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Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!

2  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Powoli kończymy rok 2019, na konkretne podsumowania przyjdzie jednak jeszcze czas. Już teraz mogę za to powie-
dzieć, że dla Gminy Żukowo to był dobry rok. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zrealizowanych zadań, ale śmiało 
mogę przyznać, że rozpędzamy się. Dziękuję Radzie Miejskiej, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli za dobrą 
współpracę. Niejednokrotnie podkreślałem, że gramy w jednej drużynie, której celem jest troska o sprawy Mieszkańców. 
Tak też było w tym roku.
Wam Drodzy Mieszkańcy, dziękuję za to, że tworzycie naszą żukowską społeczność, jesteście aktywni, macie dobre serca i pomagacie sobie 
nawzajem. Dziękuję Wam również za udział w życiu gminy, w naszych imprezach i konkursach. Niedawno odbyła się VIII już edycja Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, która pokazała, że mimo nienajlepszej aury, świąteczna magia zagościła w naszej gminie.
Już teraz zapraszam Państwa na przyszłoroczne wydarzenia. To będzie dobry rok!

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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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
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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

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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Gmina Żukowo Samorządowym Liderem Edukacji! 
Wyróżnienie również dla Burmistrza Wojciecha Kankowskiego

Umowa na węzeł w Żukowie podpisana!

Już po raz trzeci Gmina Żukowo otrzyma-
ła certyfikat Samorządowy Lider Eduka-
cji. Nadano go zgodnie z rekomendacją 
Komisji Ekspertów, reprezentujących 
środowisko akademickie. Organizatorem 
merytorycznym konkursu była Fundacja 
Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego.

 Wyniki akredytacji w programie „Samo-
rządowy Lider Edukacji” dowodzą, iż Gmina 
Żukowo realizuje lokalną politykę edukacyj-
ną w sposób innowacyjny, nowatorski, pro-
gresywny i efektywny, wdrażając przy tym 
pionierskie rozwiązania programowe, or-
ganizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. 
Certyfikat w Łodzi odebrali w imieniu Gmi-
ny Żukowo: Burmistrz Wojciech Kankow-
ski i Przewodniczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke.
– To dla naszego samorządu bardzo duże 
wyróżnienie, zadania oświatowe to przecież 
inwestycja w przyszłe pokolenia – mówi 

Będzie kosztować niemal 15 mln zł 
i  znacznie przyczyni się do poprawy ko-
munikacji w naszej gminie. Wkrótce ru-
szą zaawansowane prace budowlane 
przy powstawaniu węzła integracyjnego 
w Żukowie. Umowę na wykonanie prac 
podpisał już Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski z przedstawicielem 
wykonawcy zadania, firmy Budowlano – 
Drogowej MTM S.A. z Gdyni.

– To jeszcze nie rewolucja, ale z pewnością 
ewolucja układu komunikacyjnego w Żuko-
wie i okolicach – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – Odczują ją przede wszystkim 
kierowcy samochodów i rowerzyści, bo za-
kres prac jest naprawdę duży.
To jedna z największych inwestycji w gminie 
Żukowo w ostatnich latach. Zakres zamó-
wienia został podzielony na 5 etapów reali-
zacyjnych:

Burmistrz Wojciech Kankowski. – Cieszę 
się, że nasze starania są dostrzegane przez 
niezależne gremia, to motywacja do dalszej, 
ciężkiej pracy. Dziękuję kierownik Referatu 
Oświaty i Zdrowia Ewie Pieczorze i dyrekto-
rom szkół za ich prace na rzecz oświaty.
 Wyróżniono również Burmistrza Woj-
ciecha Kankowskiego tytułem Mecenas 
Wiedzy. Wyróżnienie to przyznawane jest 
menedżerom certyfikowanych jednostek 
samorządu terytorialnego, wykazującym 
się szczególnym, osobistym zaangażowa-
niem na rzecz rozwoju nowoczesnej, inno-
wacyjnej edukacji.

1. Ulica Pożarna i Tuwima w Żukowie
–  Budowa ul. Pożarnej o nawierzchni z kostki 

betonowej na długości ok. 291 mb i szero-
kości zmiennej wraz z budową 17 miejsc 
postojowych (w tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych), budową oświetlenia, kanaliza-
cji deszczowej, robotami teletechnicznymi, 
zagospodarowaniem zieleni.

