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Listopad był czasem, w którym wspólnie świętowaliśmy niepodległość naszego kraju. Dziękuję Państwu za aktywny 
udział w uroczystościach gminnych i nie tylko. Wszystkim osobom, które zaangażowane były w organizację tych wy-
darzeń dziękuję za sprawny przebieg obchodów.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i teraz w listopadzie w gminnym turnieju rywalizowały Koła Gospodyń Wiejskich. Tym 
razem Grand Prix powędrowało do Chwaszczyna. Chciałbym jednak pogratulować wszystkim uczestniczkom. Turnieje w Żu-
kowie od lat stoją na wysokim poziomie, nie inaczej było w tym roku.
Jako, że następny numer „Mojej Gminy” prawdopodobnie ukaże się już po Świętach Bożego Narodzenia, już teraz życzę Państwu ciepłych, ra-
dosnych i rodzinnych Świąt Narodzenia Pańskiego. Korzystając z okazji zapraszam również Państwa na tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Tradycyjnie nie zabraknie św. Mikołaja, magicznej atmosfery, pysznych wypieków i świetnych występów na scenie. Do zobaczenia!

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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GMINY ŻUKOWO

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: 
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numeru.
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SKŁAD GRAFICZNY I DRUK
Drukarnia Caro

ul. Chełmońskiego 15 
84-230 Rumia

tel. 605 04 00 34
  facebook.com/drukarniacaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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XVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Za nami XVI Sesja Rady Miejskiej w Żuko-
wie. Podczas jej trwania Radni przegłoso-
wali następujące uchwały:

5.1.  w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo 
w  wysokości wyższej niż określona 
w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych dla niepublicznej 
szkoły, w której jest realizowany obo-
wiązek szkolny lub obowiązek nauki.

5.2.  w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Gminie Żukowo na 
rok 2020.

5.3.  w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi.

5.4-5.5.  w sprawie rozpatrzenia skarg na 
działalność Burmistrza Gminy Żuko-
wo -  skargi uznane za bezzasadne.

5.6.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej ozna-
czonej jako działka nr 618/5, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Żukowo M.

5.7.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Żukowo niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej oznaczo-
nej jako działki nr 136/51 i 136/52, poło-
żonej w obrębie ewidencyjnym Czaple.

5.9.  w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość położona 
w Chwaszczynie, na okres 3 lat.

5.10.  w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość położona w Rę-
biechowie, na okres 5 lat.

5.11.  w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość położona w Ba-
ninie.

5.12.  w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość położona w Przy-
jaźni, na okres 5 lat.

5.13.  w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy najmu nieruchomości po-
łożonej w Żukowie ul. Kościerska 2A, 
stanowiącej własność Gminy Żukowo 
(Pogotowie Ratunkowe).

5.14.  w sprawie nadania nazwy ulicy w Pę-
powie.

5.15.  w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Małkowo w rejonie 
ulic Pałacowej i Zbożowej. 

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać moż-
na się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce 
Rada Miejska. 
Następnie Burmistrz odpowiedział na pyta-
nia Radnych. W punkcie sprawy różne wska-
zał między innymi, że wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy przygotowuje paczkę dla jed-
nej z rodzin w ramach akcji Szlachetna Pacz-
ka. Zaprosił też Radnych do przyłączenia się 
do akcji.
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XV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Współpraca procentuje 
- Skrzeszewo już z nowym chodnikiem

W listopadzie miała miejsce również XV 
(nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej 
w  Żukowie. Na wstępie głos zabrał Ed-
mund Kwidzińśki, Prezes Zarządu Powia-
towego OSP, który opowiedział między 
innymi o ochronie przeciwpożarowej. 
Podziękował również Radzie Miejskiej 
i Burmistrzowi za wsparcie dla straża-
ków, a Przewodniczącemu RM Witoldowi 
Szmidtke wręczył Brązowy Medal za Za-
sługi dla Pożarnictwa.

Następnie Radni przegłosowali następujące 
uchwały:
3.1  w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej dla Powiatu Kartuskiego. Dzięki 
uchwale 80 tys. zł zostanie przekaza-

Zakończyła się budowa chodnika na tra-
sie Babi Dół-Skrzeszewo I etap. Zadanie 
realizował Powiat Kartuski przy wspar-
ciu Gminy Żukowo. To kolejny przykład 
dobrej współpracy obu samorządów.

 Dzięki współfinansowaniu inwestycji po-
wstał nowy odcinek chodnika o długości ok. 
620 m.

nych na budowę sygnalizacji świetlnej 
na ul. Gdańskiej w Pępowie.

3.2.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-
2027. 

3.3.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Żuko-
wo na 2019r. Tu ważna zmiana to zwięk-
szenie środków na utwardzenie dróg 
płytami yomb w kwocie 520 tys. zł. oraz 
wprowadzenie do budżetu środków po-
chodzących z darowizny na ul. Strumy-
kową i Potokową w Baninie (łącznie ok. 
90 tys. zł) - Gmina Żukowo ma już zgody 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
na utwardzenie ich.

3.4.  w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 

3.5.  w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo 
w  wysokości wyższej niż określona 
w  art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy 
o  finansowaniu zadań oświatowych. 
W praktyce oznacza to zwiększenie do-
tacji dla przedszkoli na dziecko o 40 zł.

