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Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!
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Na wstępie poprzedniego numeru informowałem Państwa o długiej liście inwestycji, które realizujemy. Nie zwalnia-
my jednak tempa i wkrótce rozpoczniemy kolejne ważne zadanie. W październiku otrzymaliśmy decyzję ZRiD w spra-
wie budowy węzła integracyjnego w Rębiechowie, która w praktyce daje nam przede wszystkim możliwość rozpo-
częcia zaawansowanych prac nad tą inwestycją. Więcej o realizacji tego ważnego zadania przeczytacie Państwo w tym 
numerze „Mojej Gminy”.
Korzystając z okazji chciałbym podzielić się z Państwem tytułem jaki otrzymaliśmy. Gmina Żukowo otrzymała nagrodę w plebiscycie Symbol 
Polskiej Samorządności 2019. To niezwykłe wyróżnienie, z którego możemy być dumni. Korzystając z okazji dziękuję Radnym, Sołtysom oraz 
Przewodniczącym Zarządów Osiedli za dobrą współpracę. Nagrodę otrzymała Gmina Żukowo, a gmina to przede wszystkim Mieszkańcy.
Na koniec, już teraz zapraszam Państwa na Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który 16 listopada odbędzie się w Żukowie. Doskonała 
zabawa i pyszne wypieki gwarantowane.

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.

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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XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Następnie Radni przegłosowali następujące 
uchwały:
1.  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Żukowo na lata 
2019-2020”.

2.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Pomorskiemu.

3.  w sprawie wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego spółki 
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 
z siedzibą w Żukowie w drodze wniesie-
nia wkładu niepieniężnego (aportu) i ob-
jęcia w zamian nowych udziałów.

4.  w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego 
przez sołtysa wniosku sołectwa Czaple 
dotyczącego przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego w 2020 roku.

5.  w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych

6.  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Żukowo.

7.  w sprawie uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy Gminy Żukowo z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne 
Partnerstwo na rok 2020”.

8.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo udziałów w nie-
ruchomości oznaczonej jako działka 
3253/4, położonej w miejscowości Boro-
wiec.

9.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, położonej 
w Żukowie.

Za nami XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Na wstępie głos zabrała Pani Karolina 
Drzewiecka, analityk z firmy Westmor Consulting, które przedstawiła założenia 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowo na lata 2019-2020.

10-13.  w sprawie nadania nazw ulic w Glin-
czu, Leźnie, Przyjaźni i Skrzeszewie

14.  w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: 
Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdow-
skiego, gmina Żukowo.

15.  podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
ławników do sądów powszechnych na 
kadencję 2020 – 2023. Do Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku na ławników wybrano: 

Aleksandra Lucyna Banit i Anna Maria 
Komkowska – Kamińska. Do Sądu Rejo-
nowego w Kartuzach na ławników wybra-
no: Urszula Regina Dargacz, Aneta Wiolet-
ta Szwindowska, Jolanta Zenona Korab 
(orzekanie w zakresie Prawa Pracy)

16.  w sprawie ustanowienia na rok 2020 
świadczenia pieniężnego pod nazwą 
„Bon opiekuńczy”, określenia szczegó-
łowych zasad przyznawania świadcze-
nia i jego wysokości. W 2019 roku Gmina 
Żukowo na ten cen przeznaczyła niemal 
200 tys. zł.

17.  w sprawie przekazania skargi zgodnie 
z właściwością

18-19.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Gminy Żuko-
wo – skargi uznane za bezzasadne

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać moż-
na się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce 
Rada Miejska.
Po głosowaniu nad uchwałami Burmistrz 
Gminy Żukowo przedstawił informacje 
o stanie realizacji zadań oświatowych i wy-
nikach egzaminów zewnętrznych w roku 
szkolnym 2018/2019. Następnie Burmistrz 
odpowiedział na pytania Radnych oraz Soł-
tysów.
Prezentację oświatową można pobrać na 
stronie www.zukowo.pl
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Dzięki udziałowi w programie Symbol wiele firm i instytucji potwierdziło swoją 

najwyższą jakość, ugruntowało swój wizerunek i nawiązało wiele kontaktów 

biznesowych. Od lat staramy się wśród Laureatów budować dobre relacje, poczucie 

wspólnoty i niewątpliwej dumy z przynależności do grona najlepszych podmiotów       

w Polsce. Niezmiernie cieszymy się, że także i Państwo są częścią tej rodziny. Serdecznie gratulujemy!

LIST  
GRATULACYJNY 

Decyzją Kapituły programu Symbol 2019  
Gmina Żukowo 

uzyskuje tytuł 

Symbol Polskiej Samorządności 2019

Henryk Warkocz TÜV NORD Polska Przewodniczący Kapituły
Jakub Lisiecki Monitor Biznesu i Monitor Rynkowy Redaktor Naczelny
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Gmina Żukowo z tytułem Symbol Polskiej Samorządności!

Wyniki głosowania do Sejmu

Decyzją Kapituły plebiscytu Symbol 
2019, Gmina Żukowo uzyskała prestiżo-
wy tytuł Symbol Polskiej Samorządno-
ści 2019! Konkurs zorganizowali Monitor 
Rynkowy (dodatek „Dziennika Gazety 
Prawnej”) oraz Monitor Biznesu (dodatek 
„Rzeczpospolitej”).

 Podczas uroczystej gali w Katowicach 
w  imieniu Gminy Żukowo nagrodę odebrali 
Burmistrz Wojciech Kankowski oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke.
– Już sama nominacja w tak prestiżowym kon-
kursie była dla nas pozytywnym zaskoczeniem. 
Przyznanie tytułu Symbol Polskiej Samorząd-
ności przeszło nasze najśmielsze oczekiwania 
– mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – Dzię-
kuję Kapitule za docenienie naszej pracy. Prze-
de wszystkim dziękuję jednak Mieszkańcom, bo 
gminę Żukowo Tworzą właśnie oni i to nagroda 
dla całej naszej społeczności.
Jak podkreślają organizatorzy konkursu: „Ka-
pituła Symbolu to grono specjalistów i eks-
pertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna 
świadomość rynku oraz doświadczenie bizne-
sowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje 
się wśród najbardziej prestiżowych nagród 
w Polsce.”
– Symbol to ogólnopolski program, którego 
celem jest promowanie najlepszych, symbo-
licznych w swoich branżach podmiotów – za-
znaczają organizatorzy konkursu. – Chcemy 

W październiku odbyły się wybory parlamentarne. W Gmi-
nie Żukowo frekwencja wyniosła 68,70%. To najwyższy wy-
nik spośród gmin powiatu kartuskiego.

