisał umowy na 
program Opieka wytchnieniowa, finanso-
wany z Funduszu Solidarnościowego. Do Żu-
kowa trafi 28 800 zł.

 Wartość całego zadania to 36 tys. zł. Resztę 
Gmina Żukowo „dokłada” ze swojego budżetu. 
Dzięki pieniądzom będzie możliwe sfinansowa-
nie 1200 godzin opieki zastępczej dla osób, które 
na co dzień opiekują się osobami niepełnospraw-
nymi. Członkowie rodziny i  opiekunowie robią 
wszystko, co w ich mocy, by opiekować się bliską 
osobą w możliwie najlepszy sposób, często re-
zygnując przy tym z udziału w życiu społecznym 
lub zawodowym. Program Opieka wytchnienio-
wa pomoże im zapewniając czasowe zastępstwo.
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Delegacja z Żukowa w Chełmnie uczciła 
pamięć 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty
W przeddzień Święta Wojska Polskiego delegacja z Żukowa wzięła udział w uroczystości 
odsłonięcia obelisku ku czci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty w Chełmnie. Naszą Gmi-
nę reprezentowali: Burmistrz Wojciech Kankowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żukowie Witold Szmidtke.

– Uroczystość miała niezwykle podniosły 
charakter, organizatorom dziękujemy nie 
tylko za zaproszenie, ale przede wszystkim 
za uczczenie pamięci 66 Kaszubskiego Puł-
ku Piechoty, którego działania miały istotny 
wpływ na kształtowanie się naszej historii 
– mówi Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski.
 Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą 
Mszą św. w Kościele Garnizonowym, po niej 
nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie obe-
lisku. Rok 2019 jest dla 66 Kaszubskiego 
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego rokiem jubileuszowym. W tym roku 
przypada bowiem rocznica 100-lecia powo-
łania Pułku.
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Ruszył program Agroenergia. 
Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wnio-
sków o dofinansowanie w ramach progra-
mu priorytetowego „Agroenergia”.

 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej 
(w tym OZE) wraz z magazynami energii, 
zmniejszenie zużycia surowców pierwot-
nych, przedsięwzięcia mające na celu popra-
wę efektywności energetycznej – na takie 
projekty rolnicy indywidualni będą mogli 
otrzymać dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wnioski należy składać w terminie 
od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczer-
pania alokacji środków. Celem programu jest 
kompleksowe wsparcie związane z ograni-
czeniem negatywnego wpływu na środowi-
sko prowadzonych działalności rolniczych.
 Beneficjentami programu są wyłącznie 
rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidu-
alnego uważa się osobę fizyczną będącą 

Co zrobić, aby zostać kandydatem na człon-
ka obwodowej komisji wyborczej? 
Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wy-
borczej możesz zgłosić: 
•  pełnomocnikowi wyborczemu wybrane-

go komitetu wyborczego, uczestniczącego 
w wyborach – do dnia 13 września br., Wykaz 
wszystkich pełnomocników wyborczych ko-
mitetów, utworzonych w związku z wyborami 
do Sejmu RP i Senatu RP oraz ich adresy znaj-
dziesz na stronie internetowej Państwowej 
Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl). 

•  albo bezpośrednio urzędnikowi wyborcze-
mu za pośrednictwem urzędu gminy/miasta 
– do dnia 20 września br. 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje 
kandydatury na członka komisji komisarzowi 
wyborczemu, który może powołać ich w skład 
komisji w przypadku jej uzupełniania spośród 
wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandyda-
tów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy 
obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba 
zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 
ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji 
wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmu-
ją urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, 
w której siedzibę ma dana komisja, za pośredni-
ctwem urzędu gminy. 
Osobom, które zdecydują się na zasiadanie 
w obwodowej komisji wyborczej, przysłu-
guje zryczałtowana dieta za czas związany z 

wykonywaniem przypisanych im czynności. 
Wysokość diety to: 
•  dla przewodniczących obwodowych komisji 

wyborczych – 500 zł, 
•  dla zastępców przewodniczących obwodo-

wych komisji wyborczych - 400 zł, 
•  dla członków obwodowych komisji wybor-

czych – 350 zł. 

Kandydatem do składu komisji może być osoba 
posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 
1.  jest obywatelem polskim; 
2.  najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 
3.  stale zamieszkuje na obszarze wojewódz-

twa pomorskiego, w którym jest zgłaszana 
do komisji i jest wpisana do stałego rejestru 
wyborców jednej z gmin na obszarze woje-
wództwa. 

4.  nie jest pozbawiona praw publicznych pra-
womocnym orzeczeniem sądu; 

5.  nie jest pozbawiona praw wyborczych pra-
womocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

6.  nie jest ubezwłasnowolniona prawomoc-
nym orzeczeniem sądu. 