 Z treścią wszystkich uchwał zapoznać 
można się na stronie bip.zukowo.pl w za-
kładce Rada Miejska.

– Choć droga, przy której powstał chodnik nie 
jest gminna, to jest to odcinek niezwykle istot-
ny z perspektywy bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – Cieszę się, że Powiat zrealizował 
to zadanie i że Gmina mogła pomóc w jego rea-
lizacji. Dziękuję za dobrą współpracę.
 Gmina Żukowo na mocy uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 8 października br. na to za-
danie przekazuje kwotę do 300 tys. zł (ale nie 
więcej niż 50% kosztów realizacji inwestycji.) 
Budowa chodnika to kolejna inwestycja rea-
lizowana w partnerstwie obu samorządów. 
Wśród nich znaleźć można m.in., ubiegłorocz-
ną budowę parkingu przy Zespole Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w Żukowie 
(więcej o tej inwestycji tutaj: https://www.
zukowo.pl/pl/index.php?id=27&idd=5230). 
Z  kolei w tym roku Starostwo Powiatowe 
właśnie w Żukowie otworzyło pierwszą za-
miejscową filię Wydziału Komunikacji.

 Co więcej w ramach współpracy żukowski 
samorząd wspiera jeszcze inne zadania Po-
wiatu, realizowane na terenie gminy Żukowo:
•  wykonanie projektu oświetlenia drogi 1901G 

ulica Lotnicza w Baninie
•  wykonanie projektu budowy mostu w ciągu 

drogi 1930G w miejscowości Niestępowo 
(Stara Piła) nad torami kolejowymi

•  wykonanie odnowy nawierzchni bitumicz-
nej w ciągu drogi 1902G w miejscowości 
Tuchom

•  budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1900G w miejscowości 
Pępowo 

Powyższe zadania powinny zakończyć się 
jeszcze w tym roku.
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Jest decyzja w sprawie odtworzenia drogi w Rutkach

Komunikat w sprawie usług świadczonych przez Pocztę Polską

 Burmistrz Gminy Żukowo w związku z za-
istniałą katastrofą budowlaną w Rutkach 
informuje, iż Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego w Kartuzach, decyzją nr 
PINB.5170.6.2019.ZSz, nałożył na inwestora, 
tj. Energę Operator SA, obowiązek wykona-
nia określonych czynności, w tym: wykona-
nia odtworzenia nawierzchni drogi z prefa-
brykowanych płyt betonowych na terenie 
działki nr 84/2 i części działki 85/1 w  miej-
scowości Rutki (obręb Borkowo) w terminie 
do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia Miesz-
kańców dotyczące problemów z termi-
nowością doręczanych przesyłek przez 
Pocztę Polską S.A. informujemy, iż Bur-
mistrz Gminy Żukowo w piśmie skiero-
wanym do ww. operatora zawnioskował 
o  poprawę jakości świadczonych przez 
niego usług.

 W odpowiedzi Poczta wskazuje między 
innymi, że spore ilości nadawanych przesy-
łek adresowane są na stare, nie istniejące 
lub niepełne adresy i w takich przypadkach 
przesyłki są zwracane do nadawców. 
– W obsługiwanych rejonach doręczeń przez 
placówki pocztowe w wielu miejscowościach 
powstały ulice oraz zmieniono stare numery 
budynków na nowe, co bardzo utrudnia pra-
cę listonoszom, gdyż przesyłki są adresowa-
ne nieprawidłowo – czytamy w  odpowiedzi 
Poczty Polskiej.
 Jak więc możemy przyczynić się do szyb-
szego dostarczenia nam przesyłek? Przede 
wszystkim prawidłowo oznaczając swoją 
nieruchomość, co z resztą jest obowiąz-
kiem. Brak numeru na budynku powodu-
je liczne komplikacje związane nie tylko 
z problemami w dostarczaniu przesyłek, ale 
głównie z bezpieczeństwem. Zlokalizowa-
nie nieruchomości przez jednostki np. stra-
ży pożarnej, policji czy służb medycznych 
jest w takim przypadku znacznie utrudnio-
ne, a w niektórych przypadkach każda se-
kunda może mieć ogromne znaczenie.
 Tablicę z nazwą ulicy i nadanym nume-
rem należy umieścić w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku. Obowiązek 
ten wynika z ustawy Prawo geodezyjne 
i  kartograficzne oraz z Rozporządzenia Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 Jednocześnie Poczta Polska S.A. zapew-
nia iż „służby kierowniczo – kontrolerskie 
urzędów w Żukowie i Chwaszczynie pro-
wadzą kontrolę stanowisk doręczeń pod 
względem pobierania przesyłek i zachowa-

nia terminowości ich doręczenia”. Wskazuje 
również, że „w wyniku poczynionych usta-
leń stwierdzono, że przesyłki nadchodzące 
do doręczenia są doręczone bez zbędnej 

zwłoki, z zachowaniem wskaźników termi-
nowości wskazanych w obowiązujących 
przepisach prawnych. 
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Niestępowo z nowym boiskiem

 Na sztucznej (poliuretanowej) powierzch-
ni boiska znajdują się: 2 zestawy bramek, 
2 zestawy koszy do koszykówki, a także ze-
stawy do siatkówki i tenisa. Boisko ogrodzo-
ne jest piłkochwytami o wysokości 6m.
 Wykonawcą prac była firma Bullait Andrzej 
Ciuchta z Elbląga. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 380 tys. zł. Pieniądze na ten cel w cało-
ści pochodzą z budżetu Gminy Żukowo.