Spośród „żukowskich” komisji najwyższe frekwencje miały:
•  Komisja nr 2, znajdująca się w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Chwaszczynie - 77.57%
•  Komisja nr 6, znajdująca się w Szkole Podstawowej im. ppor. Kle-

mensa Wickiego w Pępowie - 75.01%
•  Komisja nr 8, znajdująca się w Szkole Podstawowej im. ks. prała-

ta Józefa Bigusa w Baninie - 74,59%
Wyniki głosowania do Sejmu na poszczególne komitety przed-
stawia się następująco:
•  Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL 

Zieloni: 7 738 głosów- 39,39%
•  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 6 582 głosy- 33,50%
•  Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej: 2 015 gło-

sów- 10,26%
•  Komitet Wyborczy konfederacja Wolność i Niepodległość: 1 674 

głosy- 8,52%
•  Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 1 636 głosów- 

8,33%
Razem: 19 645 głosów

nagrodzić firmy, przedsiębiorstwa, instytucje 
i  samorządy, które działając na swoich lokal-
nych rynkach charakteryzują się najwyższą 
jakością zarządzania, innowacyjnością, spraw-
nością w pozyskiwaniu i dysponowaniu środ-
kami unijnymi, dbałością o ekologię, ale nade 
wszystko o szeroko pojęte dobro mieszkańców.
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Poznaliśmy harmonogram budowy Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa!

Zeskanuj telefonem kod QR, 
żeby zobaczyć relację video

– Dla Mieszkańców Gminy Żukowo to nie-
zwykle ważny dzień, dziś nabierają tempa 
prace przy inwestycji, o którą zabiegaliśmy 
od bardzo dawna – mówił Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski. – Liczę, że za 
4-5 lat spotkamy się tutaj w jeszcze lepszych 
okolicznościach, że wtedy będziemy mogli 
świętować zakończenie tego zadania, nie tyl-
ko my samorządowcy, ale przede wszystkim 
Mieszkańcy, że odzyskamy miasto dla Miesz-
kańców.
 Starania Żukowskiego samorządu do-
strzegł również Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich. – Dla nas bardzo trudną sytuacją 
było to, że prawie 3 lata czekaliśmy na decy-
zję środowiskową, która została zaskarżona 
– mówił Wojewoda Pomorski. – Bardzo dzię-
kuję Burmistrzowi Żukowa, za to że żukowski 
samorząd skutecznie wpływał na załatwienie 
kwestii, która była oprotestowana. Teraz jed-
nak możemy rozpocząć proces inwestycyjny. 
 Szczegóły inwestycji przedstawił Wicemi-
nister Inwestycji i Rozwoju Waldemar Buda.

W Żukowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Wiceminister Inwestycji i Rozwoju 
Waldemar Buda przedstawił dokładny harmonogram budowy Obwodnicy Metropolitalnej 
Trójmiasta z obwodnicą Żukowa!

– Dziś jest bardzo ważny moment, dziś prze-
chodzimy w fazę wykonawczą inwestycji 
– mówił Wiceminister Inwestycji i Rozwoju. 
– Mamy już wstępną opinię Eurostatu, chcie-
libyśmy, by przełom roku był momentem, 
w  którym moglibyśmy rozpocząć procedurę 
przetargową. 

Harmonogram inwestycji przedstawia się 
następująco:
1.  Przygotowanie wniosku do Eurostat – 

31 lipca 2019r. 
2.  Ogłoszenie przetargu - 2019r./2020r.
3.  Wybór partnera PPP – 2020r. 
4.  Zawarcie umowy - PPP 2020r./2021r.
5.  Zamknięcie finansowe – 2021r. 
6.  Projektowanie i budowa – 2021r. – 2024r. 

 Inwestycja będzie realizowana w formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Trasa 
będzie miała około 31 km, będzie to droga 
ekspresowa. Szczegóły znane będą po prze-
targu.
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Kolejne wsparcie żukowskich inwestycji

Sukces w pozyskiwaniu inwestorów!

Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk wręczył Burmistrzo-
wi Gminy Żukowo Wojciechowi Kankow-
skiemu symboliczne czeki na dodatkowe 
dofinansowania dwóch inwestycji. Dzię-
ki podpisanym aneksom Gmina Żukowo 
otrzymała kolejne kilkaset tysięcy złotych.

 238 395 zł wsparcia otrzymała Rewitali-
zacja Starego Centrum Żukowa, dodatkowe 
55 681 zł powędrowało do Kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków sta-
nowiących własność Gminy Żukowo (mowa 
o szkołach w Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie 
i Skrzeszewie). 
 Przypominamy, że na „Rewitalizację Sta-
rego Centrum Żukowa” już wcześniej Gmina 
Żukowo otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości ok. 7 mln zł ze środków unijnych. Z kolei 
na termomodernizację szkół wcześniej żu-
kowski samorząd otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
w kwocie 2,7 mln.
 Dodatkowe wsparcie było możliwe dzięki 
korzystnym zmianom kursu euro i złotówki.

Dellner, producent systemów łączących 
pociągi rozpoczął niedawno budowę nowe-
go oddziału swojej firmy. Obiekt wielkości 
30 000 m kw powstaje w Miszewku. W uro-
czystości wmurowania kamienia węgielne-
go udział wzięła kadra kierownicza Dellner 
wraz z Burmistrzem Gminy Żukowo Wojcie-
chem Kankowskim oraz Starostą Powiatu 
Kartuskiego Bogdanem Łapą.

