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Wrzesień w skrócie podsumować można jako miesiąc niezwykle „inwestycyjny”. Zakończyliśmy budowę ul. Tuwima w Żukowie, 
otworzyliśmy rozbudowaną remizę OSP W Skrzeszewie, podpisaliśmy również umowę na rozbudowę szkoły w Niestępowie oraz na 
opracowanie dokumentacji na kolejne drogi. Z Wojewodą podpisałem też umowę na dofinansowanie budowy ul. Siostry Faustyny 
i ul. Wierzbowej w Żukowie.
Na tym nie koniec, rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej na ul. Kolejowej w Przyjaźni, trwa modernizacja budynku Urzędu Gminy, 
a także prace przy ul. Tuchomskiej w Baninie. Zakończyły się prace budowlane nowej siedziby Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz naszej 
Biblioteki Samorządowej. Choć tempo narzuciliśmy sobie wysokie, liczę, że w najbliższym czasie będziemy je utrzymywać.
Chciałbym również podzielić się z Państwem wyróżnieniami, jakie otrzymaliśmy, bo przecież Gmina Żukowo, to każdy z nas. Gmina Żukowo wygrała w plebis-
cycie Dziennika Bałtyckiego TOP 100 w kategorii Gmina Przyjazna Biznesowi, Spichlerz otrzymał nominację do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja 
Roku i Budowa XXI wieku, a podczas Dożynek Województwa Pomorskiego Borkowo uznano za najpiękniejsze sołectwo w powiecie kartuskim, wśród zagród 
2 miejsce zajęło gospodarstwo państwa Walder z Sulmina.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian, skrótów, wyboru 
publikowania nadesłanych 
tekstów oraz ich redakcji. 

Za nadsyłane teksty nie płacimy 
wynagrodzenia.

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

redakcja@zukowo.pl

Wersja elektroniczna wydania 
będzie zamieszczana na stronie 

www.zukowo.pl w ciągu 
tygodnia od ukazania się 

numeru.

WYDAWCA
REDAKTOR NACZELNY

Piotr Lewna
Urząd Gminy w Żukowie

ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

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

www.zukowo.pl
  facebook.com/ZukowoGmina

SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat Inwestycji: pokój 9 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-66 
Kierownik Referatu:  
Wiesław Pałka, pokój 11,  
tel.: 58 685-83-56, e-mail: inwestycje@zukowo.pl

Referat Zamówień Publicznych: pokój 31 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-05 
Kierownik Referatu: Izabela Pleszyniak, 
pokój 30, tel.: 58 685-83-16,  
e-mail: zamowienia@zukowo.pl

Referat Programów Rozwojowych 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Projekty finansowane z funduszy krajowych 

i europejskich, strategia rozwoju Gminy, 
współpraca zagraniczna, tel.: 58 685-83-08, 
58 685-83-11, pokój 8, pokój 13,  
e-mail: programyeu@zukowo.pl

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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XII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Gmina Żukowo zwycięzcą w konkursie TOP 100!

 Za nami XII Sesja Rady Miejskiej w Żuko-
wie. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpie-
nia dra Andrzeja Szajnera, który przedstawił 
zebranym prezentację o założeniach do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwo gazowe gminy Żukowo (projekt 
na lata 2020-2035). Następnie Radni prze-
głosowali następujące uchwały: 

Gmina Żukowo wygrała w plebiscycie 
Dziennika Bałtyckiego TOP 100 w kate-
gorii Gmina Przyjazna Biznesowi. Statu-
etkę w imieniu naszego samorządu ode-
brał Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski podczas Międzynarodowych 
Targów Morskich Baltexpo 2019 odbywa-
jących się w AmberExpo.

– Dziękuję Kapitule za docenienie naszej pracy, 
a Dziennikowi Bałtyckiemu za to, że dzięki takim 
plebiscytom zauważa wysiłki i rolę samorzą-
dów – mówił Burmistrz Wojciech Kankowski. 
– Staramy się na bieżąco przygotowywać ob-
szary pod inwestycje, ostatnio również bardzo 

1.  w sprawie założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe dla Gminy Żukowo.

2.  w sprawie przyjęcia regulaminu określa-
jącego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom do-
datków, obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, nagród 
i nauczycielskich dodatków mieszkanio-
wych w szkołach i innych placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gmi-
nę Żukowo.

3.  w sprawie nadania nazwy ulicy w Miszewie.
4.  w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie
 Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na stronie bip.zukowo.pl w za-
kładce Rada Miejska.
 Po podjęciu uchwał, Burmistrz odpowie-
dział na pytania Radnych, Sołtysów oraz 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, a tak-
że poinformował o ostatnich wyróżnieniach 
i nagrodach:
-  Gmina Żukowo została zwycięzcą plebis-

cytu TOP 100 w kategorii Gmina Przyja-
zna Biznesowi (więcej na ten temat prze-
czytacie Państwo poniżej)

-  Spichlerz otrzymał nominację do finału 
ogólnopolskiego konkursu Modernizacja 
Roku i Budowa XXI wieku

-  Podczas Dożynek Województwa Po-
morskiego Borkowo uznano za najpięk-
niejsze sołectwo w powiecie kartuskim, 
a  wśród zagród 2 miejsce zajęło gospo-
darstwo państwa Walder z Sulmina.

intensywnie zabiegaliśmy o budowę obwodni-
cy metropolitalnej z obwodnicą Żukowa. Z per-
spektywy mieszkańców, ale też przedsiębior-
ców to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla 
naszego samorządu, ale dla całego Pomorza.
 Nagrody przyznano w 5 kategoriach, z cze-
go 4 dotyczyły firm, a jedna (wspomniana wy-
żej) samorządów. Członkami Kapituły, która 
oceniała „samorządową” kategorię byli: Wo-
jewoda Pomorski Dariusz Drelich, Zbigniew 
Canowiecki Prezydent Pracodawców Pomo-
rza, Zbigniew Jarecki Prezes Zarządu Kaszub-
skiego Związku Pracodawców i Wiesław Szaj-
da Prezes Pomorskiej Izby Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

 Honorowy Patronat nad konkursem objął 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Partne-
rem strategicznym był Lotos, a merytorycz-
nym PWC.
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Gmina Żukowo na spotkaniu miast partnerskich

Spichlerz w finale konkursu 
Modernizacja Roku & Budowa XXI w

Delegacja Gminy Żukowo wzięła udział 
w spotkaniu miast partnerskich, które 
odbyło się w Świdnicy. Nie zabrakło na 
nim również reprezentantów samorzą-
dów z Francji, Włoch, Niemiec oraz Belgii. 
Trzydniowe wydarzenie było pełne dys-
kusji, rozmów o partnerstwie i wymiany 
doświadczeń. 