Kandydatem do składu komisji nie może być: 
1. kandydat w wyborach; 
2. komisarz wyborczy; 
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 
5. urzędnik wyborczy; 

6. mąż zaufania; 
7.  obserwator społeczny; 
8.  osoba będąca w stosunku do kandydata w 

wyborach: 
 a) małżonkiem, 
 b) wstępnym, 
 c) zstępnym, 
 d) rodzeństwem, 
 e)  małżonkiem zstępnego, wstępnego lub 

przysposobionego, 
 f)  osobą pozostającą w stosunku przysposo-

bienia 
 –  jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wy-

borczym, dla którego właściwa jest dana 
komisja; 

9.  pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Ko-
deksu wyborczego, w komisji właściwej dla 
obwodu głosowania osoby udzielającej peł-
nomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Zgłoś się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej 
w związku z wyborami do sejmu RP i senatu RP 
zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych nie przekracza 
300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą 
w gminie, na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą 

przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Więcej szczegółów znaleźć można tutaj: 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finanso-
wania/srodki-krajowe/programy-prioryte-
towe/agroenergia/nab/
Tam też regulamin i potrzebne pliki.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl
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Plac zabaw w Niestępowie oddany do użytku

Rozbudowa remizy OSP w Skrzeszewie już po odbiorze

Dobra wiadomość dla dzieci z Niestępowa 
i rejonu „Starej Piły”! Do ich dyspozycji 
oddano właśnie plac zabaw. Obiekt zloka-
lizowany jest na działce, którą Gmina Żu-
kowo wydzierżawiła od osoby prywatnej.

 Na plac zabaw składają się: tyrolka, sześ-
ciokąt wielofunkcyjny ze ścianką wspinacz-
kową, karuzela, bujaki, huśtawki, zestaw za-
bawowy, a także ławki.
 Koszt placu zabaw (urządzenia, ogrodze-
nie, odwodnienie terenu) wyniósł około 70 
tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą w ca-
łości z budżetu Gminy. Zadanie zostało zrea-
lizowane przy dużym zaangażowaniu Radne-
go Grzegorza Tokarskiego oraz Sołtys Emilii 
Młyńskiej. Łącznie w gminie Żukowo znajduje 
się 40 placów zabaw.

Zakończyły się prace budowlane przy rozbu-
dowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skrzeszewie. Za nami odbiór inwestycji.

– To kolejny krok w kierunku zapewnienia jesz-
cze większego bezpieczeństwa Mieszkańcom 
gminy Żukowo – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – Chcemy, by strażacy mieli od-
powiednie warunki do pracy. Nierzadko ratują 
przecież nasze mienie, a nawet życie.
 W ramach inwestycji powstało 295m2 
nowej powierzchni z przeznaczeniem na 
garaże, pomieszczenia socjalne i biurowe. 
Wykonano również instalacje teletechnicz-
ną i sprężonego powietrza. Na terenie przy 
budynku wykonawca położył nawierzchnię 
z kostki brukowej. Dodatkowo odmalowano 
też „starszą” część remizy, by całość wyglą-
dała jednolicie i estetycznie. 
 Prace wykonała firma Usługi Remontowo-
-Budowlane Wojciech Cyrzan z miejscowości 
Udorpie. Koszt inwestycji to ok. 1,33 mln zł. 
Pieniądze na ten cel w całości pochodzą z bu-
dżetu Gminy Żukowo.
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obiektu szkolnego oraz modernizacja sieci 
telefonicznej

-  Remont i przebudowa pomieszczeń szkol-
nych (zmiana przeznaczenia: sala lekcyjna 
przekształcona na pokój nauczycielski, po-
kój nauczycielski na sekretariat)

-  Montaż rolet
-  Konserwacja podłóg
-  Wykonanie opierzeń kołnierzy kominów da-

chu w związku z silnym przeciekaniem desz-
czu na Sali gimnastycznej i w salach części 
„B” budynku

Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
-  Prace remontowe związane z adaptacją 

strychu (do 31 grudnia, prace nie zakłócą 
przebiegu zajęć lekcyjnych)

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
-  Malowanie szatni
-  Odświeżenie ścian w salach lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie
Budynek przy ul. Gdyńskiej 7:
-  Wymiana hydrantów oraz wykonanie po-

miarów
-  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
-  Remont schodów zewnętrznych - główne 

wejście
-  Malowanie korytarza po wymianie hydran-

tów
-  Rozpoczęcie remontu drogi wewnętrznej 

wraz z remontem kana-
lizacji deszczowej

Budynek przy ul. Gdań-
skiej 66:
-  Malowanie sal: 2, 3, 4 

i szatnia

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Żukowie:
-  Wymiana 14 hydrantów ø 25 z wężem pła-

skoskładanym na hydranty z wężem pół-
sztywnym

-  Naprawa sufitów w 9-ciu salach lekcyjnych 
(skucie tynków, wyrównanie powierzchni 
ubytków na stropach, malowanie)

-  Wymiana oświetlenia ze zwykłego na ledo-
we w 9-ciu salach lekcyjnych

-  Wyodrębnienie pomieszczenia dla grupy 
przedszkolnej 3-4 latków (przesunięcie ścia-
ny działowej, prace hydrauliczne, wymiana 
oświetlenia i uzupełnienie wykładziny pod-
łogowej)

-  Naprawa podłogi w hali widowiskowo-spor-
towej (wymiana wykładziny)

Fot. Nadesłane SP Banino/SP nr 1 w Żukowie
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Wakacyjne remonty w żukowskich szkołach
Choć uczniowie w wakacje odpoczywali, w szkołach w gminie Żukowo działo się 
bardzo dużo. Wszystko za sprawą remontów budynków oświatowych.