 Podczas uroczystości akt erekcyjny pod-
pisali zaproszeni goście. Trafił on do „kap-
suły czasu”, która chwilę później została 

zamurowana w powstającym budynku. 
W  kapsule znalazły się również: aktualne 
wydanie Dziennika Bałtyckiego, 1 grosz, 
pendrive z filmem prezentującym firmę 
Dellner, rysunki techniczne sprzęgów, a tak-
że przypinka do garnituru w kolorach ka-
szubskiej flagi, którą przekazał Burmistrz 
Gminy Żukowo.
 Podczas spotkania kadra kierownicza 
Dellner przedstawiła nie tylko historię swo-
jej firmy, ale również plany na przyszłość. 
Wśród nich pojawiło się utworzenie nowej 
siedziby firmy, właśnie w gminie Żukowo.

 Firma Dellner jest jednym z wiodących 
światowych dostawców systemów łączą-
cych pociągi z ponad 78-letnim doświadcze-
niem w branży kolejowej. Z siedzibą główną 
w Falun w Szwecji i 21 oddziałami na całym 
świecie, zatrudniającymi łącznie ponad 
1000 pracowników, firma Dellner kontynuu-
je swój stabilny wzrost w zakresie produkcji 
sprzęgów kolejowych, przejść międzywago-
nowych, systemów pokrywy przedniej, ad-
apterów czy systemów zarządzania energią 
zderzenia. W  Polsce Dellner zatrudnia 300 
osób.
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Duży awans Gminy Żukowo w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”

Kontrola NIK nie wykazała nieprawidłowości w sprawie 
barszczu Sosnowskiego

Kolejne fotopułapki na zaśmiecających gminę 

„Rzeczpospolita” opublikowała co-
roczny ranking samorządów. W tym roku 
Gmina Żukowo znalazła się na 81 miejscu 
na 864 w kategorii Gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie. To o 36 miejsc wyżej niż 
w roku ubiegłym.

 Tym samym Gmina Żukowo jako jedyna 
z gmin powiatu kartuskiego zajęła w swo-
jej kategorii miejsce w pierwszej 100.
– Niewątpliwie cieszy nas awans o ponad 30 
miejsc, ale zdajemy sobie sprawę, że wciąż 
dużo pracy przed nami – mówi Burmistrz 
Wojciech Kankowski. – Choć takie rankingi 
są ważne, bo doceniają prace samorządów, 
to największą motywacją do pracy są dla na 
Mieszkańcy i to z myślą o nich realizujemy 
nasze zadania, bo nam zaufali w wyborach.

 Zasady Rankingu Samorządów określa 
niezależna Kapituła, której przewodniczy 
prof. Jerzy Buzek. Jej członkowie oceniają 
samorządy w 4 kategoriach:
• trwałości ekonomicznej
• trwałości środowiskowej
• trwałości społecznej
• jakości zarządzania
Jak podkreślają organizatorzy rankingu:
 „Trwałość ekonomiczno-finansowa to 
m.in. zdolność samorządu do zwiększania 
dochodów własnych (w tym z podatków) 
i korzystania z zewnętrznych źródeł finan-
sowania, a także efektywność zarządzania 
finansami czy budowa potencjału rozwojo-
wego. 
 Trwałość społeczna obejmuje te ob-
szary działalności samorządów, które 

mają wpływ na jakość życia mieszkańców 
oraz budowę tzw. społeczeństwa obywa-
telskiego. 
 Z kolei trwałość środowiskowa obej-
muje kwestie związane z ochroną środo-
wiska i dostosowaniem do zmian klima-
tycznych. Samorządy mają tu wiele do 
zrobienia choćby w zakresie gospodarki 
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej 
czy redukcji emisji spalin i smogu. Osobną 
kategorią jest jakość zarządzania urzę-
dem, procesem uchwałodawczym oraz po-
ziom współpracy między samorządami.”
 W tym roku pierwsze miejsce w katego-
rii Gminy miejskie i miejsko-wiejskie zajęła 
Gmina Morawica z województwa Święto-
krzyskiego.

W związku z licznymi zgłoszeniami miejsc podrzucania śmieci, Urząd Gminy pod-
jął wzmożone działania mające na celu zidentyfikowanie oraz ukaranie sprawców. 
Zakupiono dodatkowe fotopułapki, prowadzone są też dokładne oględziny wspo-
mnianych miejsc. Wszystkie odnalezione dokumenty oraz inne przedmioty mogące 
pomóc w identyfikacji sprawców kierowane są na Policję celem nałożenia mandatu 
karnego lub skierowania sprawy do Sądu. 
Niestety częstą praktyką jest podrzucanie śmieci przez przejeżdżające przez naszą gminę 
firmy budowlane, które świadczą usługi w trójmieście i okolicach. Prosimy Mieszkańców 
gminy o czujność oraz udzielanie pomocy w identyfikacji sprawców zaśmiecania. 

Przyroda jest naszym wspólnym dobrem, dbajmy o nią.

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła trwa-
jącą ok. 1,5 miesiąca kontrolę w Gminie Żu-
kowo dotyczącą barszczu Sosnowskiego. 
Organ nie wykazał, żadnych nieprawidło-
wości.

 Kontrolą objęto okres 2013-2019. NIK po-
zytywnie ocenił działania Gminy w zakresie 
zwalczania barszczy kaukaskich. Wskazano 
m.in, że na terenach gminnych po usunię-
ciu barszczy kontrolowano pojawienie się 
odrostów i – w przypadku ich stwierdzenia 
– usuwano je. NIK zaznaczył również, że 
Gmina reagowała na wszystkie zgłoszenia 
mieszkańców, gdy ci zauważyli roślinę przy-
pominającą barszcz Sosnowskiego.

Zeskanuj kod QR, by zapoznać 
się z treścią kontroli
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INWESTYCJE

Chwaszczyno i Leźno już z OSAmi

Zielone światło dla węzła w Rębiechowie!

Za nami odbiory Otwartych Stref Aktyw-
ności. „OSY” powstały przy Strefie Kultury 
w  Chwaszczynie oraz przy ul. Krasickiego 
w Leźnie.