–  Budowa ul. Tuwima o nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z parkingiem – 94 miej-
sca postojowe dla samochodów osobo-
wych, 5 miejsc postojowych „kiss&ride”, 
2 miejsca postojowe dla pojazdów taxi, 
oświetleniem, kanalizacją deszczową, mo-
nitoringiem, wiatą rowerową dla 20 rowe-
rów, infomatem, robotami teletechniczny-
mi, zagospodarowaniem zieleni, system  
Wi-Fi umożliwiający odbiór Internetu na te-
renie całego parkingu na ul. Tuwima.

2. Trasy rowerowe wzdłuż dróg krajowych
Powstaną trasy rowerowe na ul. Gdyńskiej na 
trasie Małkowo – Żukowo oraz Kościerskiej w re-
jonie skrzyżowania z ul. Brzozową w Glinczu.
3. Trasy rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich
Trasa przebiegać będzie ul. Kartuską prowa-
dzącą z Żukowa w kierunku Kartuz.
4. Trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych
Trasa przebiegać będzie ul. Elżbietańską pro-
wadzącą w kierunku Smołdzina.
5. Trasy rowerowe wzdłuż dróg gminnych
Tu trasy przebiegać będą wzdłuż dróg gmin-
nych w Borkowie, Rutkach, Żukowie (ul. Par-

kowa, ul. Mickiewicza), Glinczu (ul. Brzozowa, 
Akacjowa, Dębowa), Żukowie (ul. Pod Otomi-
no, przez miejscowość Otomino w kierunku 
miejscowości Żukowo), ul. 3 Maja.
 Wartość robót budowlanych opiewa na 
kwotę 14 478 396,80 zł z czego 5 893 693 zł 
stanowi dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji 
zamówienia to 210 dni od daty przekazania 
placu budowy (plac budowy zostanie przeka-
zany na przełomie roku 2019 i 2020).
 Co ważne, jeszcze w tym tygodniu zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę węzła w Rębie-
chowie!
 Przypominamy, że we wrześniu zakończy-
ła się budowa ul. Tuwima w Żukowie, która 
prowadzić będzie do planowanego węzła in-
tegracyjnego i dworca kolejowego Żukowo 
Wschodnie. Więcej o tym zadaniu przeczytać 
można tutaj: https://www.zukowo.pl/Budowa_
ul_Tuwima_juz_na_ostatniej_prostej,27,5648
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Ruszają konkursy ofert. 800 tysięcy złotych w puli

Trwa nabór na członka komisji konkursowej

Burmistrz Gminy Żukowo informuje 
o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy 
Żukowo na 2020 rok z zakresu: „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzi-
ctwa narodowego”, „Wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej” oraz 
„Turystyka i Krajoznawstwo”, a także 
w zakresie tworzenia warunków sprzyja-
jących rozwojowi sportu.

Ze szczegółami moża zapoznać się tutaj:
https://bip.zukowo.pl/a,79232,zarzadzenie-
- nr-218 - w - sp rawi e - o glo s ze nia - ot wa r-
tych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-
-publicznych-gm.html

https://bip.zukowo.pl/a,79231,zarzadzenie-
-nr-217-w-sprawie- ogloszenia- otwar te-
go-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-gmi-
ny-zukowo-w-.html

Potrzebne pliki pobrać można tutaj:
https://www.zukowo.pl/Dokumenty_do_pobrania,258

Zapraszamy do zgłaszania się do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2020 roku  z zakresu: „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo”. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych i innych podmiotów, którzy chcą mieć realny wpływ na rozwój między innymi kultury, sportu 
i turystyki w gminie Żukowo.

Zgłoszenia można składać:
•  bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Gminy, mieszczącej się w Żukowie                           
przy ul. Gdańskiej 52 /p.3-na parterze/ 
(z dopiskiem Referat Promocji i Komunikacji 
Społecznej - Zgłoszenie do komisji konkursowej 
2020) w poniedziałki i w środy w godzinach: 
7:30–15:30; we wtorki w godzinach 7:30–17:00; 
w czwartki w godzinach 7:30–15:00; w piątki 
w godzinach 7:30–14:30; 24 grudnia br. (wtorek) 
Urząd Gminy w Żukowie będzie nieczynny.