– Od lat w wakacje przeprowadzamy remonty 
naszych szkół, to jedyny czas w roku, w którym 
możemy sobie pozwolić na takie działania – 
mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – Nie 
inaczej jest teraz, a lista prowadzanych prac 
jest długa. Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie 
i grono pedagogiczne muszą mieć odpowiednie 
warunki do pracy.
 Łączny koszt wszystkich prac wyniósł po-
nad 1,2 mln zł. Najwięcej na remonty wydano 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie (ok 370 
tys. zł), Szkole Podstawowej w Baninie (ok. 
295 tys. zł), Szkole Podstawowej nr 1 w Żuko-
wie (ok 234 ty. zł) oraz Szkole Podstawowej 
w Skrzeszewie (190 tys. zł.). 
 W szkołach w gminie Żukowo w okresie let-
nim, przeprowadzono następujące prace:
Szkoła Podstawowa w Baninie
-  Cekolowanie, malowanie ścian, przeróbki w 

kuchni; wydawanie posiłków - kucie otwo-
rów na okno - sekretariat/korytarz; kontrola 
wejścia w trosce o bezpieczeństwo dzieci

-  Kucie w ścianach otworów: drzwi w kuchni - 
oddzielenie czyste/brudne

-  Obudowa kaloryferów
-  Obniżenie w toaletach wc: umywalek, pisu-

arów, kompaktów, baterii, dozowników na 
mydło; dostosowanie zgodnie z wymogami

-  Naprawa podłóg w kontenerach, przezna-
czonych na szatnie

-  Przygotowanie podłoża i położenie wykła-
dziny termozgrzewalnej w 3 salach

-  Remont oświetlenia
-  Montaż oddymiania klatki schodowej
-  Montaż drzwi p. pożarowych oraz wymiana 

drzwi wejściowych
-  Demontaż urządzeń na placu zabaw i mon-

taż nowych
-  piaskownica, huśtawka łańcuchowa, bujak,  

zestaw plac zabaw
-  Malowanie części ogrodzenia i płotu i para-

petów zewnętrznych

Szkoła Podstawowa w Borkowie
-  Naprawa skarpy przy parkingu szkolnym
-  Zamontowanie monitoringu i oświetlenia 

na terenie przyszkolnym
-  Naprawa i wymiana elementów placu zabaw
-  Naprawa schodów zewnętrznych
-  Naprawa ściany wewnętrznej na korytarzu 

szkolnym
-  Częściowe odnowienie elementów sal dy-

daktycznych
-  Wymiana blatów ławek szkolnych
-  Wyrównanie terenów przyszkolnych
-  Instalacja luster w toaletach

Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
-  Remont podłóg w salach 2, 3, 10, 11

Szkoła Podstawowa w Glinczu
-  Zaszpachlowanie drobnych ubytków w ścia-

nach
-  Drobne poprawki malarskie

Szkoła Podstawowa w Leźnie
-  Remonty sal 14, 15, pokoju nauczycielskie-

go, korytarza przy sekretariacie szkoły
-  Naprawa elewacji szkoły
-  Położenie tynku mozaikowego na lampe-

riach w piwnicy-szatni szkolnej
-  Wymiana wykładziny w sali teatralnej

Szkoła Podstawowa w Miszewie
-  Wymiana starej wykładziny na korytarzu oraz 

ułożenie wykładziny na schodach (tarkett)
-  Wymiana balustrady na klatce schodowej
-  Wykonanie zabudowy meblowej na klatce 

schodowej – pod schodami
-  Ułożenie wykładziny na korytarzu na piętrze 

(płyty, wykładzina typu tarkett)
-  Szpachlowanie, malowanie ścian

Szkoła Podstawowa w Pępowie
-  Remont Łazienek uczniowskich
-  Malowanie sal dydaktycznych
-  Remont murków przy schodach wejścio-

wych
-  Modernizacja ciągu komunikacyjnego (do-

jazdu do szkoły)

Szkoła Podstawowa w Przyjaźni
-  Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkol-

nych
-  Badanie oraz analiza geologiczna podło-

ża (przygotowanie do nadbudowy piętra 
w części „A” budynku szkolnego

-  Naprawy sprzętu szkolnego (ławki, krzesła, 
szafki, stoliki)

-  Remont monitoringu szkolnego, przebudo-
wa systemu ochrony przed włamaniem do 
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Powierzenia na stanowisko dyrektora 
wręczone. Nauczyciele z awansami
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski spotkał się z dyrektorami szkół, 
by omówić obecną sytuację w żukowskich placówkach oświatowych.