 Na realizację każdej ze stref złożyły się: bu-
dowa elementów siłowni plenerowej, strefy 
relaksu i placu zabaw, a także zagospodaro-
wanie zieleni i ogrodzenie terenu.
 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogól-
nodostępne plenerowe miejsca sportu, rekre-
acji i odpoczynku. Są skierowane do różnych 
grup wiekowych i mają sprzyjać integracji 
społecznej. Skorzystają więc z nich nie tylko 
dzieci i młodzież, ale również dorośli.
 Koszt obu Stref to łącznie niemal 350 tys. zł. 
Zadania realizowane były przy pomocy do-
finansowania w wysokości 100 tys. zł z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach II edycji 
Programu Otwarte Strefy Aktywności 2019.

Nic już nie stoi na przeszkodzie, by ogłosić 
przetarg na budowę węzła Rębiechowo, 
w  tym ścieżek rowerowych i dróg dojaz-
dowych. Długo wyczekiwana decyzja ZRiD 
została właśnie wydana.

 W praktyce oznacza to przede wszystkim 
możliwość zaawansowanych prac nad tą in-
westycją. 
– Jeszcze w listopadzie zamierzamy ogłosić 
przetarg na to zadanie, a będzie to jedna z naj-
większych inwestycji jakie będziemy realizować 
w przyszłym roku – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – To dobra wiadomość nie tylko dla 
podróżujących koleją, ale też dla naszych kie-
rowców i rowerzystów.
 W ramach wykonania dróg dojazdowych 
zmodernizowane zostaną ulice: Akacjowa, 
Słoneczna i Bysewska o łącznej długości ok. 
3,75 km. Na każdym z odcinków powstanie na-
wierzchnia asfaltowa, wykonane zostanie też 
oświetlenie, odwodnienie oraz chodniki i ciągi 
rowerowe. Dodatkowo powstać ma łącznie 26 
km ścieżek rowerowych na trasach:
- Rębiechowo- Lniska
- Rębiechowo- Pępowo
- Banino- Pępowo

- Rębiechowo- Miszewo
- Rębiechowo- Chwaszczyno
 Koszt całego zadania to około 35 mln zł, 
z czego 8,8 mln zł pochodzi z dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego. 

 Jednocześnie przypominamy, że w trakcie 
procedury przetargowej znajduje się budowa 
węzła w Żukowie. Tu koszt wyniesie około 16 
mln zł, z czego 5,9 mln to wsparcie w ramach 
RPO WP.
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Zakończyły się prace budowlane przy 
nowej siedzibie OKiSu i Biblioteki

– W maju otworzyliśmy Centrum Kultury Spi-
chlerz, teraz czas na nową siedzibę OKiSu 
i  Biblioteki Samorządowej – mówi Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. – Jestem 
przekonany, że takie warunki pozwolą nam 
podnieść ofertę kulturalną na jeszcze wyższy 
poziom.
 Przebudowany obiekt to przede wszystkim 
2 kondygnacje i pomieszczenia podziemne- 
łącznie ok 900 m kw. powierzchni użytkowej. 
Na parterze zlokalizowana będzie nowa sie-
dziba Biblioteki Samorządowej.
– Dla nas to ogromna zmiana i nowy rozdział 
w historii tej placówki – mówi Natalia Langa, 
Dyrektor Biblioteki Samorządowej. – Bardzo 
się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak istotnych 
zmianach, to będzie 5ta przeprowadzka naszej 
Biblioteki, która czekała na „swoje” miejsce 
przeszło 70 lat. Choć do przeprowadzki jeszcze 
trochę czasu, już teraz zapraszamy wszystkich 
Mieszkańców do nowej siedziby.

Wkrótce Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz Biblioteka Samorządowa będą miały nową 
siedzibę! Za nami odbiory techniczne budynku, który stanowić będzie siedzibę obu instytucji.

 Na parterze oprócz biblioteki będą też sale 
warsztatowe (muzyczna i plastyczna) oraz ca-
łoroczny punkt informacji turystycznej, gdzie 
będzie można m.in. zakupić prace żukowskich 
hafciarek. W pomieszczeniach podziemnych 
znajdować się będzie archiwum Urzędu Gmi-
ny. Na pierwszym piętrze zlokalizowane zo-
staną pomieszczenia Ośrodka Kultury i Spor-
tu wraz z salą konferencyjną.
– Nowa siedziba otwiera nam nowe możliwości 
i postaramy się w pełni je wykorzystać – mówi 
Aleksandra Rogalewska- Kania, Dyrektor OKiS 
Żukowo. – Sąsiedztwo z Centrum Kultury Spi-
chlerz oraz Zespołem Poklasztornym Norber-
tanek jest niezwykle ważne z punktu widzenia 
jednostki kultury. Lokalizacja będzie dużym 
plusem tego obiektu.
 W pobliżu znajduje się również przestrzeń 
parkowa (inwestycja zakończona we wrześniu 
ubiegłego roku), a także plac zabaw, boisko 
do siatkówki plażowej i przystań kajakowa. 

Dodatkowo, ul. 3 Maja, przy której znajduje się 
budynek, została niedawno zmodernizowana.
 Przebudową, remontem i adaptacją obiek-
tu zajęła się spółka Majkowski Bau z Koście-
rzyny. Koszt inwestycji to 4,5 mln zł. Pieniądze 
na to zadanie pochodzą w całości z budżetu 
Gminy Żukowo.
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Ruszyło asfaltowanie 10 dróg 
na terenach sołeckich
Rozpoczęły się prace polegające na wyko-
naniu nawierzchni bitumicznej na 10 dro-
gach na terenie sołectw w gminie Żukowo. 