•  za pośrednictwem poczty/przysyłki kurierskiej 
(decyduje data stempla pocztowego) pod 
adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52; 
83-330 Żukowo,

•  elektronicznie na: k.pluta@okis-zukowo.pl lub 
r.cebela@zukowo.pl (w tytule maila wpisać: 
Zgłoszenie do komisji konkursowej 2020)

Ze szczegółami naboru można zapoznać się na 
stronie www.zukowo.pl. Tam też znajduje się for-
mularz zgłoszeniowy.
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Most przy ul. Marii Konopnickiej w Żukowie już po remoncie

Umowa podpisana - czas na budowę 
ul. Faustyny i ul. Wierzbowej w Żukowie

Za nami remont drewnianego mostu 
w  ciągu drogi gminnej ul. Marii Konop-
nickiej w Żukowie. Dzięki niemu dojazd 
do Elżbietowa będzie znacznie szybszy 
i łatwiejszy. Most łączy bowiem ulicę Par-
kową z wspomnianą ulicą Marii Konopni-
ckiej.

 Prace polegały na wymianie pokładu gór-
nego i dolnego poprzez:
• demontaż pokładów drewnianych
• montaż belek struganych pokładu kładki
• impregnacja belek konstrukcyjnych
• naprawa i montaż balustrad 
 Remont zakończył się w listopadzie tego 
roku. Prace wykonywała Spółka Komu-
nalna Żukowo Sp. z o.o. Koszt zadania wy-
niósł ponad 18 tys. zł.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kan-
kowski podpisał umowę na budowę 
ul. Faustyny i ul. Wierzbowej w Żukowie. 
Wykonawcą zadania jest firma Kruszywo 
Sp. z o.o. z Linii.

 Prace obejmować będą przede wszyst-
kim wykonanie nawierzchni bitumicznej po-
wyższych dróg o łącznej długości ok. 330 m 
i szerokości 6 m. Wykonany zostanie rów-
nież pas zieleni oraz chodnik jednostronny, 
a także oświetlenie.
 Zakres prac obejmować będzie również 
budowę dwóch wyniesionych przejść dla 
pieszych oraz budowę kanalizacji deszczo-
wej i połączenie jej z istniejącym systemem 
odwodnienia. Istniejące wjazdy zostają do-
stosowane do nowobudowanej nawierzch-
ni, powstaną też wjazdy na teren parkingu 
i promenady kościelnej przy Kościele Miło-
sierdzia Bożego w Żukowie.
– Inwestycja poprawi przede wszystkim bez-
pieczeństwo kierowców i pieszych porusza-
jących się tymi odcinkami – mówi Burmistrz 

Wojciech Kankowski. – Potrzeb drogowych 
jest znacznie więcej i sukcesywnie staramy się 
je realizować, również w oparciu o zewnętrz-
ne dofinansowania, tak jak w przypadku tego 
zadania.
 Wartość robót budowlanych to prawie 
800 tys. zł, z czego 50% stanowi dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Prace potrwają do czerwca 2020 r.
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Zakończyło się asfaltowanie dróg na terenach sołeckich
 Na drogach będzie bezpieczniej i wygod-
niej - zakończyły się odbiory prac polegają-
cych na wykonaniu nawierzchni bitumicznej 
na 10 drogach na terenie sołectw w gminie 
Żukowo. 

Asfaltowane były następujące odcinki:
• Skrzeszewo, ul. Dworska (ok. 300 m)
• Glincz, ul. Wierzbowa (ok. 120 m)
• Chwaszczyno, ul. Mickiewicza (ok. 300 m)
• Banino, ul. Borowiecka (ok. 100 m) 
• Niestępowo, ul. Leśna (ok. 90 m)
• Przyjaźń, ul. Słoneczna (ok. 650 m) 
• Przyjaźń, ul. Dworcowa (ok. 40 m)
• Borkowo, ul. Jeziorna (ok. 50 m)
• Łapino Kartuskie, ul. Sosnowa (ok. 100 m)
• Sulmin, ul. Gralathów (ok. 110 m)

 Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł. 
Pieniądze na ten cel pochodzą w zdecydo-
wanej większości z budżetu żukowskiego sa-
morządu. 80 tys. zł „dołożyło” Nadleśnictwo 
Kolbudy. Prace wykonała spółka Eurovia  
Polska S.A. 

ul. Borowiecka w Baninieul. Dworcowa w Przyjaźni

ul. Galathów w Sulminie ul. Jeziorna w Borkowie

ul. Dworska w Skrzeszewie
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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

ul. Leśna w Niestępowie

ul. Słoneczna w Przyjaźni

ul. Mickiewicza w Chwaszczynie

ul. Sosnowa w Łapinie
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Młodzieżowa Rada Gminy Żukowo obradowała

Wspieramy Szlachetną Paczkę

Żukowska młodzież spotkała się w ramach 
V sesji Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo. 
Najważniejszą z podjętych uchwał była ta, 
o rezygnacji z wyborów uzupełniających.