 Spotkanie było również okazją do uroczy-
stego wręczenia pięciu powierzeń na stano-
wiska dyrektora. W dwóch szkołach zmienią 
sią osoby na tym stanowisku: W Tuchomiu 
dyrektorem została Elżbieta Pryczkowska, 
a  w Pępowie Zenon Byczkowski. Burmistrz 
podziękował także za pracę ustępującym dy-
rektorom, a także tym, którzy obchodzą jubi-
leusz pracy zawodowej.
 Na spotkanie zaproszeni zostali również 
nauczyciele, którzy z rąk Burmistrza odebrali 
akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. Wśród nich zna-
leźli się: Aneta Cyman (SP Przyjaźń), Barbara 
Leszniewska (SP Borkowo), Kamila Wilma (SP 
Banino), Edyta Danieluk (SP Banino), Patry-
cja Multan - Laskowska (SP Banino), Natalia 
Możejko-Kuźmicka (SP Niestępowo), Anna No-
wicz (SP Leźno), Anita Zagórska (SP Chwasz-
czyno), Hanna Derewecka (SP Banino), Anna 
Wróbel (SP Miszewo), Monika Dembek (SP Nr 2 
Żukowo) Dominika Pranczk (SP Nr 1 Żukowo), 
Agnieszka Rzepka (SP Nr 1 Żukowo), Małgorza-
ta Zander (SP Nr 1 Żukowo). Gratulujemy!



WYDARZENIA 

10  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Strachy na Lachy i Łąki Łan 
rozgrzały publiczność

Gwiazdy na scenie, eksplozje kolorów, za-
bawy dla dzieci, strefa relaksu i wiele in-
nych atrakcji. Kolejna edycja Muzy nad Je-
ziorkiem zgromadziła tłumy miłośników 
dobrej zabawy.

 Od początku na scenie działo się spo-
ro. Publiczność bawiła się między innymi 
przy koncertach grup Tonewheelin’ Nordiac 
oraz Reymond. Wspaniale zaprezentowały 
się również znane marki. Strachy na Lachy 
zagrały między innym kultowe „Dzień do-
bry, kocham Cię” czy „Czarny chleb i czarna 
kawa”. Łąki Łan z kolei energetycznym wy-
stępem rozgrzewał publiczność do godzin 
nocnych.
 Na przybyłych czekały również liczne 
atrakcje, strefa relaksu, punkty gastrono-
miczne, zabawy dla dzieci, a nawet pole na-
miotowe. Możne było również pograć w gry 
planszowe, a także zarejestrować się w bazie 
DKMS. Ogromnym zainteresowaniem trady-
cyjnie cieszyły się też eksplozje kolorów.

Fot. OKiS Żukowo
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Odpust Matki Boskiej Zielnej 
z Jarmarkiem Norbertańskim

Patronka żukowskiego kościoła Matka Bo-
ska Wniebowzięta jest opiekunką ziemi, 
wszelkich ziół, kwiatów, owoców, warzyw 
oraz zbóż. Tegoroczny odpust w ponor-
bertańskiej parafii był bogaty w przeżycia 
religijne oraz szeroką ofertę towarzyszą-
cego festynu. Uroczystą sumę odpustową 
odprawił i porywające kazanie wygłosił 
ks. Wojciech Langowski, ojciec duchowny 
Gdańskiego Seminarium Duchownego. 

 Po południu dźwięk mobilnego carillonu 
z Gdańska otworzył II Jarmark Norbertań-
ski w Żukowie. Tradycyjnie już o godz. 16.00 
ks. proboszcz Krzysztof Sagan wraz z Bur-
mistrzem Wojciechem Kankowskim pokroili 
dla wszystkich zebranych olbrzymi tort od-
pustowy. Wśród licznych atrakcji w kościele 
odbył się wykład na temat żukowskich szat 
liturgicznych, miał miejsce koncert zespołu 
wokalnego Simultaneo pod dyrekcją Karola 
Kisiela oraz koncert „Światło i Dźwięk” To-
masz Perza. Na boisku szkoły parafialnej, 
dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, zapanował 
świat dzieci - dmuchańce, stanowisko gier, 
„centrum klockowe” oraz stacja „naleśnik”.
Pośród bogatych stoisk znaleźć można było 
również miejscowe Zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie ze swoją bogatą ofertą gastro-
nomiczną. Piękna pogoda przyczyniła się 
do tego, że Jarmark Norbertański odwie-
dziły tłumy żukowian i gości, także z dale-
kich stron. Wśród szczególnych gości był ks. 
Stanisław Sudoł, proboszcz na krakowskim 
Salwatorze oraz prepozyt tamtejszych sióstr 
norbertanek. 

 Jarmark Żukowski swoje początki za-
wdzięcza przybyłym w 1212 roku na Pomo-
rze norbertankom. Swój rozkwit przeżywał 
w II połowie XIII wieku, po przywileju księcia 
Świętopełka II Wielkiego z 1259 roku. Targi 
były wówczas miejscem zarówno wymiany 
towarów, jak i przepływu informacji, umożli-
wiały także rozwój życia towarzyskiego. Księ-
ża w przypadający od czasu do czasu na nie-
dzielę dzień targowy nauczali prawd wiary. 
Tutejszy targ stawał się centrum handlowym 
całej okolicy. 