 Nasz samorząd reprezentowali: Zastępca 
Burmistrza Gminy Żukowo Tomasz Szymko-
wiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke oraz Radni: Andrzej Karczewski, 
Tadeusz Klawikowski i Tyberiusz Treder.
– Takie spotkania są niezwykle ważne, po-
zwalają spojrzeć na samorząd z innej per-
spektywy, wymienić doświadczenia, ale też 
promować się nawzajem – mówi Tomasz 
Szymkowiak, Zastępca Burmistrza Gminy 
Żukowo. – Współpraca z Gminami Partner-
skimi układa nam się bardzo dobrze i liczę, że 
w kolejnych latach, będzie jeszcze lepiej. 
 Podczas wydarzenia reprezentacja Gminy 
Żukowo promowała nie tylko samą gminę, ale 
i kaszubską kulturę. Zespół Bazuny dał świet-
ny koncert, a uroczysta Mszy św. w Świdnicy 
pełna była akcentów kaszubskich.

Burmistrz Wojciech Kankowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke odebrali nominację za Moderni-
zację Spichlerza podczas uroczystej gali 
konkursu Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w. Ogólnopolski charakter konkur-
su sprawił, że konkurencja była niemała 
i samą nominację traktować można jako 
ogromne wyróżnienie. 

 Plebiscyt jest niezwykle prestiżowy, od-
bywa się pod patronatem: Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Infrastruktury, Przewod-
niczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Strategicznym partnerem medialnym konkur-
su jest „Rzeczpospolita”.
 Organizatorem konkursu jest Stowarzysze-
nie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Mate-
rialnego. 
 Obiekt i odbywające się w nim imprezy od 
samego początku cieszą się dużym zainte-
resowaniem. Oprócz gali Gminnej Nagrody 
Sucovia, miały tu miejsce również: Dzień Ot-
warty Spichlerza, Uroczysta Sesja Rady Miej-
skiej w Żukowie (w ramach obchodów 30-lecia 
praw miejskich Żukowa), koncert kultowych 
„Śpiewających Fortepianów”, wystawa haftu 
kaszubskiego, a nawet spotkanie z młodzieżą 
z Wendelstein. W listopadzie w Spichlerzu od-
będzie się koncert Francesco Napoli.
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Budowa ul. Tuwima już zakończona

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
drogi Żukowo – Przyjaźń (przez Otomino) podpisana!

Zakończyły się już prace budowlane 
ul.  Tuwima w Żukowie. W efekcie po-
wstała ulica o długości 146 m i szeroko-
ści 5m wykonana z kostki betonowej.

– Z punku widzenia komunikacji, to niezwy-
kle ważne zadanie – mówi Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski. – Ul. Tuwima 
prowadzić będzie do planowanego węzła in-
tegracyjnego i dworca kolejowego Żukowo 
Wschodnie. W kontekście prac budowlanych, 
jest więc pewnego rodzaju „wstępem” do re-
alizacji węzła.

 Wzdłuż ulicy prowadzi ścieżka rowerowa 
oraz chodnik. Przebudowano oświetlenie, 
zbudowano również kanał technologiczny.
 Wykonawcą prac była Spółka Komunal-
na Żukowo. Koszt zadania to ok. 640 tys. zł, 
z czego 35 tys. „dołożyła” firma Tekosom, 
znajdująca się przy ul. Tuwima.
 To nie pierwszy przypadek, w którym 
Gmina realizuje inwestycję drogową przy 
wsparciu przedsiębiorców. W samym tylko 
2019 roku zakończyły się dwa zadania re-
alizowane w tej formule: budowa ul. Lisiej 
i Dobrzewińskiej w Chwaszczynie (wsparcie 

firmy Triada Augusto i Pana Jerzego Klusz-
czyńskiego. Dodatkowo to zadanie uzyska-
ło wsparcie rządowe w kwocie 750 tys. zł.) 
oraz budowa ul. Jabłoniowej w Żukowie 
(wsparcie firmy Makurat Invest).

 Więcej na temat tych inwestycji przeczy-
tać można na www.zukowo.pl

Firma WANIT Projektowanie Dróg Krzysztof 
Wiecki z Przodkowa wykona dokumentację 
projektową wraz z uzyskaniem decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) dla budowy drogi gminnej Żukowo – 
Przyjaźń (przez Otomino).

Inwestycja, której dotyczy wspomniana 
dokumentacja zakłada budowę drogi na 
dwóch odcinkach:
a)  od skrzyżowania z ul. Kościerską w Żuko-

wie do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1929G w Przyjaźni,

b)  od mostu na rzece Radunia na ul. 3 Maja 
w Żukowie do skrzyżowania z ul. Pod 
Otomino w Żukowie.

 Całkowita długość odcinków to łącznie 
3,4  km. Zostanie na nich wykonana na-
wierzchnia bitumiczna. Zaprojektowane zo-
staną również między innymi:
–  normatywne oświetlenie drogowe całego 

odcinka drogi,  z zastosowaniem LED-o-
wych opraw oświetleniowych,

–  chodniki oraz ścieżka rowerowa lub ciąg 
pieszo – rowerowy (w przypadku ograni-
czeń w terenie) wraz z małą architekturę 

(kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiaty 
przystankowe),

–  zjazdy do działek,
–  przejścia dla pieszych,
–  zatoki autobusowe,

–  parking w istniejącej zatoczce parkingo-
wej w rejonie cmentarza przy ul. 3 Maja 
w Żukowie.

 Termin wykonania dokumentacji to lipiec 
2020 roku. Jej koszt wyniesie około 330 tys. zł.
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Ponad 600 tys. zł dofinansowania na budowę 
żukowskich ulic

 Wartość zadania to 1 204 500 zł. 602 250 zł 
to wspomniane dofinansowanie, drugie tyle 
dokłada ze swojego budżetu Gmina Żukowo. 
Łączna długość odcinków to około 330 me-
trów. Inwestycja będzie realizowana w ra-
mach poprawy połączenia komunikacyjnego 
i bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrę-
bie drogi krajowej nr 20 (ul. Gdyńska).

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski 
podpisali umowę na dofinansowanie budowy ul. Siostry Faustyny i ul. Wierzbowej 
w Żukowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Umowę na dofinansowanie podpisano 
w  Starostwie Powiatowym w Kartuzach, 
w  obecności parlamentarzystów, radnych 
powiatu kartuskiego oraz włodarzy samo-
rządów, które uzyskały dofinansowanie w tej 
edycji Programu.
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Rozbudowana remiza OSP w Skrzeszewie 
oficjalnie otwarta!
Ochotnicza Straż Pożarna Skrzeszewo ot-
worzyła nowy rozdział swojej historii. 21 
września 2019r. uroczyście otwarto roz-
budowaną remizę jednostki!