 Podczas sesji młodzi radni dyskutowali 
również o planach na przyszły rok. Wśród nich 
znalazły się: dołączenie do projektu Czas na 
Młodzież, współorganizacja akcji Rowerowy 
Maj, a także kontynuacja działań związanych 
z Grą Terenową.
 Dwie radne, Natalia Bochan i Oliwia Flisi-
kowska wybrano jak reprezentantki Gminy 
Żukowo w Młodzieżowej Radzie Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Fot. Młodzieżowa Rada Gminy w Żukowie

Urzędnicy z Burmistrzem Gminy Żukowo 
Wojciechem Kankowskim na czele zrobili 
paczkę dla jednej z rodzin powiatu kartu-
skiego w ramach akcji Szlachetna Paczka. 
Do prezentu dorzucili się również Radni.

– Gdy tak dużo osób daje coś drobnego od sie-
bie, razem powstaje coś, z czego możemy być 
dumni – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. 
– Każda pomoc ma znaczenie, co udowodnili 
pracownicy magistratu i radni tworząc okazałą 
paczkę o znacznej wartości. Mieszkańcy naszej 
gminy często angażują się w akcje charytatyw-
ne i pomocowe, za co należy im się wielki sza-
cunek.
 Na uwagę zasługuje również fakt, że 
wszystkie rodziny z powiatu kartuskiego zna-
lazły darczyńców!
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Choinka pod Urzędem Gminy rozświetlona!

Święty Mikołaj, biskup Miry, 
w borkowskiej szkole

To już tradycja, że w Mikołajki wraz 
z  dziećmi i św. Mikołajem śpiewając 
kolędy symbolicznie rozświetlamy cho-
inkę pod urzędem! Tak też było tym ra-
zem. O oprawę muzyczną zadbał zespół 
Strzelenka z Tuchomia, a o drobiazgi dla 
dzieci sam św. Mikołaj.

Wczesnym popołudniem do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 
zawitał biskup Mikołaj, najbardziej rozpo-
znawalny święty w świecie. W asyście i przy 
dźwięku dzwonków wkroczył dostojnie 
do oczekujących go na sali gimnastycznej 
uczniów klas młodszych. Dzieci gromkim 
i radosnym śpiewem „Dzyn, dzyn, dzyn 
Mikołaju święty...” powitały gościa z Azji 
Mniejszej.

 Mikołaj wszedł pomiędzy dzieci i przywitał 
się z nimi serdecznie. Wielu uczniom uścisnął 
dłoń, dowiadywał się jak minął ten rok od jego 

poprzedniej wizyty w Borkowie. Pytał dzieci, 
czy są grzeczne, czy pilnie pracują, czy słucha-
ją rodziców i nauczycieli. Następnie poszcze-
gólne klasy recytowały zwrotki wiersza „Nasz 
kochany Mikołaju!”. Dzieci chwaliły się w nim, 
ze przez cały rok robiły, co mogły, by zasłużyć 
na pochwały. Starały się „słuchać często, pso-
cić rzadko”.
 Dyrektor szkoły, Józef Belgrau, wyraził 
wdzięczność świętemu za pamięć o borkow-
skich dzieciach. Przybliżył postać tego bisku-
pa z zamierzchłych czasów. Mikołaj z Miry za-
słynął po wieki ze swej dobroci i poświęcenia 
dla innych. Od siedemnastu stuleci wędruje 

po świecie i przynosi radość, przede wszyst-
kim dzieciom. Wszędzie dokonuje licznych 
cudów. Jego imię nosi tysiące kościołów, ka-
plic, szpitali i hospicjów. Jest patronem wielu 
państw i miast. Patronuje cukiernikom, pieka-
rzom i wielu innym zawodom. Święty Mikołaj 
służy pomocą w każdej potrzebie.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Borkowie
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Jarmark Bożonarodzeniowy znów oczarował
Choć pogoda nie sprzyjała VIII Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu w Żukowie, to nie można było mu 
odmówić świątecznej atmosfery i magicznego klimatu. 