Asfaltowane są następujące odcinki:
• Skrzeszewo, ul. Dworska (ok. 300m)
• Glincz, ul. Wierzbowa (ok. 120m)
• Chwaszczyno, ul. Mickiewicza (ok. 300m)
• Banino, ul. Borowiecka (ok. 100m) 
• Niestępowo, ul. Leśna (ok. 90m)
• Przyjaźń, ul. Słoneczna (ok. 650m) 
• Przyjaźń, ul. Dworcowa (ok. 40m)
• Borkowo, ul. Jeziorna (ok. 50m)

• Łapino Kartuskie, ul. Sosnowa (ok. 100m)
• Sulmin, ul. Gralathów (ok. 110m)

 Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Pie-
niądze na ten cel pochodzą w zdecydowanej 
większości z budżetu żukowskiego samo-
rządu. 80 tys. zł „dokłada” Nadleśnictwa 
Kolbudy. Prace wykonuje spółka Eurovia 
Polska S.A. 

 Podczas ich trwania mogą pojawić się nie-
duże problemy komunikacyjne, przeprasza-
my za utrudnienia.

Sołectwo Ulica Środki sołeckie Dodatkowe środki 
z budżetu Gminy Koszt

Skrzeszewo Dworska 86 668,63 zł 236 730,39 zł 323 399,02 zł

Glincz Wierzbowa 17 526 zł 136 556,59 zł 154 082,59 zł

Chwaszczyno Mickiewicza 30 000 zł 293 398,98 zł 323 398,98 zł

Banino Borowiecka – 112 719,66 zł 112 719,66 zł

Niestępowo Leśna – 116 146,19 zł 116 146,19 zł

Przyjaźń Słoneczna 20 000 zł 570 313,70 zł 590 313,70 zł

Przyjaźń Dworcowa 25 000 zł 14 180,91 zł 39 180,91 zł

Borkowo Jeziorna 11 700 zł 36 353,64 zł 48 053,64 zł

Łapino Kartuskie Sosnowa 96 107,28 zł 96 107,28 zł

Sulmin Gralathów 24 976 zł 80 004,01 zł 104 980,01 zł
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Trwają prace budowlane ul. Kasztanowej w Żukowie
Ruszyła budowa ul. Kasztanowej w Żu-
kowie. Inwestycja to przede wszystkim 
budowa 270m nawierzchni ulicy z kostki 
betonowej wraz z chodnikiem, a także wy-
konanie kanalizacji deszczowej na długoś-
ci ok. 630 m.

Prace wykonuje Spółka Komunalna Żukowo. 
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 
koniec listopada tego roku. Jej koszt wynie-
sie ok. 760 tys. zł. W tym 200 tys. pochodzi z 
Budżetu Obywatelskiego, 50 tys. zł ze środ-
ków do dyspozycji Osiedla Nowe, 510 tys. zł 
dokłada Gmina Żukowo wprost z budżetu 
Gminy.
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Nowy plac rekreacyjny w Chwaszczynie
Przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie 
w obecności mieszkańców tej miejscowo-
ści otwarto nowy plac rekreacyjny. Odda-
nie do użytku nowego obiektu połączono 
z festynem rodzinnym.

 W programie imprezy znalazły się między 
innymi atrakcje i animacje dla dzieci, kon-
kursy z nagrodami i coś dla fanów dobrego 
jedzenia. 
 W uroczystym otwarciu obiektu udział 
wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej Wi-
told Szmidtke wraz z radnymi Jolantą 
Wiercińska i Jackiem Fopke, a także Sołtys 
Chwaszczyna Aleksandrą Nosel. Plac re-
kreacyjny poświecił proboszcz Parafii pw. 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Chwaszczynie ks. Piotr Gruba.
 Na nowy obiekt składają się plac zabaw 
i  urządzenia siłowni zewnętrznej. Jego re-
alizacja rozpoczęła się już w 2018 roku. 
Wtedy Gmina Żukowo ze swojego budżetu 
sfinansowała ogrodzenie, uprzątniecie te-
renu, a także utwardzenie go kostką (łącz-
ny koszt 52 tys. zł). W 2019 roku zamonto-
wano ławki i kosze na śmieci. W ramach 

funduszu sołeckiego zakupione zostały: 
karuzela, huśtawka wahadłowa oraz buja-
ki (łącznie koszt około 8 tys. zł). 12 tys. zł 
na siłownię zewnętrzna dołożył prywatny 
przedsiębiorca.

 Na tym jednak nie koniec, wkrótce Gmi-
na Żukowo ogłosi przetarg na doposażenie 
placów zabaw. W związku z tym do chwasz-
czyńskiego obiektu dojdzie zestaw zabawo-
wy wartości minimum 12 tys. zł.
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EDWARD w Żukowie

Pod koniec września miał miejsce Europej-
ski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Dro-
gach. W ramach tego dnia organizowany 
jest projekt EDWARD (European Day Wit-
hout Road Death). 

 W związku z tym prowadzone były wzmo-
żone kontrole policji na drogach. Jedna 
z  takich akcji odbyła się w Żukowie. Prze-
prowadziła ją Komenda Wojewódzka Policji 
w Gdańsku przy wsparciu żukowskich straża-
ków oraz Pomorskiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego.
 Tego dnia, osoby które popełniły drobne 
wykroczenia mogły uniknąć mandatu i zo-
stać pouczone, pod warunkiem, że wykonają 
określone zadania. Niektóre z nich związane 
były z udzielaniem pierwszej pomocy, inne 
ze sprawdzeniem refleksu. 
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Gmina Żukowo będzie bardziej oświetlona
Wkrótce rozpoczną się prace polegające 
na budowie oświetlenia drogowego na 
terenie Gminy Żukowo. To efekt podpisa-
nych umów przez Burmistrza Gminy Żuko-
wo Wojciecha Kankowskiego ze zwycięz-
cami przetargów: spółką AMEL Sp. z o.o. 
z miejscowości Góra oraz firmą Zakład 
instalacji Elektrycznych Edmund Cirocki 
z Żukowa.