Źródło: Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie
fot. UG Żukowo / ZKP
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Żukowskie Lato Muzyczne znów oczarowało

 Na imprezę, jak co roku złożyła się seria 
koncertów. Pierwszy poświęcono Stanisła-
wowi Moniuszce w 200 rocznicę jego urodzin. 
Tematem przewodnim drugiego koncertu 
była muzyka i taniec irlandzki. Podczas trze-
ciego występu publiczności zaprezentowali 
się bohaterowie kultowego programu „Śpie-
wające Fortepiany”. Na finał wystąpili artyści 
gminy Żukowo, a wśród nich: chór „Strzelen-
ka” z Tuchomia, zespół IVY, Paulina Milcza-
nowska, Natalia Bigus, Tomasz Fopke, Iga 
Pobłocka z zespołem.
– Festiwal Żukowskie Lato Muzyczne doskona-
le odnalazł się w gminnym kalendarzu imprez, 
co bardzo nas cieszy, bo to impreza tworzoną 
od samego początku z myślą o naszych Miesz-
kańcach – mówi Burmistrz Wojciech Kankow-
ski. – Przy okazji Festiwalu bardzo istotna jest 
współpraca z parafią pw. WNMP, za którą ser-
decznie dziękuję.
 W ciągu minionych 10 lat, na cykl Żukow-
skiego lata Muzycznego złożyło się 45 kon-
certów.
– Co roku staramy się tak układać repertuar, 
by z jednej strony zapewnić publiczności pozy-
tywne odczucia, z drugiej pokazać coś nowe-
go, jakiś element kultury, którego mieszkańcy 
i turyści mogli nie znać – mówi Aleksandra Ro-
galewska-Kania, dyrektor OKiS w Żukowie. 
– Muzyka poważna, przeboje znane z filmów, 
taniec irlandzki, a nawet występy rockowe, 
staramy się nie zamykać Festiwalu w wąskich 
granicach artystycznych. Pracę na XI edycją 
już się rozpoczęły.

Fot. OKiS Żukowo

4 koncerty, kilkudziesięciu artystów, setki mieszkańców i turystów - za nami 
jubileuszowa X edycja Żukowskiego Lata Muzycznego.
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Konkurs „Więcej kwiatów, owoców 
i warzyw” rozstrzygnięty
Burmistrz Wojciech Kankowski wręczył 
nagrody w konkursie „Więcej kwiatów, 
owoców i warzyw”, który od ponad 40 lat 
organizowany jest w gminie Żukowo.

 Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń 
Wiejskich. Jego laureatki na co dzień z  pa-
sją dbają o swoje ogrody stosując ciekawe 
i praktyczne rozwiązania. Oceny wszystkich 
zgłoszeń dokonują komisje powołane przez 
Przewodniczące kół z danych sołectw. Ko-
misje biorą pod uwagę walory estetyczne 
ogrodów, ich stan, obecność rodzimych ga-
tunków roślin. Celami konkursu są między 
innym poprawa jakości życia na wsi, akty-
wizacja i integracja społeczności wiejskiej, 
a  także zachowanie tradycyjnych przetwo-
rów z warzyw i owoców.
 Spotkanie było również dobrą okazją do wy-
miany doświadczeń i dalszej edukacji. W  tym 
celu Żaneta Rucińska z Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego przedstawiła zebranym 
prezentację „Estetyzacja zagrody wiejskiej”.
 W uroczystości wręczenia nagród udział 
wzięli również: Katarzyna Jasińska zastępca 
dyrektora PODR, Barbara Ditrich Kierownik 
Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich PODR 
oraz Witold Szmidtke Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie.

Poniżej lista laureatów konkursu:
SKRZESZEWO
Laureatka:  Pani Wioletta Cylka
Przewodnicząca: Pani Elżbieta Klinkosz
BORKOWO
Laureatka: Pani Joanna Okrój
Przewodnicząca: Pani Maria Dejk
PRZYJAŹŃ
Laureatka: Pani Janina Kulesza
Przewodnicząca: Pani Ewa Stankowska

ŁAPINO
Laureatka: Pani Anna Bogacz
Przewodnicząca: Pani Elżbieta Sakowiec
ŻUKOWO
Laureatka: Pani Janina Kwiatkowska
Przewodnicząca: Pani Maria Szlachecka
MISZEWO
Laureatka: Pani Wanda Bisewska
Przewodnicząca: Pani Bogumiła Wandtke
PĘPOWO
Laureatka: Pani Małgorzata Rabek
Przewodnicząca: Pani Bogumiła Bystroń- 
Mallek
CHWASZCZYNO
Laureatka: Pani Dorota Bruhn- Dampc
Przewodnicząca: Pani Barbara Myszk-Her-
mann
OTOMINO
Laureatka: Pani Izabela Wdowicz 
Przewodnicząca: Pani Aneta Klinkosz
MAŁKOWO
Laureatka: Pani Grażyna Pipka
Przewodnicząca: Pani Lucyna Pakuła