 Tego weekendu każdy mógł kupić świą-
teczne ozdoby, upominki, a także świetnie 
spędzić czas. Wśród stoisk, nie zabrakło gości 
z gmin partnerskich ze Świdnicy oraz Saint 
Junien we Francji. Były pyszne wypieki od 
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Niestępowa, 
Żukowa, Otomina i Tuchomia, sery z Francji, 
ręcznie malowane ozdoby, karuzela dla dzieci 
i wiele innych.
 Pierwszego dnia na jarmarkowej scenie 
królowały kolędy w wykonaniu zespołu Armia 
Pana i artystów Pani Durkiewicz. Widowisko-
we okazało się również rozświetlenie choinki. 
Dzień zakończył się fantastycznymi koncer-
tami w Centrum Kultury Spichlerz. Najpierw 
publiczności zaprezentowała się Natalia 
Cepelik-Muianga, znana między innymi z pro-
gramów Mam Talent i Voice od Poland. Po niej 
wystąpił Szymon Wydra z akustycznym wyko-
naniem znanych utworów.
 W niedzielę, tuż po słowie wstępu Burmi-
strza Gminy Żukowo Wojciecha Kanowskiego, 
na jarmarkowy dziedziniec wjechał sam św. 
Mikołaj na psim zaprzęgu. Wyjątkowy gość 
okazał się jednym z bohaterów drugiego dnia 
imprezy, od pierwszych chwil gromadząc 
w ogół siebie spore grono dzieci. Bardzo dobre 
koncerty tego dnia dały Kaszubski z Chwasz-
czyna, Folk Acoustic i Chór Gospel Ascoltate. 
Jarmark zakończył się widowiskowym poka-
zem sztucznych ogni.
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Zeskanuj telefonem kod QR, 
żeby zobaczyć relację video
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Rywalizacja po kaszubsku 
- Méster Bëlnégò Czëtaniô

– Kłaniam się Wam, bo poświęcacie cząstkę 
siebie by kultywować i pielęgnować język 
kaszubski – mówił Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski.
Uczestników zmagań oceniała komisja 
w  składzie: Dariusz Majkowski- przewodni-
czący komisji, Krystyna Rogalewska, Hanna 
Gruba i Robert Groth.
– Chciałbym podziękować wszystkim uczest-
nikom konkursu za udział w nim, oraz wszyst-
kim osobom, które pomogły w przygotowa-
niu uczestników – mówił Dariusz Majkowski.
W poszczególnych kategoriach najlepsi oka-
zali się:
kat. I-III: Amelia Steinka, Kinga Pobłocka, 
Klaudia Hewelt, 
kat. IV- VI: Aleksandra Browarczyk, Zuzan-
na Chylewska, Julia Plichta
kat. VII- VIII: Wiktoria Daleka, Wiktoria Cy-
bula, Marta Melibruda 
kat. Ponadpodstawowe: Wiktoria Furman, 
Nikola Bronk, Anna Frankowska 
kat. Dorośli: Elżbieta Bugajna, Karolina 
Serkowska, Paulina Węsierska.
 Cele konkursu do między innymi popula-
ryzacja literatury i kultury kaszubskiej, roz-
budzenie pasji czytania w języku kaszubskim, 
podnoszenie rangi języka kaszubskiego.
 Finał regionalny zmagań odbył się 13 
grudnia br. w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Około 60 osób rywalizowało w Szkole Podstawowej w Glinczu w ramach konkursu Méster Bëlnégò 
Czëtaniô - Mistrz pięknego czytania. Etap powiatowy wyłonił uczestników, którzy reprezentować 
będą powiat kartuski na szczeblu wojewódzkim konkursu.
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Uczniowie z 12 szkół wystartowali  
w III Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej

 Na wstępie przybyłych uczniów i ich 
opiekunów powitała dyrektor SP w Baninie 
p. Ewa Kosznik. Do konkursu przystąpiło 38 
uczniów z 12 szkół z powiatu kartuskiego. 
Wykonawcy wykazali się wysokim pozio-
mem przygotowania do występu, ciekawą 
interpretacją, muzykalnością , kulturą sce-
niczną oraz pomysłowością w doborze ubio-
ru scenicznego. 
 Po prezentacjach wokalnych wszyscy 
uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zo-
stali poczęstowani przepysznymi wypieka-
mi. Dziękujemy Natalii Brzeskiej i Piotrowi 
Kropidłowskiemu za zasponsorowanie swo-
ich wypieków naszym gościom.
 Mając na uwadze kryteria oceniania takie 
jak: dobór repertuaru do wieku wykonawcy, 
intonację, dykcję, interpretację oraz ogólny 
wyraz artystyczny, jury w składzie: Małgo-
rzata Chomicz, Katarzyna Michalska i  Woj-
ciech Wojda, po długich i burzliwych nara-
dach, podjęło decyzję i laureatami zostali:
 