Zgodnie z obietnicami jeszcze w tym roku mieszkańcy Niestępowa i okolic mogą skorzystać 
z nowego boiska! Za nami uroczyste otwarcie obiektu.
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Ulica Tuchomska w Baninie po odbiorze. 
Kolejne inwestycje już w planach

 Zakres robót budowlanych obejmował 
przebudowę ul. Tuchomskiej w Baninie 
o  długości ok. 1 200 m. W ramach zadania 
wykonana została m.in. nawierzchnia asfal-
towa ograniczona obustronnie krawężni-
kami, skrzyżowania wyniesione oraz progi 
zwalniające z kostki betonowej, Utwardzono 
także nawierzchnię dróg przyległych płytami 
YOMB (będących własnością Gminy Żuko-
wo). Wykonano też pobocza, przebudowę 
związaną z kolizją sieci teletechnicznej oraz 
oznakowanie pionowe i poziome. Wcześniej 
przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną 
oraz energetyczną.
– Tempo przyrostu Mieszkańców w Baninie 
jest bardzo duże i robimy wszystko, by spro-
stać temu wyzwaniu, choć pamiętać musimy 
o wszystkich sołectwach – mówi Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. – Już 
teraz planujemy kolejne zadanie w Baninie, 
między innymi przebudowę ul. Pszennej.
 Prace wykonało Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane WACIŃSKI Witold Waciński z Kieł-
pina. Koszt zadania wyniósł około 1,5 mln 
zł. Pieniądze na ten cel w całości pochodziły 
z budżetu Gminy Żukowo.
 Żukowski samorząd planuje w najbliż-
szym czasie budowę ponad 450 m ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż lewej krawędzi 
jezdni (jadąc od strony szkoły). 

Zakończyły się odbiory związane z przebudową ul. Tuchomskiej w Baninie. Odcinek przeszedł 
niemałą metamorfozę. 
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Czystsze powietrze dzięki wymianie 
ogrzewania w gminie Żukowo!

 Gmina Żukowo w 2019 roku na pierwszą 
edycję programu przeznaczyła 177 tys. zł. 
Wnioski wpływały od Mieszkańców z całej 
gminy, między innymi z Borkowa, Banina, 
Żukowa, Glincza i Skrzeszewa. Choć pienią-
dze mają tu duże znaczenie, jeszcze bardziej 
istotny jest wpływ jaki ma na jakość powie-
trza modernizacja źródeł energii cieplnej. 
Dzięki wymianie 59 źródeł ciepła opalanych 
węglem na system ekologiczny do powietrza 
będzie wprowadzanych mniej zanieczyszczeń 
z ok. 295 ton węgla kamiennego rocznie!
– Rachunek jest prosty. Czyste powietrze = 
mniej chorób. Dziękuję Mieszkańcom za tak 
aktywny udział w pierwszej edycji naszego Pro-
gramu – mówi Wojciech Kankowski, Burmistrz 
Gminy Żukowo. – Pozytywny odzew z Państwa 
strony pokazuje nie tylko troskę o środowisko, 
ale i motywuje nas do uruchomienia drugiej 
edycji Programu, do której już teraz serdecznie 
zapraszam.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, będące właścicielami domów jed-
norodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe 
zarządzające nieruchomością, na której ma 
być zrealizowana inwestycja. Dofinansowane 
będą modernizacje źródeł energii cieplnej, 
polegające na likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
•  kotłami opalanymi gazem,

59 osób skorzystało w 2019 r. z gminnego programu dofinansowania kosztów modernizacji źródła 
energii cieplnej na terenie gminy Żukowo. To nowy program, który cieszył się tak dużym zaintereso-
waniem, że żukowski samorząd kilkukrotnie zwiększał środki przewidziane na jego realizację.  

•  kotłami opalanymi olejem opałowym,
•  kotłami opalanymi biomasą (drewno kawał-

kowe, zrębki drzewne, brykiety, pellety),
•  elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby 

ogrzewania budynków.
 
UWAGA! 
•  Przyznawanie dotacji odbywa się na pod-

stawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 
podmiotem uprawnionym a Gminą Żukowo.

•  Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych 
przez uprawniony podmiot przed dniem za-
warcia umowy z Gminą o udzieleniu dotacji 
na zakup i montaż źródła energii cieplnej.

 Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani 
udzieleniem dofinansowania, po ogłoszeniu 
przez Burmistrza Gminy Żukowo w 2020 roku 
naboru, powinni złożyć kompletny wniosek 
w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdań-
skiej 52, w biurze obsługi klienta wraz z nie-
zbędnymi załącznikami.
 