 Obchody tego wyjątkowego wydarzenia 
rozpoczęły się od przemarszu spod remizy 
w Skrzeszewie do kościoła parafii pw. NMP 
Wspomożycielki Wiernych. Tam w obecno-
ści pocztów sztandarowych Mszę św. w in-
tencji strażaków poprowadził ks. proboszcz 
Edward Berezowski. Po niej zebrani wrócili 
na plac przy remizie, gdzie kontynuowano 
uroczystość.
 Tam obchody rozpoczęto od odśpiewaniu 
Hymnu Polskiego. Następnie Złotymi Meda-
lami „Zasłużony dla Pożarnictwa” odznaczo-
no Bogdana Łapę, Wojciecha Kankowskie-
go  oraz Albina Bychowskiego. Historię OSP 
Skrzeszewo zebranym przybliżył Tadeusz 
Serkowski, prezes jednostki. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście.
– Przy dzisiejszym wyszkoleniu strażaków, 
a  także przy takim obiekcie szybka reakcja 
niesienia pomocy na pewno będzie bliższa 
– podkreślił Starosta Powiatu Kartuskiego 
Bogdan Łapa.

– Chciałbym podziękować wszystkim straża-
kom za służbę. Jesteście zawsze tam, gdzie 
Was potrzebują – mówił Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski. – Dziś oddaje-
my do użytku coś, co powstało z ogromnego 
zaangażowania wielu pokoleń strażaków i jest 
wyrazem uznania bezpieczeństwa, jako jednej 
z najważniejszych potrzeb, które chcemy za-
pewnić Mieszkańcom gminy.
 Następnie zaproszeni goście uroczystym 
przecięciem wstęgi otworzyli obiekt, któ-
ry chwilę później poświęcił ks. proboszcz 
Edward Berezowski.
 W ramach inwestycji powstało 295  m2 
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. Koszt inwestycji 
to ok. 1,33 mln zł. Pieniądze na ten cel w cało-
ści pochodzą z budżetu Gminy Żukowo.
 Jednostka OSP Skrzeszewo powstała 
w  1933. Założyli ją Augustyn Drewa, Antoni 
Skierka i Juliusz Wolf.
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Szkoła w Niestępowie wkrótce będzie 
rozbudowana

Umowa na dokumentację projektową ulic Heweliusza, 
Kopernika, Matejki i Batorego w Żukowie podpisana

O ok. 455 m. kw. powierzchni użytkowej po-
większy się Szkoła Podstawowa w Niestę-
powie. To efekt podpisanej właśnie umowy 
między Burmistrzem Gminy Żukowo Woj-
ciechem Kankowskim, a przedstawicielem 
wykonawcy zadania, firmy Ecozet Sp. z o.o.

 Uczniowie i grono pedagogiczne szkoły 
zyskają trzy sale lekcyjne, salę do ćwiczeń ko-
rekcyjnych wyposażoną w maty tatami, część 
sanitarną oraz magazyn. Budowa nowego 
skrzydła rozpocznie się wkrótce, a zakończe-
nie inwestycji planowane jest na czerwiec 
2020 roku.
– Dodatkowe sale lekcyjne oraz sala sportowa 
powiększą możliwości tej placówki – mówi Bur-
mistrz Wojciech Kankowski. – Staramy się re-
gularnie rozbudowywać nasze szkoły i powięk-
szać ich ofertę przede wszystkim w odpowiedzi 
na tak dynamiczny wzrost liczby Mieszkańców 
naszej gminy.
 Koszt zadania to ok, 2,68 mln zł. Pieniądze 
na ten cel w całości pochodzą z budżetu Gmi-
ny Żukowo.

Na początku września Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski podpisał 
umowę na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy ulic Heweliusza, Ko-
pernika, Matejki i Batorego w Żukowie.

 Łączna długość wszystkich powyższych 
ulic to ok. 2 km. Budowa każdej z nich bę-
dzie realizowana jako odrębny etap. Ul. Ste-
fana Batorego zaprojektowana zostanie 
jako ulica z kostki betonowej koloru szarego 
o szerokości 6 mb (dwa pasy ruchu o szero-
kości 3 mb każdy). Nieco węższe będą pozo-
stałe ulice (5  mb szerokości, dwa pasy ru-
chu o szerokości 2,5 mb każdy). Wzdłuż ulic 
powstaną miejsca parkingowe w granicach 
pasa drogowego.
W przypadku każdej z ulic przewiduje się:
•  jednostronny chodnik o szerokości 1,5 mb 

z kostki betonowej koloru grafitowego od-
dzielony od jezdni pasem zieleni o szero-
kości 50 cm, 

•  jednostronną ścieżkę rowerową o szero-
kości 2,2 mb z kostki betonowej koloru 
czerwonego lub nawierzchni bitumicznej 
barwionej na czerwono.

 W ramach dokumentacji zaprojektowa-
ne zostanie również odwodnienie ulic oraz 
nowy kanał technologiczny.
 Wykonawcą jest firma WANIT Projek-
towanie Dróg Krzysztof Wiecki. Koszt to 
171.093,00 zł brutto. Termin wykonania 
dokumentacji projektowej to koniec marca 
przyszłego roku. Środki na realizację tego 
zadania pochodzą z budżetu wyodrębnio-
nego dla Osiedla Norbertanek w Żukowie.
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Spotkanie w sprawie reaktywacji 
linii kolejowej 229

Trwa doposażenie i remonty placów zabaw

Fot. UG Kolbudy

W Urzędzie Gminy w Kolbudach odbyło się 
spotkanie poświęcone reaktywacji linii ko-
lejowej 229. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele Kolbud, Żukowa, Pruszcza Gdań-
skiego (miasto) i Gminy Pruszcz Gdański

 Rozmawiano przede wszystkim o studium 
wykonalności inwestycji. Wszyscy partnerzy 
wyrazili gotowość finansowania dokumentu 
niezbędnego do rozpoczęcia prac, których 
efektem będzie w perspektywie przywróce-
nie połączeń kolejowych na nieczynnej od 
wielu lat linii. 
 Przypominamy, że w czerwcu tego roku 
podpisano list intencyjny w sprawie reakty-
wacji wspomnianej linii. Pod listem podpisały 
się samorządy: Województwa Pomorskie-
go, Żukowa, Powiatu Gdańskiego, Pruszcza 
Gdańskiego, Kolbud, Trąbek Wielkich i Przy-
widza. Więcej o tym wydarzeniu przeczytać 
można na www.zukowo.pl

Place zabaw w gminie Żukowo są właśnie 
remontowane, a niektóre z nich przejdą 
niemałą metamorfozę dzięki montażowi 
dodatkowych urządzeń.

 W ramach funduszu sołeckiego wykony-
wana jest modernizacja nawierzchni placu 
zabaw w Baninie. Wśród zakresu prac znaleźć 
można również: profilowanie zejścia i ułożenie 
dodatkowej kostki brukowej, a także bieżący 
remont urządzeń.
 Zakończyła się renowacja i malowanie pla-
ców zabaw w Babim Dole, Borkowie i Nowym 
Świecie. 

 Bieżące prace remontowe i wymiana zuży-
tych elementów miały miejsce również w in-
nych placach zabaw gminy Żukowo. Ich celem 
jest przede wszystkim zagwarantowanie bez-
piecznej zabawy. Naprawiona została tyrolka 
na placach zabaw w Baninie (ul. Księżycowa), 
Żukowie (ul. Gdyńska) i Małkowie. Apelujemy 
o prawidłowe korzystanie z tego urządzenia!