W kategorii klas 0-I:
I miejsce – Jan Gruba
II miejsce – Witold Ptak i Łucja Niklas
III miejsce – Lena Stefan
wyróżnienie – Zuzanna Koniarek i Zofia Klasa

W kategorii wiekowej II-III:
I miejsce – Małgorzata Laskowska
II miejsce – Zofia Szewczyk i Marta Bach
III miejsce – Aleksandra Radkowska
wyróżnienie – Nadia Szreder
 
W kategorii wiekowej IV – V:
I miejsce – Kinga Szczypior i Nikola Miąskowska
II miejsce – Agnieszka Kazior
III miejsce – Oliwia Nastały
wyróżnienie – Julia Pluto - Prondzińska, 
Klaudia Majewska, Hanna Ptak
 
W kategorii wiekowej VI – VIII:
I miejsce – Wiktoria Daleka
II miejsce – Patrycja Markowska i Marcelina 
Urban
III miejsce – Dominika Płotka
wyróżnienie – Agnieszka Tusk, Monika Bul-
czak, Marta Szulc.
 Za swój występ każdy wykonawca otrzy-
mał z rąk w-ce dyrektor Lidii Farian dyplomy 
i upominki, a laureaci konkursu również na-
grody. Patronat nad konkursem objęli Sta-

W sali teatralnej szkoły w Baninie odbył się III Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej. Konkurs 
miał na celu uświetnienie obchodów Święta Niepodległości, popularyzację piosenek patriotycznych 
wybranych z dorobku kultury polskiej, kształcenie uczuć patriotycznych, odkrywanie talentów wo-
kalnych i motywowanie do ich rozwijania, a także wymianę doświadczeń artystycznych.

rosta Powiatu Kartuskiego – Bogdan Łapa, 
Burmistrz Gminy Żukowo – Wojciech Kan-
kowski, Dyrektor OKiS w Żukowie – Alek-
sandra Rogalewska-Kania, Sklep Muzyczny 
GAMA w Gdańsku – Mirosława Mondalska 
i Janusz Kuleszo.

Źródło: Hanna Pek i Małgorzata Pińska
Szkoła Podstawowa w Baninie
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Partnerstwo lokalne na przykładzie Akumulatora 
Społecznego - podsumowanie projektów

 Spotkanie było okazją do posumowania 
projektów i wymiany doświadczeń. Grupy 
nieformalne, które skorzystały z Akumula-
tora Społecznego opowiedziały o swoich 
przedsięwzięciach zaproszonym gościom. 
Nie zabrakło prezentacji multimedialnych, 
wystawy haftu kaszubskiego pań działają-
cych przy KGW Niestępowo, a nawet pyszno-
ści przygotowanych przez Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich pod okiem dietetyka. 
 Wśród omawianych projektów pojawił się 
miedzy innymi Turniej Indiaci, a także za-
wody siatkarskie. Z kolei Pan Jerzy Boczoń 
przedstawił w krótkiej prezentacji sposoby 
funkcjonowania społeczeństwa obywatel-
skiego z wykorzystaniem organizacji poza-
rządowych oraz grup mieszkańców. Rozma-
wiano również o planach na przyszłość.

W Centrum Kultury Spichlerz spotkali się grantobiorcy konkursów z lat 2017-2019 w ramach regran-
tingu Akumulator Społeczny- „Wsparcie Finansowe i Merytoryczne Organizacji Pozarządowych 
w Gminie Żukowo” oraz w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

WYDARZENIA
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Chwaszczynie uroczyście obcho-
dzono Międzynarodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych. 

 W tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć 
panią Magdalenę Biegańską z Biura Pełno-
mocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób 
z Niepełnosprawnością, laureatkę XVII edycji 
konkursu „Gdynia bez barier”, która wpro-
wadziła naszą młodzież w temat niepełno-
sprawności.
 Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego nr 2 W Gdańsku (jest to 
otwarta, dynamiczna i zintegrowana ze śro-
dowiskiem lokalnym placówka oświatowa 
szkolnictwa specjalnego dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w  stopniu umiarkowanym, znacznym i głę-
bokim oraz z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi) zabrały nas w czarodziejski świat 
„Pięknej i Bestii”.
 Wspaniały koncert dali kolejni zaproszeni 
goście: zespół „Remont Pomp” działający 
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdań-
sku. Główną inspiracją dla zespołu jest muzy-
ka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki 
afrykańskiej. Nasi uczniowie mieli okazję po-
znać instrumenty oraz spróbować swoich sił, 
grając na niektórych.
 Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych dają możliwość zwró-
cenia uwagi na konieczność integracji osób 
niepełnosprawnych z resztą naszego społe-
czeństwa. Jest to również doskonała okazja 
dla uczniów naszej szkoły, by budować do-
bre relacje oraz kształtować postawy tole-
rancji. 