 Szczegółowe informacje uzyskać można 
w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy w Żukowie – pok. nr 38 oraz na stronie 
internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl 
w zakładce „katalog usług” – „ochrona środo-
wiska”.
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L.P. Zakres Wykonawca Numer telefonu

1

Sołectwo: Glincz, Babi dół, Skrzeszewo, 
Przyjaźń, Rutki, Borkowo, Otomino; 

w sołectwie Żukowo: ul. Pod Elżbietowo 
od drogi powiatowej w kierunku jeziora 

Głębokiego; 
w sołectwie Leźno: Lniska

Usługi Transportowe i Prace Ziemne 
Ryszard Piastowski 

Babi Dół 16/4
83-330 Żukowo

692 160 525

2
Sołectwo:  Rębiechowo, Banino, Miszewo, 

Pępowo, Leźno, Sulmin, Niestępowo, 
Widlino, Łapino, Czaple

P.H.U WAN-DRÓG Jan Wanke
Banino, ul. Lotnicza 80

80-297 Banino

601 084 016
511 936 699

3 Sołectwo: Chwaszczyno, Nowy Świat, 
Tuchom

Firma Transportowo – Usługowa 
„Pod Skarpą” Piotr Pośpieszny

Gdynia, ul. Chwaszczyńska 206
81-571 Gdynia

507 086 009

4 Miasto i sołectwo Żukowo oraz sołectwo 
Małkowo

Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.
Żukowo, ul. Pod Otomino 44

83-330 Żukowo

58 586 75 86
58 681 12 19

Koordynatorem zimowej akcji utrzymania dróg gminnych jest:
Aleksandra Thrun tel.: 58 685 83 52 lub 885 800 400  
e-mail: a.thrun@zukowo.pl

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Telefon dyżurny czynny całą dobę: 603 748 532 lub  
58 681 07 15 w godz. pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Standard III - Nr drogi 1900G - odcinek Przodkowo – Miszewo - Leźno
Standard III - Nr drogi 1901G - odcinek Miszewo - Banino - Rębiechowo
Standard IV - Nr drogi 1416G - odcinek Tokary - Miszewo
Standard IV - Nr drogi 1903G - odcinek Kobysewo - Żukowo
Standard IV - Nr drogi 1928G - odcinek Babi Dół - Skrzeszewo Żukowskie
Standard IV - Nr drogi 1929G - odcinek Lniska - Przyjaźń - Łapino
Standard IV - Nr drogi 1930G - odcinek Lniska – Niestępowo - Sulmin
Standard V - Nr drogi 1902G - odcinek Chwaszczyno – Barniewice

Jan Trzebiatowski Obwód drogowy Sierakowice, tel. 58 681 63 49 
w godzinach pracy Zarządu Dróg Powiatowych lub 603 748 534

Roman Okrój 58 681 07 15 w godzinach pracy Zarządu Dróg Powia-
towych lub 695 182 506

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
Kontakt: tel. dyżurny 58 681 03 21 lub tel. 609 690 803
Jerzy Wojewódka Kierownik rejonu dróg wojewódzkich:  
tel.: 609 690 803
Krzysztof Komolubi  Z-ca kierownika tel.: 609 690 793
Beata Kozimor tel.: 58 681 03 21
W tym odcinki: Gdańsk Osowa – Karczemki (przez Chwaszczyno)
Kartuzy - Żukowo

Zimowe utrzymanie dróg krajowych
Standard II - odcinek Gdynia - Kościerzyna (droga krajowa nr 20)
Standard II - odcinek Żukowo - Gdańsk (droga krajowa nr 7)

Kontakt:
Kościerzyna: tel. dyżurny 516 008 650 lub. tel.: 58 686 67 89
Gdańsk: tel. dyżurny 797 335 046 lub tel. do wykonawcy 571 209 118

AKCJA ZIMA 2019/2020
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KGW Chwaszczyno z Grand Prix turnieju!
XVII Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie upłynął po znakiem doskonałej zabawy, 
pysznych wypieków i rywalizacji. Tym razem Grand Prix konkursu powędrowało do koła z Chwasz-
czyna i to właśnie zwycięzcy etapu gminnego będą reprezentować nas na turnieju powiatowym.

 Świetna zabawa i dużo dobrego humoru 
dopisywały uczestnikom i zgromadzonej pub-
liczności już od pierwszych konkurencji. Koła 
nie zapomniały jednak o rywalizacji, o czym 
świadczyć może wysoki poziom konkursu. 
Wyniki poszczególnych kategorii prezentują 
się następująco:
Kategorię Produkt tradycyjny – „Produkty 
mięsne” wygrało KGW Skrzeszewo
Kategorię Piosenka z inscenizacją – „Śpie-
wać każdy może” wygrało KGW Chwaszczyno
Kategorię Moda – „Z morskiej toni” wygrało 
KGW Przyjaźń
Kategorię Scenka Kabaretowa – „Czy kuma 
słyszała, że...” wygrało KGW Borkowo
Wszystkim zespołom KGW gratulujemy!