NIESTĘPOWO
Laureatka: Pani Helena Płotka
Przewodnicząca: Pani Urszula Sobieska
WIDLINO
Laureatka: Pani Iwona Kąkol
Przewodnicząca: Pani Eleonora Rogalińska
GLINCZ
Laureatka: Genowefa Zasada
Przewodnicząca: Pani Elżbieta Rybant
LEŹNO
Laureatka: Pani Monika Piastowska
Przewodnicząca: Pani Lewandowska Stefa-
nia 
TUCHOM
Laureatka: Pani Maria Kwiatkowska
Przewodnicząca: Pani Barbara Klawikowska
SULMIN
Laureatka: Pani Lidia Goszka
Przewodnicząca: Pani Gertruda Walder
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Żukowo promowane w woj. Świętokrzyskim

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Gmi-
ny Żukowo Wojciech Kankowski oraz Panie 
z KGW Tuchom i członkowie Chóru „Strzelen-
ka”. 
– Panie z naszych kół gospodyń wiejskich 
niejednokrotnie pokazały, że nie chcą ograni-
czać swojej działalności tylko do aktywności 
w  sołectwach – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – W tym roku były w Sejmie RP, 
odwiedziły także Świdnicę podczas Jarmar-
ków Wielkanocnych. W ten sposób nie tylko 
promują Gminę Żukowo, ale i dbają o jej dobry 
wizerunek na terenie całego kraju.
 Współpraca z Szydłowem nie jest tak in-
tensywna jak ta z Saint Junien, Świdnicą 
czy Wendelstain, ale pokazuje, jak istotna 
dla samorządów jest wzajemna promocja 
i  wymiana doświadczeń. Pierwsze kontakty 
z Szydłowem zapoczątkowały właśnie Panie 
z KGW Tuchom. 
 W Szydłowie Chór „Strzelenka” wystąpił 
podczas uroczystej Mszy św. W kościele za-
brzmiały pieśni w języku kaszubskim „Te jes”, 
„Ojcze nasz” oraz „Maryjo, ja twe dziecię”. 
Grupa zaśpiewała także na scenie „Święta 
Śliwki”, z której znany jest ten region. Panie 
z KGW prezentowały na stoisku naszą kultu-
rę. Można było również skosztować kaszub-
skiej truskawki.

Fot. KGW Tuchom

Reprezentacja Gminy Żukowo zaproszona została do Szydłowa (woj. Świętokrzyskie), 
które w tym roku odzyskało prawa miejskie. Uroczyste obchody połączone zostały 
z popularną imprezą tego regionu „Świętem Śliwki”.
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Żukowscy Kaszubi poznawali swą „wielką” ojczyznę 

 W barwnej opowieści poznali miejsca od ty-
siąca lat mocno zasłużone dla Polski i chrześ-
cijaństwa. Podczas krótkiego nabożeństwa 
ucałowali relikwie Krzyża Świętego. Sprawu-
jącemu nabożeństwo ojcu oblatowi przeka-
zali wyhaftowaną szarfę kaszubską. W krepcie 
klasztornej odwiedzili i poznali burzliwe dzieje 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Wzgórze 
to zwane także Łysą Górą miało być już w po-
gaństwie centralnym miejscem zlotu czarow-
nic, także tych kaszubskich. 
 Sandomierz przywitał Żukowian tropi-
kalną pogodą. To malownicze miasto na 
siedmiu wzgórzach zachwyciło podróżnych 
bogactwem architektury i krajobrazu. Od 
średniowiecza tamtejsza ziemia była mocno 

W letni weekend członkowie i sympatycy żukowskiego oddziału ZKP udali się do 
Serca Polski - na Ziemię Świętokrzyską i Sandomierską. Po porannej podróży dotarli 
pod Jodłowy Dwór, skąd przeszli na pobliski szczyt do pradawnego klasztoru 
benedyktynów, a następnie oblatów, na Świętym Krzyżu. 

powiązania z Gdańskiem głównym polskim 
szlakiem handlowym – Wisłą. Zboże, drew-
no, potaż, tak potrzebny do produkcji szkła, 
mydła i farb oraz inne polskie bogactwa wę-
drowały stąd przez Pomorze w szeroki świat. 
W czasach piastowskich i jagiellońskich od 
wschodu rozciągała się bogata w zwierza 
bezkresna Puszcza Sandomierska. Z tego też 
powodu Sandomierz był ulubionym miastem 
króla i jego dworu.  
 Następne miasto na szlaku kaszubskich 
wędrowców, Kazimierz Dolny, swe początki 
czerpie z fundacji klasztoru sióstr norber-
tanek, podobnie jak Żukowo. Prawie 30 lat 
wcześniej, w 1181 roku, w Małopolskim Prze-
łomie Wisły zakonnice norbertańskie loko-

wał Kazimierz Sprawiedliwy. W następnych 
wiekach miasto, tak bardzo związane z Wisłą, 
przeżywało prawdziwy rozkwit. Jednak po 
wojnach XVII wiecznych tutejsi kupcy wraz 
ze swoim bogactwem przenieśli się ze zruj-
nowanego Kazimierza do Gdańska, by przy-
czyniać się do rozwoju Pomorza. Żukowia-
nie, po Mszy w renesansowym kościele św. 
Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, zwiedzili 
to urocze miasto i jego wspaniałe punkty wi-
dokowe. Po orzeźwieniu wśród wód w Parku 
Zdrojowym w Nałęczowie wędrowcy z Żuko-
wa, zmęczeni, ale bardzo ubogaceni, wrócili 
do swej małej kaszubskiej ojczyzny.  