 Jednocześnie trwa doposażanie placów 
zabaw. W ramach funduszu sołeckiego urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej zamontowano już 
w Pępowie. Następne w kolejności są place 
zabaw w Leźnie (al. Lipowa i ul. Krasickiego), 
Chwaszczynie (ul. Węglowa i ul. Jeziorna) oraz 
Miszewie. Przetarg na ich doposażenie ruszy 
na przełomie września i października br.
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222 uczniów ze stypendiami

– Drodzy uczniowie, gratuluję Wam 
przyznanych stypendiów. Mam nadzie-
ję, że potraktujecie je nie tylko jako 
uznanie Waszej ciężkiej pracy, ale też 
jako motywację do poszerzania wiedzy 
i rozwoju swoich talentów – mówi Bur-
mistrz Wojciech Kankowski. – Poziom 
nauczania w naszej gminie jest wyso-
ki, liczę, że z pomocą rodziców oraz 
nauczycieli osiągniecie wyznaczone 
przez Was cele.
 Podczas uroczystości wystąpili 
tancerze ze szkoły Mambo (Bartosz 
Szwed i Aurelia Tutkowska, Oliwier 
Janicki i Julia Ceschica-Wensierska), 
Martyna Mateja (gimnastyka arty-
styczna), uczennice z zespołu Rapso-
dia z  własnym układem tanecznym 
(Liliana Gryczka, Helena Celińska, 
Maja Treder) oraz uczennice z wy-
stępem wokalnym (Maja Kwidzińska 
i Amelia Olszewska).
 Łącznie przyznano 97 stypendiów 
naukowych, 79 sportowych i 46 ar-
tystycznych na kwotę ok. 200 tys. zł 
w  okresie stypendialnym wrzesień 
2019 - czerwiec 2020. Środki na sty-
pendia pochodzą w całości z budżetu 
Gminy Żukowo.

Stypendia Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo są wyrazem uznania świetnych 
wyników naukowych, sportowych lub artystycznych. W tym roku szkolnym 
otrzymało je 222 uczniów z gminy Żukowo.
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„A to Polska właśnie” - Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” wystąpił w Żukowie

Żywe kolory, piękny śpiew i cudowna gra 
orkiestry przeniosły słuchaczy w róż-
ne regiony Polski ukazując ich ludowość 
i barwy. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” po-
zostawił po sobie łzy wzruszenia, niedosyt 
oraz rozbudził ciekawość, by samemu wy-
ruszyć i odkryć Polskę.

 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie zapro-
ponował koncert, który połączył pokolenia. 
Zespół „Śląsk”, który po raz pierwszy wystą-
pił w Żukowie, zabrał zebranych na wyciecz-
kę po barwnych regionach Polski. Na widowni 
zasiedli m.in. Starosta Powiatu Kartuskiego 
Bogdan Łapa, Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski, Radni z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Witoldem Szmidtke na czele.
 Zespół w swoim programie przybliżył nie 
tylko najpiękniejsze ludowe tańce, przedsta-
wił piosenki i przyśpiewki, które każdy z nas 
poznał w dzieciństwie, ale z pomocą orkiestry 
zaprezentował najwyższy kunszt artystycz-
ny. Było to możliwe dzięki niezastąpionej dy-
rygenturze Pana Krzysztofa Dziewięckiego. 
Artyści w skupieniu czytali jego kolejne in-
terpretacje. Tancerze oraz chór zaprezento-
wali stroje ludowe m.in. rozbarski, beskidzki, 
podhalański, łowicki czy krakowski. Słucha-
cze mieli niebywałą przyjemność posłuchać 

partii solowych w wykonaniu m.in. Magda-
leny Świątek, Piotra Koprowskiego, Izabeli 
Mireckiej. Wykonali oni znane i lubiane pieśni 
ludowe: „Szła dzieweczka”, „Karolinka”, „Hej 
te nasze góry”, „Ondraszek” czy też „Głębo-
ka studzienka”. Tancerze zaprezentowali się 
od najlepszej strony podczas „Polki beskidz-
kiej”, „Kujawiaka”, „Oberka”, „Poloneza” czy 
„Mazurka”. W zależności od prezentowanego 
regionu Polski żywiołowość i dynamiczność 
tańca była zmienna, a artyści przekonali do 
siebie publiczność i gdyby była taka możli-
wość, to niejedna osoba przyłączyłaby się do 
zespołu.
– „A to Polska właśnie” koncert zespołu ŚLĄSK 
w Żukowie pokazał jak piękna, uśmiechnięta 
i różnorodna jest Polska, bogata w tradycje 
swoich regionów. Dziękuję Wam za niezapo-
mniane przeżycia – powiedział na zakończe-
nie koncertu Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski.
 Wraz z Dyrektor OKiS w Żukowie Aleksan-
drą Rogalewską – Kanią wręczyli Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Śląsk” kosz kwiatów. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio 
Gdańsk, Kartuzy.info, ExpressKaszubski.pl, 
zKaszub.info, Dziennik Bałtycki i Kurier Ka-
szubski. 

Tekst i fot.: OKiS w Żukowie 
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Silne żukowskie akcenty na Dożynkach 
Województwa Pomorskiego

Na kierowców bez pasów czekał symulator dachowania

Z bardzo dobrej strony pokazała się Gmi-
na Żukowo podczas Dożynek Wojewódz-
twa Pomorskiego. Borkowo uznano za 
najpiękniejsze sołectwo w powiecie kar-
tuskim, a wśród zagród 2 miejsce zajęło 
gospodarstwo państwa Walder z Sulmina.

 Dodatkowo Starostami tegorocznych 
Dożynek byli rolnicy Arleta Hirsz z Żukowa 
i Krzysztof Hopa z Nowego Tuchomia. Piękny, 
żukowski wieniec przygotowały panie z KGW 
Chwaszczyno.
 Sprawną koordynacją żukowskiej części 
Dożynek zajął się Ośrodek Kultury i Sportu 
w  Żukowie z dyrektor Aleksandrą Rogalew-
ską- Kania na czele.

Fot. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

W Żukowie zainaugurowano akcję „Za-
wsze w pasach”, skierowaną do kierow-
ców, którzy nie zapinają pasów w samo-
chodach.