Fot. UG Żukowo/ OKiS Żukowo
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Zeskanuj telefonem kod QR, 
żeby zobaczyć więcej zdjęć
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Gmina Żukowo świętowała Niepodległość

 10 listopada w Chwaszczynie obchody roz-
poczęto uroczystą Mszą Św. w małym kościele. 
Po niej zebrani przeszli pod obelisk pamięci 
ofiar pomordowanych podczas II wojny świato-
wej, gdzie w modlitwie polecili ich Panu Bogu, 
a przy pomniku złożyli kwiaty. Chwaszczyńskie 
obchody niepodległościowe zakończyły się 
niezwykłym koncertem Piaśnickiej Mszy Ża-
łobnej w dużym kościele. Publiczności zapre-
zentowało się 5 połączonych chórów, a wśród 
nich m.in. chwaszczynianie i tuchomianie 
z chóru Strzelenka i parafialnego zespołu mło-
dzieżowego Elishama.
 Muzyczny charakter tego wieczoru miało rów-
nież wydarzenie w Centrum Kultury Spichlerz 
w  Żukowie. Zespół „Folk Acoustic” zaprezento-
wał bowiem koncert „Piaśnicki Lament”.
 Dzień  później, również w Żukowie uroczy-
stą Mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczęły 
się Gminne Obchody Dnia Niepodległości. Po 
niej miał miejsce przemarsz pod kościół św. 
Jana Chrzciciela. Tam w obecności pocztów 
sztandarowych, zebranych gości i Mieszkań-
ców gminy Żukowo delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem. Podczas przemowy Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski 
zaapelował o zgodę i wzajemny szacunek do 
drugiego człowieka. Nawiązują do historii Oj-
czyzny i samej gminy Żukowo, wymienił rów-
nież nazwiska osób z gminy zamordowanych 
w dniu 11.11.1939r. k/Szadego Buka.

- Wolność zaczyna się w naszych sercach, Ojczyzna zaczyna się w naszych sercach – tymi słowami Bur-
mistrz Wojciech Kankowski powitał uczestników Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości w Żu-
kowie. Tegoroczne uroczystości były niezwykle wzruszające, podniosłe i silnie związane z lokalną 
historią. 

•  Bielicki Bernard – lat 33, z Krowich Łąk  
(obecnie część Skrzeszewa)

•  Browarczyk Alfons – lat 21, z Sulmina
•  Czerwionka Augustyn – lat 46, z Glincza
•  Czerwionka Jan – lat 44, z Glincza
•  Czerwionka Paweł – lat 30, z Glincza
•  Drewing Leon – lat 34, z Glincza
•  Furman Leon – lat 39, z Lnisk
•  Gliszczyński Jan – lat 41, z Borkowa
•  Gliszczyński Józef – z Żukowa
•  Gross Stanisław – lat 31 z Krowich Łąk 

(obecnie część Skrzeszewa)
•  Hinc Antoni – lat 47 z Leźna
•  Hinc Brunon – lat 61, z Borkowa
•  Janiczakówna Maria – z Żukowa
•  Kankowski Jan – z Krowich Łąk  

(obecnie część Skrzeszewa)
•  Klasa Leon – lat 61, z Leźna
•  Klecha Jan – ze Skrzeszewa
•  Klecha Józef – lat 51, ze Skrzeszewa
•  Kleina Bernard – lat 40, z Banina
•  ks. Klownowski Feliks – proboszcz z Matarni
•  Krauze Brunon – lat 33, z Leźna
•  Kunikowski Stefan – lat 41, z Glincza
•  Labuda Alfons – lat 17, z Sulmina
•  Litwic Paweł – lat 43, z Żukowa, Naczelnik 

Poczty Polskiej w Żukowie.
•  Łoński Teodor – lat 34, z Leźna
•  Maćkowiak Franciszek – lat 20, z Sulmina
•  Miotke Józef – lat 26, z Sulmina
•  Miotke Władysław – z Sulmina

•  Potocki Jan – lat 37, z Niestępowa
•  Potrykus Leon – lat 47, z Żukowa
•  Rybakowski Leon – lat 20, z Lnisk
•  Sikora Leon – lat 18, z Lnisk
•  Skibowski Paweł – lat 19, z Żukowa
•  Tokarski Franciszek – lat 63, z Niestępowa
•  Turzyński Jan – lat 45, z Somonina

 Na koniec zebrani odśpiewali Hymn Pol-
ski. Nawiązań do historii Żukowa nie zabra-
kło także podczas obchodów Święta Nie-
podległości w Gminie Somonino. Podniosłe 
wydarzenie odbyło się przy pomniku w Lesie 
Hopowskim, który jest również miejscem 
pamięci dla wielu mieszkańców Gminy Żuko-
wo zamordowanych jesienią 1939 roku, stąd 
obecność Burmistrza Wojciecha Kankow-
skiego wraz z wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Grzegorzem Tokarskim jako delega-
cji żukowskiego samorządu.
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Szkoła w Leźnie świętowała 
200 lat szkolnictwa!