 Oświetlenie w Baninie wykona spółka 
AMEL Sp. z o.o. za kwotę prawie 190 tys. zł. Tu 
prace będą prowadzone na ulicach: Lawen-
dowa, Polna, Słoneczna, Pszenna, Rolnicza, 
Żeglarska. Ta sama spółka zajmie się budo-
wą oświetlenia w Chwaszczynie (ulice: Ka-
szubska Droga, Polna, Kawelska, Zaciszna, 

Leśmiana), tu koszt prac wyniesie ponad 115 
tys. zł. 
 Budową oświetlenia drogowego w Mi-
szewku, Przyjaźni, Żukowie, Lniskach i Tu-
chomiu zajmie się Zakład instalacji Elek-
trycznych Edmund Cirocki z Żukowa. To 
zadanie kosztować będzie ponad 225 tys. 
zł, a pracę będą prowadzone na następują-
cych ulicach: Miszewko- ul. Brzozowa, Przy-
jaźń- ul. Okrężna, Żukowo- ul. Słowackiego, 
Kościerska, Lniska- ul. Słoneczna, Klonowa, 
Tuchom - ul. Kwiatowa.
 Budowa oświetlenia drogowego podykto-
wana jest przede wszystkim względami bez-
pieczeństwa, zarówno od strony pieszych, 
jak i kierowców, ale także ochroną mienia 
naszych Mieszkańców.
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Żukowo solidarne z dziećmi z MPD

Wyjątkowy gość w szkole w Tuchomiu
7 października wszystkie dzieci w Szko-
le Podstawowej w Tuchomiu ubrały się 
na zielono. Okazją do tego były obchody 
Światowego Dnia Dziecięcego Porażenia 
Mózgowego, które na całym świecie doty-
ka 17 milionów osób.

Do szkoły przybyła również pani Aleksandra 
Urelych mieszkanka Tuchomia, która od uro-
dzenia zmaga się z tą chorobą. Uśmiech pani 
Oli spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród 
uczniów. Pani Oli towarzyszyła mama Pani 
Iwona Gołębiewska, która ze szkołą współ-

pracuje już kilka lat. Dzieci miały możliwość 
posłuchać jak żyje się osobom z niepełno-
sprawnością, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Nie jest to wcale proste.
Uczniowie zaśpiewali dla Pani Oli piosenki 
po polsku i kaszubsku oraz zadawali ciekawe 
pytania. Spotkanie zakończyło się wręcze-
niem pamiątkowej laurki z portretem pani 
Oli oraz wspólnym zdjęciem. To spotkanie na 
długo zostanie w pamięci wszystkich uczest-
ników.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

6 października przypadał Międzynarodowy 
Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. 
Na znak solidarności z dziećmi z MPD herb 
Żukowa na budynku Urzędu Gminy przez 
kilka dni podświetlony był na zielono.

Dodatkowo, w poniedziałek w Urzędzie Gmi-
ny można było spotkać urzędników ubranych 
w odzież z zielonymi akcentami. 
– Taka jest żukowska społeczność, wspiera-
my się, pomagamy sobie i solidaryzujemy 
się z tymi, którzy potrzebują pomocy – mówi 
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski. – Szacuje się, że na świecie 17 milionów 

dzieci dotkniętych jest MPD. Jeżeli jakkolwiek 
możemy okazać im naszą solidarność, to tak 
czynimy.
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Złote Gody w Żukowie. 
Jubilaci z miłością na medal
Ponad 40 par z Gminy Żukowo świętowało 
jubileusz 50lecia pożycia małżeńskiego. 
Medale jubilatom wręczył Burmistrz Woj-
ciech Kankowski w imieniu Prezydenta RP.

– Ten dzień jest pewnego rodzaju świętem 
miłości - mówił Burmistrz Gminy Żukowo. 
–  Przysięga wypowiedziana 50 lat temu jest 
dotrzymana. Jesteście przykładem osób, któ-
re potrafią przeżyć razem i z godnością dobre 
i złe chwile. Takim osobom należy się wielki 
szacunek.
 Każda z par otrzymała kosz z podarunka-
mi oraz wyjątkowe medale, mające kształt 
sześcioramiennej gwiazdy, pośrodku której 
z jednej strony jaśnieje napis: „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”, a z drugiej widnieją 
dwie srebrzone róże.
– Dla nas, dla Rady Miejskiej, Wasza mądrość 
i rady są bardzo istotne – podkreślił Witold 
Szmidtke, przewodniczący Rady Miejskiej. 
– Życzę Wam wszystkiego najlepszego.
 Uroczystość pierwszy raz odbyła się 
w zmodernizowanym Spichlerzu. Swoim wy-
stępem uświetnili ją Iga Pobłocka i Bartosz 
Stawiński. Nie zabrakło znanych przebojów, 
które porwały jubilatów do tańca. Na zakoń-
czenie, na wszystkich czekał tort.

LISTA JUBILATÓW:
1. Franciszek i Janina Bach 
2. Stanisław i Zofia Bartkowscy
3. Józef i Wanda Białogłowy 
4. Henryk i Mirosława Błaszkowscy
5. Zygmunt i Irena Bobrowscy
6. Piotr i Krystyna Burandt 
7. Brunon i Elżbieta Dawidowscy
8. Eugeniusz i Krystyna Drogosz 
9. Brunon i Elżbieta Gaffke 
10. Zygmunt i Anna Gajkowscy 
11. Tadeusz i Maria Galińscy
12. Feliks i Irena Gontarz
13. Henryk i Gabriela Grunka 
14. Paweł i Irena Hering
15. Zygmunt i Irena Kaczykowscy  
16. Eugeniusz i Urszula Kaminscy 
17. Artur i Barbara Kędra
18. Franciszek i Irena Kitowscy
19. Władysław i Henryka Knapik
20. Zbigniew i Krystyna Kobiela 
21. Mieczysław i Regina Komkowscy 
22. Stefan i Krystyna Kreft 
23. Mieczysław i Barbara Król 
24. Ryszard i Marianna Lewiccy
25. Stefan i Eugenia Lipińscy
26. Franciszek i Halina Marschk
27. Kazimierz i Agnieszka Merchel 
28. Henryk i Maria Mielewczyk 