 Podczas kontroli, wspomniani kierowcy 
zostali zaproszeni do symulatora dachowania 
w celu uzmysłowienia zagrożenia płynącego 
z niezapiętych pasów podczas wypadku dro-
gowego. Choć symulacja to tylko namiastka 
prawdziwych odczuć, to wrażenie płynące 
z  niej jest bardzo silne. Niestety podczas akcji 
niejednokrotnie tworzyła się kolejka do sy-
mulatora, bo osób, które nie zapięły tego dnia 
pasów nie brakowało. Byli też kierowcy, którzy 
mimo zapiętych pasów chcieli skorzystać z sy-
mulacji. Łącznie do symulatora dachowania 
wsiadło w Żukowie około 100 osób.  Kolejne 
miasta, w których przeprowadzona została 
akcja to Gdańsk-Sobieszewo oraz Pruszcz 
Gdański. Przedsięwzięcie zorganizował Po-

morski Ośrodek Ruch Drogowego, wspólnie 
z  Policją i Strażą Pożarną. Akcją zaintereso-
wały się ogólnopolskie media.
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W Żukowie oddano hołd weteranom

Mszę św. poprowadził ks. Stanisław Gackow-
ski. Po niej zabrani przeszli na cmentarz. Tam 
pomodlili się przy mogile więźniów obozu 
koncentracyjnego Stutthof zamordowanych 
przez hitlerowców. Eleonora Kosznik, Prezes 
Zarządu Koła Związków Kombatantów RP 
i WP w Żukowie podkreśliła, jak ważna jest 
pamięć o Kombatantach. Podziękowała rów-
nież młodzieży za obecność na wydarzeniu. 
Gminę Żukowo reprezentowali Zastępca 
Burmistrza Tomasz Szymkowiak, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Albin 
Bychowski.

Mszą św. w intencji 
żywych i zmarłych 
Kombatantów rozpoczęły 
się obchody Dnia 
Weterana w Żukowie. 
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Żukowscy uczniowie obchodzili Dzień Kropki

 Uczniowie klas 0-2 przygotowania do Dnia 
Kropki rozpoczęli już wcześniej, tworząc gru-
powe drzewa talentów. Te piękne, kolorowe 
prace udekorowały korytarze szkoły.
 17 września każdy, kto przekroczył próg 
szkoły otrzymał pamiątkową kropkę – na-
klejkę. Drobiazg a wywołał wiele uśmiechów. 
Po 8.00 poszukiwania kropek rozpoczęły kla-
sy 3. Kolorowe kółka były ukryte w różnych 
miejscach placówki, można je było odkryć 
po rozwiązaniu zagadek. Wszystkim grupom 
udało się uzupełnić wymaganą planszę kro-
pek. Na koniec tej aktywności na uczniów 
czekało pamiątkowe zdjęcie w kropkoramce 
i dyplom.
 Tego dnia szkołę odwiedzili goście, Pani 
Natalia Langa z Biblioteki Publicznej Samo-
rządowej w Żukowie, która 2a przeczytała 
„Kropkę” i pomogła uczniom szukać kropki 
ukryte w szkole oraz Pan Witold Szmidtke, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie. 
O  10.30 2a miała zaszczyt zaprezentować 
przybyłym gościom i uczniom klas 0 krót-
ką formę teatralną nawiązującą do historii 
Vashti. Z kolei najmłodsi zrewanżowali się 
pięknym wykonaniem piosenki „Kropka”.
 Kropka poruszyła także uczniów starszych 
klas. Uczniowie również mogli pochwalić się 
swoimi talentami, które zapisali na okrą-
głych karteczkach i przyczepili do drzewa 

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie obchodzono 
International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. To święto kreatywności, 
odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym 
świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, 
poznać ich mocne strony i je zaprezentować.

talentów. Młodzież mogła sprawdzić swoje 
umiejętności w odczytywaniu współrzęd-
nych geograficznych, w kodowaniu kodów 
QR z wykorzystaniem wiedzy z matematyki 
oraz zapisywaniu swojego imienia za pomo-
cą alfabetu Morse’a. Uczniowie rozwiązywali 
rebusy związane z kropką, a także wypisywa-
li kropkowe rzeczy i zwierzęta. Swoją spraw-
ność fizyczną uczniowie demonstrowali na 
macie grając w Twistera, natomiast talent 
plastyczny przydał się przy kropkowym 
rysunku. Na koniec uczniowie mogli zapre-
zentować miejsca które odwiedzili w czasie 
wakacji naklejając kropkę na mapie Polski. 
W taki dzień nie mogło też zabraknąć sympa-
tycznego zdjęcia z kropką!

 Organizatorami tego dnia byli p. Wiole-
ta Krause oraz Samorząd Uczniowski wraz 
z  opiekunem p. Joanną Jażdżewską oraz 
p. Teresą Pionk. Podziękowania jednak nale-
żą się wszystkim zaangażowanym osobom.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie
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WYDARZENIA

KGW Chwaszczyno 
na IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń w Licheniu

14-15 września 2019 r., KGW Chwasz-
czyno miało przyjemność uczestniczyć 
w IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Go-
spodyń Wiejskich i Innych Organizacji 
Kobiecych z Terenów Wiejskich w Li-
cheniu – wydarzeniu niewątpliwie wy-
jątkowym, odbywającym się z udzia-
łem tysięcy kobiet z różnych zakątków 
Polski i już chyba na stałe wpisanym 
w krajobraz kultury polskiej wsi. 

 Wzorem poprzednich edycji pierwszy 
dzień zjazdu wypełnił Jarmark Kulturowy, 
podczas którego każdy uczestnik wyda-
rzenia miał możliwość zaprezentowania 
całego bogactwa kulturowego swojej Ma-
łej Ojczyzny. W jego ramach odbył się też 
przegląd zespołów folklorystycznych i licz-
ne konkursy, m. in. twórczości artystycz-
nej, kulinarny i modowy. 
 Nasze KGW uczestniczyło we wszyst-
kich wymienionych, zasługując w  ocenie 
jury poszczególnych konkursów na:
•  I miejsce w przeglądzie zespołów folk-

lorystycznych kół gospodyń wiejskich /
Zespół „KASZUBKI”/;

•  I miejsce w konkursie rękodzieła /kółko 
hafciarskie KGW Chwaszczyno/;

•  III miejsce w konkursie na potrawę 
z dynią /Aleksandra Nosel za kluski kła-
dzione z dynią/; 

•  IV miejsce w konkursie ciast /Anna Tes-
mer za sernik z dynią/;

•  IV miejsce w konkursie kreacji modo-
wej – temat: „W zgodzie z naturą”.

 KGW w Chwaszczynie otrzymało też 
wyróżnienie od patrona medialnego 
– Portalu KalendarzRolnikow.pl. – za 
doskonałą oprawę artystyczną i  pomy-
słowe występy na scenie (formacja ta-
neczna koła „ROSA” – wykonanie 4 ukła-
dów).