Źródło: SP w Chwaszczynie/Agata Sikorska
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Uczniowie z Banina z dużą wiedzą o baśniach kaszubskich

Ze szkoły w Baninie do konkursu przystąpiło 
9 uczniów w trzech kategoriach. Przez mie-
siąc wszyscy uczniowie przeczytali około 
100 baśni i przygotowywali się do testu, któ-
ry zresztą napisali rewelacyjnie. Aż czterech 
uczniów zdobyło pierwsze miejsce na po-
dium. Banińska szkoła uplasowała się rów-
nież na pierwszym miejscu w rankingu szkół.
Nagrody i dyplomy wręczali zaproszeni go-
ście: Burmistrz Wojciech Kankowski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke, 
prezes ZK-P/o Żukowo Józef Belgrau oraz Dy-
rektor Szkoły w Pępowie Zenon Byczkowski.
Wyniki wszystkich uczniów: 
W kategorii klas 0
I miejsce – ex aequo-Maja Lichoń (SP1 Żuko-
wo) oraz Franciszek Malek (SP1 Żukowo)  

W Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie odbył się III Powiatowy Konkurs Literacki „Czy znasz 
baśnie i legendy kaszubskie?” W konkursie wzięło udział 7 szkół z  naszego powiatu. Organizatorem zmagań był żu-
kowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-–Pomorskiego, który razem z Urzędem Gminy Żukowo ufundował nagrody.

W kategorii klas I – II                                                                                     
I miejsce –ex aequo Bianka Sosnowska oraz 
Jakub Stankiewicz (SP Banino)    
II miejsce -ex aequo Jan Wróbel (SP Banino) 
oraz  Andżelika Deik (SP Glincz)                                                                                                                              
III miejsce – Karolina Ołdytowska (SP Glincz)   
                                                                                                                                      
W kategorii klas III – IV                                                                                  
I miejsce – Jan Szawłowski  (SP Banino)
II miejsce – ex aequo Karolina Garwolińska 
(SP Banino) i Amelia Willich (SP Skrzeszewo)                                                                                           
III miejsce – Magda Garwolińska (SP Banino)
wyróżnienie – Wiktoria Szydełko (SP Skrze-
szewo)                                                                               

W kategorii klas V-VI 
I miejsce – Konrad Świderski (SP Banino) 

II miejsce – Klaudia Błażejewska (SP Banino)
III miejsce – ex aequo Maria Wawrzonkowska 
(SP Banino) oraz Maciej Kankowski (SP Skrze-
szewo)                                                                  
wyróżnienie – Tomasz Magulski (SP Skrzesze-
wo)

W kategorii klas VII-VIII 
I miejsce – Paweł Krefta (SP Pępowo)
II miejsce – Łukasz Januszewski (SP Pępowo)
III miejsce – Julia Syldatk (SP Pępowo) 
wyróżnienie – Oliwia Elgert (SP Skrzeszewo)

Źródło: SP Banino
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Żukowskie talenty rywalizowały w konkursie

 Wyróżnienia otrzymali: Amelia Gierszew-
ska, Marta Górska, Julia Formella, Witold 
Ptak i zespół Banińskie Kwiatuszki. 
 Młodzi uczestnicy rywalizowali w 5 katego-
riach:
• Indywidualne Taniec, akrobatyka
• Zespoły wokalne
• Indywidualne Teatr
• Indywidualne Muzyka
• Zespoły taneczne

20 uczestników z gminy Żukowo wzięło udział w IV Gminnym Przeglądzie Talentów Artystycznych. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki, a Grand Prix powędrowało w tym roku do Natalii Chustak!