29. Zygmunt i Krystyna Młyńscy
30. Ginter i Janina Neuman
31. Kazimierz i Małgorzata Nowak
32. Marek i Maria Piętka
33. Walenty i Irena Potarowicz
34. Janusz i Małgorzata Rabek
35. Jan i Regina Sidor
36. Andrzej i Irena Staroszczyk
37. Brunon i Irena Szreder
38. Jan i Regina Szreder
39. Stanisław i Klara Szymichowscy
40. Bogdan i Maria Świątkowscy
41. Józef i Regina Urbaniak
42. Władysław i Halina Waleczkowscy
43. Tadeusz i Aniela Wenzerscy
44. Kazimierz i Helena Wielgus
45. Stanisław i Helga Zalewscy

Fot. OKiS Żukowo
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Zeskanuj kod QR telefonem, 
żeby zobaczyć więcej zdjęć
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Akcja „Sprzątanie Świata” w Borkowie

Uczniowie z Banina pomogli w sprzątaniu świata

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Borkowie po raz 
kolejny włączyli się w jesienną akcję sprzą-
tania świata, tego najbliższego. Przed-
szkolaki zadbały o czystość w najbliższym 
otoczeniu szkoły, posprzątały plac zabaw, 
ich ulubione miejsce rekreacji. 

 Uczniowie szkoły podstawowej oczyścili 
teren przy szkole, sklepie i pobliskiej stacji 
PKM. Najstarsi uczniowie posprzątali przy-
stanki autobusowe, drogę do lasu, drogę 
w  Rutkach, tamtejszy plac zabaw i boisko. 
Baza sportowa w Rutkach, leżąca na terenie 
borkowskiego obwodu szkolnego, jest czę-
sto wykorzystywana przez szkołę do realiza-
cji zajęć wychowania fizycznego. 
 Szkoła w Borkowie od września 2019 roku 
segreguje śmieci. Podpisano nową umowę 
z firmą wywożącą odpady, zakupiono nowe 
pojemniki i kosze na śmieci. Także świado-
mość ekologiczna borkowskich dzieci bez 
wątpienia wzrosła, gdyż w szkole odbywają 
się zajęcia oraz konkursy dotyczące ochrony 
środowiska i dzielenia odpadów.
 Akcja „Sprzątanie Świata” zapoczątkowa-
na została w 1989 roku w Australii przez Ina 
Kiernana, żeglarza i biznesmena. W Polsce 
ruch działa od 1994 roku. Celem akcji jest pro-
mowanie nie śmiecenia, edukacja dotycząca 
odpadów i ogólnie zminimalizowanie szkodli-
wych działań człowieka na środowisko. Szko-
ła w Borkowie od lat uczestniczy w tej poży-
tecznej dla naszego otoczenia akcji.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

Jak co roku, pod koniec września na całym 
świecie- również w Polsce- odbywa się 
akcja - Sprzątanie Świata. Każdego roku 
hasło przewodnie jest inne. Tegorocz-
ne brzmi: „NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - 
ZMIENIAMY!”

 W Szkole Podstawowej w Baninie, w prze-
rwach uczniowie mogli dowiedzieć się, jak 
prawidłowo segregować surowce. Nauka od-

bywała się poprzez zabawy zręcznościowe. 
Można było między innymi wrzucać baterie 
do małego otworu w zielonych kartonowych 
pojemnikach – tu potrzebna była precyzja 
i skupienie. Najatrakcyjniejszym punktem 
było zgniatanie plastikowych butelek w pro-
fesjonalnej, mocnej zgniatarce.
 Na tablicach w holu i przy portierni można 
było zapoznać się ze sposobami segregacji 
odpadów, z rodzajami surowców wtórnych, 
metodami utylizacji i przetwarzania surow-
ców.
Kolejne działania w akcji Sprzątanie Świata 
to pierwsza w tym roku szkolnym zbiórka 
surowców wtórnych. 222 uczniów dostarczy-
ło makulaturę, plastikowe butelki i nakrętki 
oraz baterie. Podczas czterech godzin zapeł-
nili dwa ogromne kontenery i jeden mały. 
Społeczność szkolna wspólnie zebrała: 8 ton 
i 400kg makulatury, 708 kg plastikowych bu-
telek, 515 kg plastikowych nakrętek i 280 kg 
baterii. Kolejna zbiórka surowców wtórnych 

w Szkole Podstawowej w Baninie odbędzie 
się na początku grudnia. Zapraszamy.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie
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Integracja, zabawa, nauka i wymiana 
doświadczeń, CodeWeek.

 Trwa on od września 2018 i koncentruje 
się na bardzo aktualnym temacie równości 
i praw każdego człowieka w odniesieniu do 
nadal aktualnej migracji ludności w Euro-
pie. Tematem październikowego spotkania 
w szkole w Polsce były „stereotypy w reli-
giach”. Młodzież uczestnicząca w projekcie 
starała się szczególnie podkreślić co nas łą-
czy, a nie tylko dzieli.
 Oprócz nauki w szkole polska młodzież 
pokazała swoim przyjaciołom z za granicy 
nasze piękne Kaszuby i pomorze. W temat 
zabawy i integracji włączyła się również Mło-
dzieżowa Rada Gminy Żukowa, dzieląc się 
doświadczeniem w organizowaniu gry tere-
nowej w Żukowie i przygotowując jedno z jej 
zadań. Pomimo deszczowej pogody zabawa 
była przednia.
 Korzystając z obecności tak wielu Euro-
pejczyków nie sposób było nie wykorzystać 
europejskiego dnia kodowania :CodeWeek. 
Zadaniem uczniów było odczytanie kodów 
QR przy pomocy tabletów i z uzyskanych 
wyrazów ułożyć wymagane hasło, które było 
zarazem wezwaniem Jana Pawła II do tole-
rancji kulturowej każdego narodu. 
 Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
Skrzeszewie goście z zagranicy poznali nie 
tylko krajobraz Kaszubów, ale również ka-
szubskie smaki na talerzu. Wszystko okra-
szone było tańcami i świetną zabawą.