Jednak najważniejszy kaszubski akcent 
pierwszego dnia zjazdu miał miejsce na 
zakończenie Jarmarku – był to godzinny 
koncert Zespołu „KASZUBKI”, który na 
zaproszenie organizatora zaprezentował 
się na scenie jako gość specjalny tego-
rocznej edycji. 
 Po występie „KASZUBEK”, uczestnicy 
wydarzenia udali się do licheńskiej ba-
zyliki, by zakończyć dzień wspólną mod-
litwą – Apelem Maryjnym połączonym 
z modlitwą różańcową /prowadzenie 
modlitwy - odmówienie jednej „dzie-
siątki” różańca - organizator powierzył 
członkini zespołu „KASZUBKI” -Teresie 
Makurat/ i procesją ze światłami. Na-
bożeństwo odbyło się było pod hasłem 
„Gospodynie pod Krzyżem”.
 Drugi dzień zjazdu, niedziela 15 wrześ-
nia, był dniem, którego wydarzenia mia-
ły już wyłącznie wymiar duchowy. Tego 
dnia członkinie naszego koła uczestni-
czyły w różańcowym spacerku do miej-
sca objawień maryjnych w lesie grąb-
lińskim oraz w barwnym korowodzie 
stworzonym przez uczestniczki zjazdu, 
który prowadzony uliczkami Lichenia 
i  alejkami sanktuarium podążał ku ba-
zylice, gdzie miały miejsce najważniejsze 
uroczystości zjazdowe – uroczysta Msza 
Św. sprawowana pod przewodnictwem 
ks. Janusza Kumali, kustosza licheńskie-
go sanktuarium.
 Nasze koło, tak jak i większość bio-
rących udział w zjeździe, włączyło się 
w procesję z darami ołtarza, ofiarowując 
dorodny bochen chleba.
 Wspaniałym kaszubskim akcentem 
była wykonana przez zespół „KASZUB-
KI” oprawa muzyczna Mszy Św. (pieś-
ni: „Tatku naj”, „Pòdzãka”, „Kaszëbskô 
Królewô”) oraz krótki koncert wykona-

ny bezpośrednio po Mszy („Ave Maria 
– z Kaszëb”, „Ò, lubòtny Jezë”, „Bòżé 
Słowò”). Wybór akurat tych pieśni nie był 
przypadkowy, bowiem częściowo są one 
dziełem chwaszczynian - Kazimierza Ja-
strzębskiego (słowa 3 utworów) i Toma-
sza Fopke (muzyka do 2 utworów). 
 Zjazd zakończył się wspólnym odśpie-
waniem „Barki” – ulubionej pieśni św. 
Jana Pawła II, a i zapewne każdego z nas. 
Były to wspaniałe dwa dni, pełne wrażeń, 
emocji i przeżyć duchowych.
 Warto wspomnieć, że przedstawi-
cielki chwaszczyńskiego koła gościły 
na licheńskim zjeździe już w latach po-
przednich /”KASZUBKI” – 4 krotnie; koł-
ko hafciarskie – 3 krotnie/. Jednak w tak 
szerokim zakresie nasze koło zaprezen-
towało się w Licheniu po raz pierwszy.
 Organizatorem IX Ogólnopolskiego 
Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych 
Organizacji Kobiecych z Terenów Wiej-
skich w  Licheniu było Stowarzyszenie 
Polska Gospodyni /prezes p. Wanda 
Waleriańczyk/. Wydarzenie honorowym 
patronatem objęła Pierwsza Dama Rze-
czypospolitej Polskiej p. Agata Kornhau-
ser-Duda.
 Za sprawą organizatora wydarzenia 
w tym roku w Licheniu dotknięto też 
bardzo ważnego i bolesnego tematu, 
a  mianowicie przez oba zjazdowe dni 
prowadzona była kampania wspierająca 
repatriację Polaków z Kazachstanu. 
 Wyjazd KGW Chwaszczyno odbył się 
przy wsparciu finansowym z budżetu 
Gminy Żukowo w ramach programu „Lo-
kalne Partnerstwo” /otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych/. 

Tekst: Danuta Jastrzębska
Zdjęcia: archiwum KGW Chwaszczyno
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TEATR  DZIECIĘCY  JANTARK  ZAPRASZA  NA :

Taaalencik       
Show 2019

JURORAMI  BĘDĄ :

23 . 10 .2019

Szkoła  Podstawowa

w  Miszewie

 

DOKŁADNE  INFORMACJE  I  ZASADY  UDZIAŁU  DOSTĘPNE  NA  STRONIE

WWW .TEATRJANTARK .PL  NA  ZGŁOSZENIA  CZEKAMY  DO  1 1 . 10 .2019R .

Rudi Schuberth

Wojciech Tremiszewski

Szymon Jachimek

Eugeniusz Pryczkowski

Ewa Błachnio

23.10.2019 zapraszamy na konkurs talentów komicznych, odbywający
się w Szkole Podstawowej w Miszewie. Udział w konkursie mogą wziąć
wszyscy uczniowie szkół podstawowych z powiatu kartuskiego.

Kategorie konkursowe:
- skecz kabaretowy
- piosenka kabaretowa
- inny talent komiczny
- kabaretowo po kaszubsku

UWAGA!!! UWAGA!!!
UWAGA!!!

Kabaretowo po kaszubsku-
 kategoria kaszubskojezyczna

                

                  
                   Szanowni Państwo,

Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki pragnie poinformować, że 

                                         Gmina Żukowo
została nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej LIDER GOSPODARKI REGIONALNEJ w roku 2019 
za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu przez wprowadzanie pozytywnych zmian 
ilościowych, jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały powstaniem nowych wartości gospodarczych 
i intelektualnych, a także wpłynęły na zmianę poziomu życia mieszkańców.

Laureatów nagrody wybierze na początku roku 2020 kapituła programowa. Życzymy powodzenia w ubieganiu 
się o jej przyznanie. Wierzymy, że renoma tytułu przyczyni się do wykreowania zintegrowanego i pozytywnego 
wizerunku Państwa działalności.
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Apel w sprawie obowiązkowej 
segregacji odpadów przez 
Mieszkańców 

Komunikat w sprawie deratyzacji

W związku z wejściem w życie z dniem 6 września 2019 r. zmiany usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej 
obowiązek segregacji odpadów apelujemy do wszystkich właścicieli 
nieruchomości o dostosowanie się do ogólnopolskiego obowiązku 
segregacji.

Burmistrz Gminy Żukowo przypomina o obowiązku przeprowa-
dzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowa-
ne na całym obszarze gminy Żukowo. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na pomieszczenia zsypowe i piwniczne budyn-
ków oraz miejsca najbardziej zagrożone bytowaniem gryzoni.

Obowiązek ten wynika z § 20 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w gminie Żukowo, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Żukowie Nr LIII/661/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Deratyzację należy 
przeprowadzić w okresie jesiennym, od 15 Września do 15 Paździer-
nika 2019 r.
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INDIACA – innowacyjna gra zespołowa w Gminie Żukowo
W Szkole Podstawowej w Chwaszczynie 
od początku roku szkolnego uczniowie 
odbijają nie tylko piłki siatkowe, ale też 
piłeczki z czerwonymi piórami. Cóż to za 
nowość? 