– Jestem bardzo duma, a zarazem przejęta, 
tym, że właśnie w trakcie mojej kadencji przy-
pada ta zaszczytna uroczystość – mówiła dy-
rektor szkoły Ewa Szymańska. – To wydarze-
nie, które buduje pomost między przeszłością, 
a przyszłością.
 Głównym punktem obchodów uroczy-
stości, była część artystyczna pt. „Wczoraj 
i dziś”. Uczniowie na bazie kolejnych liter 
alfabetu wskazywali cechy i wartości, które 
są najbardziej istotnej dla szkoły. Niezwykle 
ciekawy był również wywiad z Panią Łucją, 
jedną z najstarszych mieszkanek Leźna, któ-
ra wspominała czasy swojej edukacji.
 Z okazji jubileuszu szkolna przestrzeń zo-
stała wypełniona pamiątkami z przeszłości. 
Wśród nich znalazły się albumy ze zdjęciami, 
prace ręczne uczniów, dokumentacja szkol-
na, a nawet dzienniki lekcyjne z 1937 roku. 
 Podczas trwania wydarzenia utworzono 
również kapsułę czasu. Znalazły się w niej 
między innymi: haft kaszubski, telefon ko-
mórkowy, a także przedmioty nawiązujące 
do zespołów szkolnych „Perełki” i „Wena”.
– W tym wyjątkowym dniu wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej chcemy całemu 
środowisku szkolnemu przede wszystkim po-
dziękować za to, co robicie dla wychowania 
najmłodszych – mówił Burmistrz Gminy Żu-
kowo Wojciech Kankowski.

 Pierwsze zapiski o szkolnictwie w Leź-
nie pochodzą z 1819 roku – wtedy powstała 
pierwsza szkoła w tej miejscowości. Znajdo-
wała się po lewej stronie szosy Gdańsk – Kar-
tuzy, na wysokości jeziora. Niecałe pół wieku 
później wybudowano, poświęcono i oddano 
do użytku nową szkołę. 

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście świętowali w Leźnie wyjątkowy 
jubileusz – 200 lat szkolnictwa! Piękna uroczystość podkreśliła najważniejsze wartości, którymi kie-
ruje się szkoła.
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Jubileusz szkoły w Tuchomiu z łezką w oku

– Jestem dyrektorem szkoły w Tuchomiu od 
zaledwie trzech miesięcy i to, co w tym czasie 
się wydarzyło to zaledwie niewielki ułamek 
60–cio letniej historii tej szkoły – mówiła El-
żbieta Pryczkowska, dyrektor szkoły. – Moi 
poprzednicy tworzyli jej tożsamość i historię 
bardzo ważną dla społeczności Tuchomia. Jak 
mawiał wybitny Kaszuba profesor Gerard La-
buda „Historia jest powietrzem, którym oddy-
cha teraźniejszość”. Z naszej szkoły wyszły już 
pokolenia absolwentów, ale naszym obowiąz-
kiem jest na tym dorobku budować przyszłość, 
wyciągając wnioski i stawiając zdecydowane 
kroki w jutrzejszy dzień. Tą przyszłością dla 
nas jest wizja nowej szkoły, która będzie speł-
nieniem marzeń wielu pokoleń mieszkańców 
Tuchomia. A bogactwem są ludzie, którzy tę 
społeczność tworzą, często absolwenci tej 
szkoły.
 Na uroczystość zaproszono trzydziestu 
najstarszych żyjących absolwentów szkoły, 
którzy na samym początku otrzymali dyplo-
my absolwenta, różę i biret. U wielu z byłych 
uczniów pojawiły się w oczach łzy wzrusze-
nia i uśmiech na twarzy. 
– Za naszich młodëch lat taczégò czegòs më 
nie przeżëlë. To je dlô nas wiôldżé zaskòczenié 
i wzrëszenié – powiedziała Wanda Ślugajska 
z domu Block, absolwentka, a także osoba, 
która przygotowała smacznego torta – Je-
smë dumny, że më dożëlë taczégò wëróżnieniô. 
 Burmistrz Gminy Żukowo, Wojciech Kan-
kowski wraz z radnymi – przekazał czek na 
zakup komputerów do szkoły, prócz tego 
szczególnie wszystkich uradowała informa-
cja o zbliżającej się wielkimi krokami budo-
wie nowej szkoły. 
 Na uroczystości obecna była również 
Pani Halina Knapińska – wizytator Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, 
która doceniła poziom przygotowania uro-
czystości, szczególnie, że było na to na-
prawdę niewiele czasu. Pani wizytator pod-
kreśliła również, konieczność w przyszłości 
stworzenia w Tuchomiu szkoły ośmioklaso-
wej. Ale nade wszystko podziękowała Bur-
mistrzowi Gminy i Radzie Miejskiej za pod-
jęcie inicjatywy budowy nowego obiektu 
szkolnego w Tuchomiu. 
 Stworzono również specjalny kącik po-
święcony twórcom szkoły z 1959 roku, mał-
żeństwu Irenie i Edwardowi Suchorzom, któ-
rzy poświęcili całe swoje zawodowe życie na 
edukację tuchomskiej dziatwy. Byli bardzo 
ciepło wspominani przez obecnych absol-

Jubileusz 60- lecia Szkoły Podstawowej w Tuchomiu, który odbył się 15 listopada br. w Dworku 
Oleńka zgromadził wielu gości, absolwentów, rodziców, Grono Pedagogiczne i dzieci. Dla tak małej 
społeczności szkolnej, klasy 0-III, to ogromne przedsięwzięcie, które udało się dzięki zaangażowa-
niu wielu osób. 