Źródło: ZKP / oddział w Żukowie
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Zakończyło się Biegowe Grand Prix Kaszub. 
W Żukowie biegała cała Polska

Na stadionie w Żukowie 10 sierpnia odbył 
się finalny etap III Biegowego Grand Prix 
Kaszub. Uczestnicy wzięli udział w biegach 
na milę, 5 km i 10 km. Swoje starty miały 
także dzieci i młodzież na dystansach 100 
m, 400 m, 800 m. Łącznie w Żukowie biega-
ło rekordowe 242 osoby z całej Polski. Byli 
zawodnicy z Jaworzna, Przemyśla, Mielca, 
Warszawy czy Szczecina.
 
 Na każdego z uczestników czekał piękny 
medal z kaszubskim przesłaniem „Bëlné 
słowò mało kòsztëje, a skòpicą wiele mòże 
dobrégò zrobic”. Goście korzystali z bez-
płatnej kawiarenki oraz ciepłego poczę-
stunku. Przed dekoracją najlepszych odbyła 
się lekcja j. kaszubskiego prowadzona przez 
Bogumiłę Cirocką z cządnika Pomerania.
 Sobotnia impreza była ostatnią spośród 
3-etapowego Biegowego Grand Prix Kaszub, 
które odbywało się na terenie żukowskiego 
Parku Jeziorko. 

– Bardzo dziękuję za wsparcie w organizacji 
tego wydarzenia Burmistrzowi Gminy Żuko-
wo Wojciechowi Kankowskiemu, Staroście 
Kartuskiemu Panu Bogdanowi Łapie oraz 
wszystkim innym, bez których, zakończone 
dzisiaj, Biegowe Grand Prix Kaszub, nie do-
szłoby do szczęśliwego finału – mówił dyrek-
tor imprezy Henryk Miotk.

Wyniki: 
•  1,6 km: https://zapisy.info/wyniki/149/pli-

ki_wynikow/ 
•  5 km: https://zapisy.info/wyniki/143/pli-

ki_wynikow/  
•  10 km: https://zapisy.info/wyniki/150/pli-

ki_wynikow/ 
Źródło: Kaszuby Biegają

Fot. Kaszuby Biegają



INFORMACJE

AGATA DEKORACJE 
Dekoracje Ślubne 
i Okolicznościowe

AIS PIOTR KLATKOWSKI 
Mechanika Pojazdowa

AQUAPOL
Osuszanie budynków

DIANA
Hurtownia 
Glazury  i Terakoty

BIELAWSKI CATHERING
Usługi Cateringowe

STUDIO URODY MARBELLA
Fryzjerstwo i kosmetyka

CZTERY ŁAPY
Usługi Fryzjerskie
dla zwierząt

MAJ-EMI ENGLISH SCHOOL
Szkoła językowa

AUTO MIRAS
Mechanika pojazdowa

STUDIO FIT-PANDA
fitness, siłownia 
oraz studio taneczne

CZERWONY WIDELEC
restauracja

 CLEANTEAM 
Myjnia mobilna

 HOME PROJEKT 
pracownia 
architektoniczna

KAW-MED.
Centrum Rehabilitacji 
i Fizjoterapii 

CENTRUM BIOMECHANIKI 
CHODU I REHABILITACJI
diagnostyka i rehabilitacja

GALERIA PĘPOWO 
muzeum - noclegi

WYSPA FRAJDY 
sala zabaw

KAROLINA KORDAS STĘPSKA 
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

PASTELOWA
Restauracja Rodzinna 

MICHAŁ
Ośrodek Szkolenia 
Kierowców

LI STUDIO
Pracownia 
fotograficzna

  ZKASZUB.INFO
reklama w mediach

OŚRODEK KULTURY 
I SPORTU W ŻUKOWIE
imprezy sportowe 
i kulturalne

IVENTI
Studio Fotograficzne 

Fundacja PORT ART.
warsztaty artystyczne.