 To lotka do gry zespołowej INDIACA, któ-
ra zainteresowała dzieci i młodzież w szkole. 
Nowatorską dyscyplinę, popularną w wielu 
państwach Europy i świata, miała okazję 
poznać Pani Iwona Wygnał, która jest inicja-
torem wprowadzenia Innowacji pedagogicz-
nej w szkole oraz realizatorem Projektu pt. 
„INDIACA OD PRZEDSZKOLAKA” w Gminie 
Żukowo. Nauczycielka wychowania fizycz-
nego reprezentowała Polskę z klubem India-
ca Animator Morąg podczas 5th Open Indiaca 
World Cup 2019 w Tartu w Estonii. 
 Indiaca to brazylijska gra zespołowa. Do-
skonale wpływa na kształtowanie u dziecka 
szybkości, zwinności, celności, wszech-
stronnego rozwoju fizycznego, zespołowych 
umiejętności i wolicjonalnych cech charakte-
ru. Gra zespołowa INDIACA jest alternatywą 
dla gry w piłkę siatkową. Odbijamy specjalną 
lotkę zamiast piłki. Na boisku gra 5 zawod-
ników poruszających się po mniejszym polu 
i przebijających lotkę przez siatkę zawieszo-
ną na niższej wysokości. 
 Atutów i korzyści w nauczaniu można wy-
mieniać wiele. Obserwując dzieci klas młod-
szych, dostrzegamy z jaką łatwością odbijają 
lekką lotkę w porównaniu do jakiejkolwiek 
piłki. Gra doskonale mobilizuje do wysiłku 
fizycznego i zwinnego poruszania się po boi-
sku. Indiaca opiera się na założeniach tak-
tycznych siatkówki. W grze występują iden-
tyczne elementy: przyjęcie, wystawa, atak, 
blok i zagrywka, co sprzyja przyswajaniu 

W Sopocie odbyły się Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w  lekkiej atletyce. Podobnie jak rok 
temu w biegu na 600 metrów zwycię-
żyła Julia Mikołajewska z Gminnego 
Klubu Sportowego Żukowo. 

Brawa dla Julii i trenera!

gry i korzystaniu z dotychczas pozyskanych 
umiejętności siatkarskich. 
 Dzieci z dużym zainteresowaniem przyjęły 
nową dyscyplinę i chętnie rywalizują zespo-
łowo. W Indiacę grają także dorośli. Fani no-
wej dyscypliny śledzą na bieżąco funpage:
INDIACA TEAM ŻUKOWO 
www.facebook.com/INDIACAZUKOWO 
 Wszyscy chętni mogą uczestniczyć w  za-
jęciach popołudniowych realizowanego 
Projektu „Indiaca od Przedszkolaka”, współ-
finansowanego w ramach AKUMULATOR 
SPOŁECZNY – „Wsparcie Finansowe i Mery-
toryczne Organizacji Pozarządowych w Gmi-
nie Żukowo” ze środków Gminy Żukowo oraz 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 Zajęcia projektowe przeznaczone są dla 
młodszych i starszych, dzieci i rodziców. 
Prowadzone są w Chwaszczynie i Pępowie, 
a w miarę zainteresowania i potrzeb dostęp-

ne będą w innych miejscowościach. Wszystkie 
informacje, zdjęcia i wydarzenia znajdziecie na 
stronie Facebooka INDIACA TEAM ŻUKOWO.
 Indiaca to dyscyplina sportu, która ma 
duże możliwości rozwoju wśród mieszkań-
ców Gminy Żukowo. Kształtuje rozwój fizycz-
ny każdego człowieka. Wpływa na rozwój 
sprawności oraz zwiększa zainteresowanie 
europejską aktywnością fizyczną, uatrakcyj-
nia też lekcje wychowania fizycznego w szko-
le. Popularność dyscypliny Indiaca za gra-
nicami naszego kraju daje szansę każdemu 
na udział w międzynarodowych turniejach 
i zawodach organizowanych przez Federację 
Internationale Indiaca Asociacion oraz fede-
racje wielu państw Europy i świata. Nowator-
ska dyscyplina z tygodnia na tydzień powięk-
sza rzeszę swoich fanów. Dołącz do Indiaca 
Team Żukowo. Sprawdź czy potrafisz! Zagraj 
w Indiacę! 

Tekst: Iwona Wygnał

Kolejny 
sukces 
Julii!
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Adam cierpi na Mózgowe Porażenie Dzie-
cięce, pomimo ograniczeń jakie wynikają 
z MPD żyje aktywnie, dzięki ciężkiej pracy 
jaką włożył w rehabilitację przez kilkana-
ście lat swojego życia.

 Przed Adamem skoki wzrostowe, które 
mogą sprawić, że Adam straci sprawność, 
na którą pracował całe swoje życie. Operacje 
planowane w klinice Leuven w Belgii nie tyl-
ko zabezpieczą przed utratą sprawności, ale 
dają szansę na dużą poprawę poruszania się.
– Do tej pory nasza rodzina radziła sobie z wy-
datkami związanymi z różnymi formami re-
habilitacji. Obecnie Adam wymaga operacji, 
która wraz z rehabilitacją przekracza nasze 
finansowe możliwości – mówi Pani Karolina, 
mama Adama. – Chcielibyśmy, aby jego zdro-
wie pozwalało na dalsze rozwijanie talentów, 
aby wyrósł na samodzielnego, szczęśliwego 
i  dzielącego się ze światem swoimi talentami 
człowieka.
 Adam jest bardzo aktywny, z teatrem 
Jantark szerzy wiedzę o kulturze Kaszubów, 
bierze udział aktywny w akcjach sprzątania 

świata, sadzeniu kwiatów w swojej miejsco-
wości, a także w biegach charytatywnych.
– Mieszkańcy gminy Żukowo mają wielkie ser-
ca, potrafią solidaryzować się i pomagać sobie 
– mówi Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski. – Pomoc dla Adama to moment, 
w którym po raz kolejny możemy pokazać, że 
potrafimy wspierać się nawzajem. Gorąco za-
chęcam Państwa do pomocy.

Zbiórkę pieniędzy na operację wraz 
z rehabilitacją znaleźć można tutaj:

„Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”

Adam z Banina 
potrzebuje pomocy 
- Razem Damy Radę!

Za nami VIII edycja Narodowego Czytania. 
Temat tegorocznej edycji brzmiał „Osiem 
lektur na ósme Narodowe Czytanie”.