wentów i byłą panią dyrektor Alicję Haase. 
Zebrani goście z zaciekawieniem przeglądali 
wystawę starych fotografii, kronik szkolnych, 
dzienników i historycznych tablic. 
 Uczniowie wykazali się talentem wokal-
nym, grą aktorską a także znajomością języ-
ka kaszubskiego, którego z efektami uczą się 
wszyscy uczniowie w szkole. 
 W sposób szczególny podziękowano pani 
Wiolettcie Gan – Przewodniczącej Rady Ro-
dziców oraz państwu Barbarze i Piotrowi 
Pospiesznym, którzy użyczyli miejsca dla 

tej uroczystości, a także sponsorom. Z oka-
zji jubileuszu wyróżnieni zostali wszyscy 
nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy co-
dziennie dbają o rozwój uczniów, a także 
zdecydowanie przyczynili się do zorgani-
zowania tej uroczystości. Na koniec należy 
przytoczyć motto uroczystości „Nie bójmy 
się lat, które ubywają. To one nam przecież 
mądrości dodają”.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
Fot. Lucyna Puzdrowska / Dziennik Bałtycki
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Plac zabaw w Tuchomiu po kontroli i bez zarzutów

Uczniowie z Banina spotkali się 
z Dyrektor Hospicjum Pomorze Dzieciom

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Kartuzach zakończył kontrolę 
placu zabaw w Tuchomiu. W toku postę-
powania kontrolnego ustalono m.in, że 
urządzenia siłowni zewnętrznej zostały 
zrealizowane prawidłowo. Nie stwierdzo-
no żadnych nieprawidłowości. Kontrola 
była przeprowadzona po doniesieniach.

 Przypominamy, że budowa placu zabaw 
w  Tuchomiu to efekt bardzo dobrej współ-
pracy wielu instytucji. Stowarzyszenie Kul-
turalno-Sportowe Vigo Tuchom uzyskało na 
ten cel grant w wysokości 15 tys. zł z  Kon-
kursu Grantowego Fundusz Inicjowania 
Rozwoju. W internecie każdy mógł wesprzeć 
inicjatywę na portalu zrzutka.pl. Dodatkowo 
pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Tu-
chomiu wpisał się w ramy akcji społecznej 
PZU i na jego realizację przeznaczono 26 tys. 
zł, tym samym budowa obiektu zyskała ko-
lejny grant.
 Wcześniej na to zadanie (zagospodarowa-
nie terenu, mała infrastruktura, itd.) przezna-

Podczas spotkania pani dyrektor hospi-
cjum Ewa Liegman opowiedziała dzie-
ciom, co jest istotą jej pracy. W ciepły 
i przystępny sposób mówiła o nieuleczal-
nych chorobach i odchodzeniu swoich 
podopiecznych, o tym co jest dla nich naj-
ważniejsze.

 Zwracając się do uczniów mówiła o tym, 
jak można pokonać wstyd i lęki, które nie-
kiedy dopadają nas z różnych przyczyn. 
W  pięknych słowach powiedziała uczniom 
co to empatia i jak niewiele trzeba, aby być 
szczęśliwym. Trzeba tylko docenić to, co 
mamy i cieszyć się z każdej chwili spędzonej 
razem. Mówiła o tym, że to co w życiu jest naj-

ważniejsze, to tak naprawdę nic nie kosztuje, 
to czas spędzony z rodziną, przyjaciółmi. To 
także to, co robimy dla drugiego człowieka, 
zwłaszcza ludzi chorych i słabych.
 Dzieci siedziały zasłuchane jak nigdy. Wi-
dać było, że pani Ewa poruszyła ich małe 
serca. Domowe hospicjum dojeżdża do 20 
nieuleczalnie chorych dzieci z Pomorza i ich 
rodziny. Dlatego z inicjatywy wychowawców 
zainicjowano w szkole zbiórkę na rzecz ho-
spicjum.
 Spotkanie było dedykowane uczniom klas 
III, IV i V naszej szkoły. W styczniu szkoła pla-
nuje spotkanie z klasami starszymi.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie

czono około 38 tys. zł, z czego 30 tys. pocho-
dziło z funduszu sołeckiego. Brakującą część 
„dołożyła” Gmina Żukowo. Warto również 
dodać, że bardzo duża część wsi zaangażo-

wała się w prace przy zagospodarowaniu 
placu. Mieszkańcy poświęcili bardzo dużo 
czasu na upiększenie terenu niekiedy anga-
żując własny sprzęt i materiały.
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Przedstawiciele NGO z nową wiedzą

Pomóż rodzinie z Chwaszczyna! Trwa zbiórka.

Ponad 40 przedstawicieli organizacji po-
zarządowych wzięło udział w bezpłatnym 
szkoleniu zorganizowanym przez Gminę 
Żukowo.

 Uczestnicy spotkania omawiali między in-
nymi elementy druku oferty, dowiedzieli się 
jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb 
i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezulta-
tów, zasady konstrukcji budżetu zadania. 
Poznawali również szczegóły druku umowy 
realizacji zadania publicznego oraz druku 
sprawozdania z realizacji zadania.

Przypominamy, że obowiązuje już nowy 
wzór oferty w ramach wniosku o realiza-
cję zadania publicznego! 
 