PAŁAC w LEŹNIE
noclegi i gastronomia

ALUMAX
Rowery, motocykle, 
quady

TRANSBIS
Wulkanizacja

GORODO
Wdrożenie RODO

ASROLET
Sprzedaż rolety żaluzji,
plis, moskitier na wymiar

MADAGASKAR
sala zabaw

MY TIME 
Centrum 
Edukacyjno- Językowe

 BOWLING CLUB
Pub, Kręgielnia

MAMUTU 
sklep zoologiczny

SPÓŁKA KOMUNALNA 
UKOWO

STUDIO S7 
studio fitnessBanino
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Tu otrzymacie zniżki z Kartą Mieszkańca Gminy Żukowo

Aktualizowaną na bieżąco listę wszystkich firm wraz z informacjami o wysokości zniżek znaleźć można 
na stronie www.zukowo.pl
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Nowe harmonogramy odbioru 
odpadów w Rejonie Północnym

Zmieniły się harmonogramy odbioru odpadów w Rejonie Północnym. Nowe harmonogramy można pobrać ze strony:
https://www.zukowo.pl/Zmienia_sie_harmonogramy_odbioru_odpadow_w_Rejonie_Polnocnym,10,5592
Firma odbierająca odpady dostarcza je również bezpośrednio do Mieszkańców. Harmonogram dla Chwaszczyna – zabudowy wielorodzinne nie 
zmieni się.

 

List Nominacyjny 

Mamy zaszczyt poinformować, że 

 

Gmina Żukowo 

uzyskała nominację do tytułu 

Lider Rozwoju Regionalnego 

2019 

za konsekwentny rozwój, tworzenie 

atrakcyjnej przestrzeni życiowej oraz 

skuteczną współpracę z otoczeniem 

gospodarczym 

 

w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje 

Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie 

Wyborczej. 

 

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z okazji Dnia Weterana
9 września (Poniedziałek) 2019, godz. 11.00
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Lp. Sołectwo Termin Godzina Miejsce 

     

1 Widlino 21 sierpnia 2019r. 18:00 Świetlica Wiejska w Widlinie 
     

2 Rutki 22 sierpnia 2019r. 18:00 Świetlica Wiejska w Rutkach 
     

3 Sulmin 23 sierpnia 2019r. 18:00 Remiza OSP w Sulminie 
     

4 Nowy Świat 26 sierpnia 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie 
     

5 Małkowo 26 sierpnia 2019r. 18:00 Centrum Kultury i Sportu w Małkowie 
     

6 Niestępowo 28 sierpnia 2019r. 18:00 Remiza OSP w Niestępowie 
     

7 Miszewo 29 sierpnia 2019r. 18:00 Remiza OSP w Miszewie 
     

8 Babi Dół 30 sierpnia 2019r. 18:00 Świetlica Wiejska w Babim Dole 
     

9 Łapino 2 września 2019r. 18:00 Świetlica Wiejska w Łapinie Kartuskim 
 Kartuskie    
     

10 Skrzeszewo 3 września 2019r. 18:00 Remiza OSP w Skrzeszewie 
     

11 Rębiechowo 4 września 2019r. 19:00 Remiza OSP w Baninie 
     

12 Glincz 5 września 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa w Glinczu 
     

13 Pępowo 6 września 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa w Pępowie 
     

14 Otomino 10 września 2019r. 18:00 Świetlica Wiejska w Otominie 
     

15 Żukowo 13 września 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 1 Żukowo 
     

16 Czaple 16 września 2019r. 18:00 Remiza OSP w Leźnie 
     

17 Chwaszczyno 17 września 2019r. 18:00 Strefa Kultury przy Remizie OSP w Chwaszczynie 
     

18 Tuchom 18 września 2019r. 18:00 Dworek Oleńka w Tuchomiu 
     

19 Leźno 18 września 2019r. 18:00 Remiza OSP w Leźnie 
     

20 Banino 19 września 2019r. 18:00 Remiza OSP w Baninie 
     

21 Przyjaźń 20 września 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa w Przyjaźni 
     

22 Borkowo 25 września 2019r. 18:00 Szkoła Podstawowa w Borkowie 
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Harmonogram Zebrań Wiejskich 2019 r. 



DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

8 września Dożynki Parafialne w Chwaszczynie 
X Festyn Kaszubski

Chwaszczyno/Tuchom
Parafia Chwaszczyno 

Koło Gospodyń Wiejskich
w Tuchomiu

14 września Ultramaraton 
Kaszubska Poniewierka

Kaszuby
(punkt w Skrzeszewie)

Stowarzyszenie 
„Aktywni w Trójmieście”

14 września Wakacje dla seniora 
- wycieczka krajoznawcza

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

15 września Zawody Wędkarskie 
spławikowe - gruntowe

jez. Tuchomskie Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

15 września Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 
im. Stanisława Hadyny

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

15 września
Klubowe zawody strzeleckie 
– karabin, pistolet, strzelba

Strzelnica Perkun 
w Miszewku

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

7-8 września
Woj. Turniej Kwalifikacyjny 

w Tenisie Stołowym, 
VII Memoriał Z. Kucharskiego

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Pomorski Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego

22 września Nordic Walking 
- Korona Północy Polski #2 Małkowo Fundacja 

„Chodzę z kijami”

29 września
Zawody Wędkarskie 
gruntowo federowe jez. Wysockie

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

7 września Narodowe czytanie Żukowo
Urząd Gminy w Żukowie,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie,
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

14 września Przegląd Zespołów 
Muzycznych SP Leźno Fundacja FANTOM

7 września Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Prezesa OSP Leźno SP Leźno Fundacja Fantom

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń WRZESIEŃ 2019