Żukowska cześć obchodów tego wydarzenia 
odbyła się w zmodernizowanym Spichlerzu. 
Zebrani czytali między innymi „Dym” Marii 
Konopnickiej, „Orkę” Władysława Reymonta 
oraz „Katarynkę” Bolesława Prusa.
Wśród osób, które czytały nowele polskie 
znaleźli się: Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Witold Szmidtke, Dyrektor Biblio-
teki Samorządowej Natalia Langa, Dyrektor 
Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie Alek-
sandra Rogalewska-Kania, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Żukowie Mirosława 
Żołna, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Przemysław Czachorowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Przyjaźni Magdalena Zawi-
stowska, nauczyciele: Grażyna Czechowska, 
Joanna Giezek, Ewa Juc, Wioleta Krause oraz 
przewodniczący Samorządu Uczniowskie-
go Bartosz Szwed, pracownicy biblioteki: 
Katarzyna Choszcz, Jolanta Kielińska, Zofia 
Leonarczyk, Marta Petke oraz reżyser sztuki 
teatralnej Janusz Stoppa.
Podczas wydarzenia wystąpiły tegoroczne 
absolwentki SP nr 2 w Żukowie i laureatki wo-
kalnych konkursów Natalia Durkiewicz, Mar-
celina Białek wraz z panią Emilią Durkiewicz, 
która przygotowała dziewczęta do występu.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie
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Komunikat w sprawie projektów Budżetu 
Obywatelskiego z ubiegłych lat

Komunikat dotyczący bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską 
finansowanych przez Gminę Żukowo

W odpowiedz na pytania i wątpliwości do-
tyczące dwóch projektów realizowanych 
w  ubiegłych latach w ramach budżetu 
obywatelskiego informujemy, iż:
1.  W 2017 roku realizowany był projekt „Bu-

dowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa”. 
Choć projekt zakładał montaż oświet-
lenia i wyrównanie nawierzchni ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej ul. Parkową ze 
skateparkiem prze „Jeziorku”, pieniądze 
w  ramach tego projektu „wystarczyły” 
jedynie na montaż oświetlenia (wraz z wy-
konaniem niezbędnej dokumentacji). Nie 
zrezygnowano jednak z realizacji projektu 
w całości. Gmina Żukowa w tym roku w ra-
mach innego zadania (Budowa Ścieżki dy-
daktycznej w ramach bioróżnorodności) 
wykona w tym miejscu małą architekturę 
(w tym ławki) oraz rozpocznie wykonanie 
nawierzchni, które zakończy się w przy-
szłym roku. Również w przyszłym roku 
zamontowany zostanie tam monitoring.

W związku z rozpoczętym rokiem szkol-
nym przypominamy zasady, na jakich 
uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską.

Od dnia 21 listopada 2018 obowiązuje bez-
płatna komunikacja na liniach autobu-
sowych 126, 171, 174 (na całej długości 
wymienionych linii) dla uczniów z terenu 
gminy Żukowo.
-  Linia 126 ZTM Gdańsk to trasa: Od Urzędu 

Gminy w Żukowie (przez Banino i Rębiecho-
wo) do Gdańska Wrzeszcza [w obie strony]

-  Linia 171 ZTM Gdańsk to trasa: Z Gdyni 
(przez Chwaszczyno) do Gdańska Oliwy 
[w obie strony]

-  Linia 174 ZTM Gdańsk to trasa: Ze Starej 
Piły (Niestępowo) do Gdańska Siedlec 
[w obie strony]

W przypadku linii Z bezpłatny przejazd dla 
uczniów obowiązuje w granicach gminy Żu-
kowo
-  Linia Z ZKM Gdynia to trasa: Z Urzędu Gmi-

ny w Żukowie (przez Małkowo, Miszewo, 
Miszewko, Tuchom, Chwaszczyno) do Gdy-
ni [w obie strony]

2.  W 2018 roku planowano zrealizować zada-
nie „Budowa drogi pieszo rowerowej Par-
kowa – Gdańska”. Ciąg miał powstać przy 
dwukierunkowej drodze łączące ul. Parko-
wą z pętlą autobusową przy ul. Gdańskiej. 
Gmina Żukowo, by zrealizować to zadania 
musiałaby wykupić od osoby prywatnej 
teren pod tę inwestycję. W innym wypad-
ku budowa ścieżki wiązałaby się ze zmianą 
drogi na jednokierunkową (część pasa dro-
gowego zostałby przeznaczona na budowę 
wspomnianego ciągu pieszo-rowerowe-
go). Inicjatorzy projektu zakładali jednak 
konieczność zachowania dwukierunkowo-
ści drogi. Podjęto więc działania mające na 
celu zakup terenu, rozmowy z jego właści-
cielem wciąż trwają.

Zadania zrealizowane w pełni w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego w ubiegłych latach:
- Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe 
w nowoczesne urządzenia zabawowe - W ra-

mach zadania opracowano dokumentację 
techniczną oraz dostarczono i zamontowano 
urządzenia: trampolina ziemna, huśtawka 
integracyjna, linarium stożek, ścianka spraw-
nościowa. Koszt realizacji to ponad 50 tyś zł. 
Dodatkowo na placu zabaw utworzono alejki 
z kostki brukowej, zamontowano elementy 
małej architektury (ławki, stojaki na rowery). 
Łączny koszt realizacji wyniósł ponad 72 tyś.
- ZADBAJ O CZYSTOŚĆ SWOJEGO MIASTA 
„PSI PAKIET” - W ramach projektu na terenie 
miasta Żukowo zamontowano dystrybutory 
z woreczkami na odpady po psich nieczystoś-
ciach. Koszt realizacji zadania to 40 tys. zł

 Do  bezpłatnych przejazdów środkami 
gminnego transportu zbiorowego upraw-
nieni są uczniowie szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych do końca roku, w którym 
uczeń ukończył 20 lat, z adresem zamieszka-
nia na terenie gminy Żukowo – na podstawie 
legitymacji szkolnej. 
 Z kolei uczniom szkół podstawowych 
uprawnionych do dowozu Gmina Żukowo 
zakupuje bilety u przewoźnika (Przewozy 
Autokarowe Albatros) wyłonionego w trybie  
przetargu nieograniczonego.
 Przypominamy również, że do bezpłat-
nych przejazdów środkami gminnego trans-
portu zbiorowego uprawnione są także 
dzieci w wieku 4 do 7 lat na podstawie Karty 
Mieszkańca Gminy Żukowo. Więcej szczegó-
łów na temat wydawania Karty znaleźć moż-
na na: 
www.zukowo.pl/Karta_Mieszkanca,378

Możliwość bezpłatnych przejazdów finanso-
wana jest z budżetu Gminy Żukowo, na mocy 
porozumień z miastami Gdańsk i Gdynia, któ-
re są organizatorami komunikacji.
2 września rok szkolny w gminie Żukowo roz-
poczęło 5238 uczniów. Powodzenia!



DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

16 października Wieczornica ku czci 
Patrona Szkoły Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa
w Borkowie

Szkoła Podstawowa
w Borkowie

2 października Wręczenie 
„Żukowskiej Lilii”

Urząd Gminy 
w Żukowie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
o/ Żukowo

26 – 27 
października

26 października

Turniej Piłki Ręcznej

IV Powiatowy konkurs 
o zasłużonych mieszkańcach 

Gminy Żukowo

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Szkoła Podstawowa 
w Pępowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

GKS Żukowo

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
o/ Żukowo

20 października Łubiana Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Banino

III Międzykongresowy 
Zjazd Młodych Kaszubów

3 października Wyjazd do teatru Trójmiasto Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

19 października Wernisaż „Time Travel 
– z Grecji na Kaszuby”

Centrum Kultury Spichlerz 
Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

KALENDARIUM

Kalendarz wydarzeń PAŹDZIERNIK 2019