 Na scenie nie brakowało akcentów kaszub-
skich, patriotycznych, a nawet rockowych. 
Występy uczestników oceniało jury w  skła-
dzie: Barbara Halasz (polonistka), Joanna 
Zięba (właścicielka Studio Tańca Mambo) 
oraz Paulina Milczanowska (przedstawiciel 
Ośrodka Kultury i Sportu.) Przegląd odbył się 
w Centrum Kultury Spichlerz, a jego organiza-
torem był Ośrodek Kultury i Sporu w Żukowie. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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Medal Mistrzostw Polski zawodnika GKS Żukowo

Wielkie emocje na turnieju Indiaca w Żukowie

Wojciech Serkowski z Gminnego Klubu 
Sportowego Żukowo zdobył brązowy 
medal Mistrzostw Polski U23 w biegach 
przełajowych na dystansie 8km, których 
gospodarzem były Kaszuby!

 Wojtek od lat będąc zawodnikiem ścisłej 
czołówki wywalczył upragniony medal in-
dywidualnie w kategorii młodzieżowej (od 
stycznia będzie już seniorem).
 Wcześniej wraz z Markiem Kowalskim i Łu-
kaszem Kujawskim wywalczyli w drużynie 
brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów 
w Żaganiu w roku ubiegłym. Tak też GKS Żu-
kowo drużynowo zdobyło brąz w kategorii 
juniorów.
 Miła informacja dotarła z Ludowych Ze-
społów Sportowych, ponieważ GKS Żukowo 
sekcja lekkiej atletyki otrzymała List Gratula-
cyjny jako wiodący klub w roku 2019!

Źródło: GKS Żukowo

W Żukowie odbyła się niecodzienna im-
preza sportowa. Nowa dyscyplina INDIA-
CA zgromadziła reprezentacje sołeckie 
Gminy Żukowo oraz zawodników z Gminy 
Morąg. Aż 8 drużyn wzięło udział w I Sa-
morządowym Turnieju „Indiaca to lotka 
słodka” o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Żukowie.

 Na boisku pojawili się zawodnicy repre-
zentacji sołeckich: Chwaszczyna, Pępowa, 
Leźna, Borkowa, Sulmina i drużyny z Morą-
ga. Nowa dyscyplina popularna od kilku lat 
w Morągu zdobyła dużą popularność w Gmi-
nie Żukowo dzięki Iwonie Wygnał z Indiaca 

Team Żukowo. Szkolenie Indiaci rozpoczęło 
się we wrześniu br. i bardzo zainteresowało 
dzieci i dorosłych. 
 I Samorządowy Turniej w Indiacę zgroma-
dził wiele fanów tej nowej dyscypliny. Otwar-
cia dokonał Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski wraz z Witoldem Szmidtke 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żukowie. 
W sołeckich zespołach nie zabrakło wyjątko-
wych gości. Udział w Turnieju wziął między 
innymi Piotr Fikus Wicestarosta Powiatu Kar-
tuskiego oraz Witold Szmidtke, który spra-
wował patronat nad Turniejem.
 W zespołach grali przedstawiciele Rad 
Sołeckich i mieszkańcy Gminy Żukowo. Nad 

przestrzeganiem przepisów gry czuwali 
nauczyciele WF, a przedstawiciele Młodzie-
żowej Rady Gminy Żukowo wraz z Radosła-
wem Cebela pomagali we współorganizacji 
imprezy. Zawody dostarczyły uczestnikom 
ogromnych, niezapomnianych emocji, wspa-
niałej atmosfery i dobrej zabawy. Pokaz ar-
tystyczny, aby uatrakcyjnić zawody, przygo-
towało Studio Tańca Mambo a także zespół 
„Czarodzieje z Kaszub”. Przepiękne występy 
zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. 
Nie zabrakło poczęstunku zorganizowanego 
przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie 
oraz integracji sportowej wśród uczestników 
i przybyłych gości.
 W ostatecznej klasyfikacji zespoły uplaso-
wały się w następującej kolejności:
1 miejsce Indiaca Morąg
2 miejsce Sołectwo Borkowo
3 miejsce Sołectwo Sulmin
4 miejsce Sołectwo Chwaszczyno
5 miejsce Sołectwo Pępowo
6 miejsce Sołectwo Leźno

 Na zakończenie imprezy pod hasłem „In-
diaca to lotka słodka” na wszystkich czekała 
słodka lotka na torcie ufundowanym przez 
Radę Sołecką w Chwaszczynie. I Samorzą-
dowy Turniej Indiaca w naszej Gminie, zdo-
był sympatię wielu mieszkańców. Propaguje 
sport i rekreację wśród dzieci i dorosłych, 
otwiera horyzonty na dyscypliny europejskie 
- popularyzuje Indiacę jako atrakcyjną dyscy-
plinę, integruje społeczeństwo i umożliwia 
niezapomniane wrażenia.
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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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