 Szkolenie odbyło się w sali Centrum Kul-
tury „Spichlerz”. Prowadził je Andrzej Rybus-
-Tołłoczko – administratywista, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
z 10letnim doświadczeniem pacy w urzędach 
samorządowych.

Trwa zbiórka na „nowy dach po pożarze, 
na nową nadzieję”. Potrzebna pomoc dla 
mieszkańców Chwaszczyna, których dom 
płonął kilka dni temu. Pożar spowodował 
bardzo duże szkody, ale dzięki zbiórce 
każdy może pomóc.

https://zrzutka.pl/na-nowy-dach-po-poza-
rze-na-nowa-nadzieje – za pośrednictwem 
tej strony można włączyć się w zbiórkę, 
a trwa to dosłownie moment. Jak podkreśla-
ją poszkodowani „zniszczenia są ogromne- 
cały dach i stropy, okna, garaż i kotłownia. 
Zniszczeniu uległa instalacja wodna, elek-
tryczna i ogrzewanie.”

Zeskanuj kod QR telefonem, 
żeby przejść do zbiórki

– Moim marzeniem jest, aby święta udało się 
nam spędzić już w naszym rodzinnym domu; 
bezpiecznym, ze sprawnym dachem, przede 
wszystkim razem. Chciałabym dać mojej ma-
mie właśnie taki prezent z okazji jej urodzin 
– chociaż odrobinę nadziei – mówią poszko-
dowani.
 W akcję pomocy zaangażowała się rów-
nież Gmina Żukowo, uruchamiając wszystkie 
prawnie dostępne metody pomocy. Z  po-
szkodowanymi w kontakcie są Burmistrz 
Wojciech Kankowski oraz Zastępca Burmi-
strza Tomasz Szymkowiak.
– Gdy tylko dowiedzieliśmy się o pożarze na-
sze jednostki OSP zostały zadysponowane do 
pomocy w usuwaniu jego skutków – mówi 
Burmistrz Wojciech Kankowski. – Jesteśmy 
również przygotowani na sytuację, gdyby po-
trzebne było mieszkanie zastępcze. Z całego 
serca zachęcam też do włączenia się w zbiór-
kę. Warto pomagać, a razem możemy zdziałać 
jeszcze więcej.



SPORT

18  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Zwycięstwo siatkarek z Pępowa 
w Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki
Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Pępo-
wie brały udział w rozgrywkach podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki 
o Puchar Wójta Gminy Kobylnica. Druży-
nie Pępowo I prowadzonej przez Marka 
Siemborskiego udało się zająć I miejsce 
w kategorii „4”.

 W turnieju wystartowało dziesięć zespo-
łów podzielonych na dwie grupy. Dwa pierw-
sze zespoły z każdej grupy awansowały do 
fazy finałowej. Pozostałe walczyły o miejsca 
od 5 do 10. Szkołę z Pępowa reprezentowały 
dwa zespoły, Pępowo I i Pępowo II. Zespół 
Pępowo I już w fazie grupowej bardzo do-
brze się zaprezentował wygrywając wysoko 
wszystkie pojedynki i zajmując pierwsze 
miejsce w grupie „A”. Pępowo II w meczu de-
cydującym o awansie do finałowej czwórki 
uległo Treflowi Gdańsk i ostatecznie zajęło 
szóstą lokatę. 
 W meczu finałowym siatkarki z Pępowo 
I starły się z przeciwniczkami z Lęborka. Nie 
obyło się bez problemów, ale ostatecznie to 
zawodniczki z Pępowa wykazały się więk-
szym spokojem i wygrały cały mecz 2:0 zdo-
bywając tym samym I miejsce i puchar dla 
Pępowa.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Pępowie
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DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

1/8/15/22 
grudnia Żukowska Liga Futsalu Hala Widowiskowo - Sportowa 

w Żukowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

1 grudnia Kino Radunia /Reaktywacja Mała Scena 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

7 grudnia

14 grudnia

7 grudnia

Mikołajkowy Turniej 
w Mini Zapasach

Żukowska Liga Futsalu 
– Junior

III Powiatowy konkurs 
Literacki „Czy znasz baśnie 

i legendy kaszubskie”.

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Szkoła Podstawowa 
w Pępowie

Fundacja Morena Wega

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
o/ Żukowo

7/14 grudnia Sala gimnastyczna 
w Przyjaźni

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Żukowska Liga Siatkówki 
Seniorów

7 grudnia Impreza Mikołajkowa Strefa Kultury 
w Chwaszczynie

Sołectwo Chwaszczyno

7 - 8 grudnia
Rozwiązanie Konkursu 

Fotograficznego
 i na „Najpiękniejszą choinkę”

Dziedziniec kościoła pw. WNMP 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

13 grudnia
Świąteczny 

Turniej Szachowy
Szkoła Podstawowa 

w Pępowie
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

29 grudnia

20 grudnia

Klubowe zawody strzeleckie 
– karabin, pistolet, strzelba

Bożonarodzeniowe 
Jasełka Szkolne

Strzelnica Perkun 
w Miszewku

Szkoła Podstawowa 
w Borkowie

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

Szkoła Podstawowa 
w Borkowie

7 - 8 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy Dziedziniec kościoła pw. WNMP 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie
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