Oprac. ŁS

Te tematy przyświecały w październiku nauczycielom i uczniom ze Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Dr Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie, która 
gościła młodzież z Turcji, Włoch, Niemiec i Rumunii. Szkoła będąc partnerem 
europejskiego programu Erasmus + realizowała projekt pt.:  
Dealing with stereotypes in education (stereotypy w edukacji). 
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Dzień Edukacji Narodowej w Borkowie
Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Borkowie uczcili 
Święto Edukacji uroczystą akademią. Ucz-
niowie wierszem i prozą podkreślili wagę 
edukacji oraz przedstawili ciekawe scenki 
z życia szkolnego. 

 Dyrektor Józef Belgrau w swym przemó-
wieniu wrócił do początków historii edukacji. 
Na przykładzie sumeryjskiej szkoły edubba 
sprzed 5 tys. lat zwrócił uwagę, że szkoła nie 
jest wymysłem naszych czasów. Podkreślił 
dużą rolę w średniowieczu norbertańskiego 
szkolnictwa w Żukowie. Zauważył, że od XIX 
wieku szkoła w Borkowie i cała społeczność 
wiejska jest przykładem dobrze funkcjonują-
cej wielokulturowości, gdzie Kaszubi, Polacy 
i Niemcy żyli i pracowali w zgodzie, często w 
jednych rodzinach.
 W uroczystości uczestniczył, życzeniami 
się podzielił oraz nagrody burmistrza wrę-
czył wiceburmistrz Gminy Żukowo, Tomasz 
Szymkowiak. Borkowskie obchody obec-
nością zaszczycili także członkowie Komisji 
Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej Maria 
Byczkowska, przewodnicząca Komisji i Albin 
Bychowski, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej. Życzyli nauczycielom „dużo szczęścia 
i radości w życiu zawodowym i osobistym, 
cierpliwości i wytrwałości, moc sukcesów 
zawodowych, a uczniów zdolnych i wzoro-
wych”. Akademię przygotowała Katarzyna 
Gruchała wraz ze swoimi uczniami.
 Geneza Dnia Nauczyciela sięga epoki 
polskiego oświecenia. Rozwiązanie przez 
papieża zakonu jezuitów groziło upadkiem 
edukacji u schyłku Rzeczypospolitej Szla-

checkiej. Z tego względu na mocy uchwały 
Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 
roku powstała Komisja Edukacji Narodowej. 
Komisja powołana została na wniosek króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale za 
zgodą rosyjskiego posła nadzwyczajnego 
von Stackelberga. Komisja Edukacji Naro-
dowej była w praktyce pierwszym w Europie 
ministerstwem oświaty publicznej. W 1972 
roku uchwalona przez sejm Karta praw i obo-
wiązków nauczyciela wprowadziła Dzień Na-
uczyciela obchodzony 14 października.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Borkowie

Pierwszaki z „jedynki” już po pasowaniu
72 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Żukowie złożyło uroczyste ślubowanie 
i wzięło udział w pasowaniu na uczniów 
pierwszej klasy.

 W uroczystości wzięli udział nie tylko 
dzieci i nauczyciele, ale też Burmistrz Gmi-
ny Żukowo Wojciech Kankowski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Witold Smidtke, ks. 
Czesław Las, proboszcz parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego w Żukowie, Dyrektor Biblio-
teki Samorządowej Natalia Langa, rodzice 
i przedstawiciele Rady Rodziców.
 Na wszystkich czekała świetnie przygo-
towana część artystyczna, a na pierwszaki 
dyplomy, upominki od rodziców, kolegów 
i koleżanek ze starszych klas, Dyrektor bi-
blioteki, a także od Burmistrza i Przewod-
niczący Rady Miejskiej. Młodym uczniom 
życzymy powodzenia w  życiu i sprawnego 

wspinania się po szczeblach edukacyjnej 
przygody!
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Ponad 650 uczestników finału cyklu 
Kaszuby Biegają w Przyjaźni

 Gdy nadeszła godzina 11:00 wszyscy 
uczestnicy wydarzenia stanęli na baczność 
i odśpiewali uroczyście hymn narodowy, na 
pamiątkę 100-lecia 66. Kaszubskiego Pułku 
Piechoty.
 VII Bieg Przyjaźni na dystansie 10 km zgro-
madził na starcie 296 osoby. Na mecie pierw-
szy pojawił się Łukasz Kujawski z Żukowa, 
zaś wśród Pań zwyciężyła Agnieszka Czoska 
z Gdańska. Wyniki: https://zapisy.info/wyni-
ki/124/pliki_wynikow/ 
 II Przyjaźń na 5 zgromadziła na starcie 118 
zawodników i zawodniczek. W biegu zwycię-
żyli Michał Wojnowski z Gdańska oraz Joanna 
Dziewiatowska z Tuchomia. Wyniki: https://
zapisy.info/wyniki/144/pliki_wynikow/ 
 Swój wielki finał miały także dzieci i mło-
dzież – Cykl Małe Kaszuby Biegają. Na star-
tach zgromadziło się około 143 młodych 
adeptów. Wyniki: https://zapisy.info/wyni-
ki/139/pliki_wynikow/ 
 Oprócz wymienionych biegów zmagały 
się całe rodziny oraz przedszkolaki.
– Bardzo dziękuję za szerokie wsparcie przy 
organizacji dzisiejszej imprezy. Służbom me-
dycznym, strażakom z Gminy Żukowo, Urzędo-
wi Gminy oraz wolontariuszom – mówił Hen-
ryk Miotk, dyrektor VII Biegu Przyjaźni, jak 
i całego Cyklu.

Źródło: Kaszuby Biegają

W Przyjaźni odbył się ostatni bieg w ramach VII Cyklu Kaszuby Biegają. Rozegrano biegi na 10 km (VII 
Bieg Przyjaźni Pamięci 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty), 5 km (II Przyjaźń na 5) oraz biegi dzieci 
i młodzieży Małe Kaszuby Biegają – ostatni etap. Całość ukoloryzowała II Kaszubska Parada Rowerowa 
pod patronatem Czesława Langa. Łącznie w VI Festiwalu Zdrowia w Przyjaźni uczestniczyło 653 
zawodników i zawodniczek z całej Polski. 
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