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Szkoła w Miszewie już z nową 
salą gimnastyczną

Mieszkańcy z gminy Żukowo uczestniczyli 
w Światowych Dniach Młodzieży
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowo!
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Za niecały miesiąc w Żukowie odbędzie się tegoroczna edycja Dnia Jedności Kaszubów. To wydarzenie, które od 
wielu lat promuje naszą kulturę i tradycję. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa na tę imprezę, a na ostatnich 
stronach tego numeru „Mojej Gminy” znajdziecie wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego wydarzenia. 
Przeczytacie w nim również o naszych inwestycjach, a zwłaszcza o oddanej niedawno do użytku sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Miszewie. Warto też wspomnieć o rozpoczętych pracach termomodernizacyjnych w szkole w Pę-
powie, a także o trwających zadaniach w Żukowie (modernizacja ul. 3maja, przebudowa nowej siedziby OKiSu) i Skrzeszewie (rozbudowa OSP).
Pozostając w temacie inwestycji chciałbym podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Nasz Spichlerz został nominowany do prestiżowego 
konkursu „Modernizacja roku & Budowa XXI w.”
Na koniec serdecznie zapraszam do przyłączenia się do zbiórki pieniędzy na protezę ręki mieszkanki naszej gminy. Jak pomóc i dlaczego to takie 
ważne? O tym przeczytają Państwo na str. 9                                                                                                           

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo
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Materiały prasowe oraz zdjęcia 
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Wersja elektroniczna wydania 
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tygodnia od ukazania się 

numeru.
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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
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  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 
Koordynator Referatu:  
Wiesław Pałka, pokój 11,  
tel.: 58 685-83-56, e-mail: inwestycje@zukowo.pl

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

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

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

Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-Bobula, 
pokój 12, tel.: 58 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
•  Zespół Promocji Gminy pokój 42,  

tel. 58 685-83-68
•  Kontakt dla mediów: 

Inspektor: Piotr Lewna 
tel. 58 685-83-68, 885 227 111,  
e-mail: redakcja@zukowo.pl

•  Zespół Komunikacji Społecznej pokój 13, 
tel. 58 685-83-08

•  Kontakt do stanowiska ds. rekreacji, sportu  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Główny specjalista: Radosław Cebela, pokój 13 
tel.: 58 685-83-08, e-mail: r.cebela@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Wojciech Kankowski 
pokój 5, tel.: 58 685-83-00
e-mail: burmistrz@zukowo.pl 

Referat Środowiska i Rolnictwa 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Ochrona środowiska,  

tel.: 58 685-83-48, pokój 38
•  Ochrona przyrody,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
•  Rolnictwo,  

tel.: 58 685-83-34, pokój 37
•  Gospodarka odpadami komunalnymi,  

tel.: 58 685-83-71, pokój 32
•  Czystość i porządek publiczny,  

tel.: 58 685-83-49, pokój 34
Kierownik Referatu: Sabina Makurat,  
pokój 33, tel.: 58 685-83-63 
e-mail: srodowisko@zukowo.pl

Referat Komunalny  
i Infrastruktury Drogowej 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Sprawy komunalne: wodociągi, kanalizacja 

sanitarna,   
tel.: 58 685-83-86, pokój 4

•  Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie 
miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy,  
tel.: 58 685-83-50, pokój 5

•  Drogi, tel.: 58 685-83-88, 58 685-83-57, pokój 3
Kierownik Referatu: Magdalena Podlaska-
Szarmach, pokój 4,  
tel.: 58 685-83-86, e-mail: komunalny@zukowo.pl 

Referat Urbanistyki i Nieruchomości 
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
•  Kancelaria Referatu,  tel.: 58 685-83-15, pokój 21, 

budownictwo@zukowo.pl
•  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

tel.: 58 685-83-15, pokój 21,  
budownictwo@zukowo.pl

•  Gospodarka nieruchomościami,  
tel.: 58 685-83-31, pokój 25

•  Opłaty adiacenckie, tel.: 58 685-83-31, pokój 25
•  Ewidencja zabytków, tel. 58 685-83-31, pokój 25
•  Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne, tel.: 58 685-83-91, pokój 25
•  Geodezja i kartografia,  

tel.: 58 685-83-28, pokój 27
Kierownik Referatu: Mariola Dempc-Klik, 
pokój 22, tel.: 58 685-83-90 
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl

Referat Podatków i Opłat 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego - osoby fizyczne,  

tel.: 58 685-83-33, pokój 28
•  Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

- osoby prawne, tel.: 58 685-83-60, pokój 37
•  Wymiar podatku od środków transportowych – 

osoby fizyczne, osoby prawne, tel.: 58 685-83-47, 
pokój 26

•  Windykacja i egzekucja, tel.: 58 685-83-46, 
pokój 41

•  Księgowość podatkowa, tel.: 58 685-83-85, 
pokój 41

Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36,  
tel.: 58 685-83-04, e-mail: pio@zukowo.pl

Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
•  Księgowość Budżetowa, Sprawozdawczość,  

tel.: 58 685-83-36, pokój 29
•  Płace, tel.: 58 685-83-44, pokój 21
Kierownik Referatu: Lucyna Cybula,  
pokój 21-22, tel.: 58 685-83-32 
e-mail: skarbnik@zukowo.pl

Referat Organizacyjny 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Obsługa Rady Miejskiej, tel.: 58 685-83-35, pokój 17, 
e-mail: radamiejska@zukowo.pl
Obsługa sołectw i osiedli, tel: 58 685-83-27, pokój 17, 
e-mail: solectwa@zukowo.pl
Kadry, tel.: 58 685-83-25, pokój 16,  
e-mail: kadry@zukowo.pl
Archiwum zakładowe, tel.: 58 685-83-25, pokój 16
Kierownik Referatu: Brygida Markowska, 
pokój 16, tel.: 58 685-83-01, 
e-mail: sekretarz@zukowo.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień 
Katarzyna Gonia
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 685-83-39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Prusa 49, 83-330 Żukowo
Kierownik: Alicja Pyszka
tel.: 58 681-82-64
e-mail: gops@zukowo.pl
www.gops.zukowo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Aleksandra Rogalewska 
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo 
tel.: 58 680 08 48, 58 736 62 01 
e-mail: okis@okis-zukowo.pl 
www.okis-zukowo.pl 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
Prezes: Michał Sirocki
tel.: 58 586-75-86
e-mail: spolkakomunalna@zukowo.pl
www.skzukowo.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
ul. Polna 70, 83-330 Żukowo, 
czynny 5 dni w tygodniu:
-  wtorek - godz. 8:00 - 16:00
-  środa - godz. 8:00 - 16:00
-  czwartek - godz. 8:00 - 18:00
-  piątek - godz. 8:00 - 16:00
-  sobota - godz. 8:00 - 14:00
tel.: 721-040-200

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
Kod pocztowy: 83-330 Żukowo
REGON: 000549795

Burmistrz: Wojciech Kankowski
Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
Skarbnik: Lucyna Cybula
Sekretarz: Brygida Markowska

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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Z myślą o poprawie jakości życia 
niepełnosprawnych mieszkańców
Gmina Żukowo przystąpiła do projektu 
„Monitoring działań jednostek admini-
stracji rządowej i samorządowej w  woje-
wództwie pomorskim w kontekście reali-
zacji praw osób z niepełnosprawnościami 
i dostosowania do postanowień Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” 
i otrzymała CERTYFIKAT – SAMORZĄD 
WDRAŻAJĄCY KONWENCJĘ ONZ O  PRA-
WACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach  Programu Ope-
racyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (Prio-
rytet: II. Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działa-
nie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz wy-
łączenia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych)
Celem projektu było przeprowadzenie mo-
nitoringu realizacji praw osób z niepełno-
sprawnościami i dostosowanie obowiązują-
cych działań do postanowień wynikających 
z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych. 

Proponowane rozwiązania (rekomendacje) 
i prowadzone działania  przez Gminę Żuko-
wo mają na celu poprawę jakości życia nie-
pełnosprawnych mieszkańców, zapewnie-
nie dostępności usług i przestrzeni, a także 

wzmocnienie możliwości korzystania przez 
osoby z niepełnosprawnościami z praw 
obywatelskich na takich samych zasadach, 
jak inni obywatele.

Zgłoś kandydata do 
Gminnej Nagrody 
„Sucovia”
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Gminnej Nagrody „Sucovia” 
za rok 2018. Prosimy o zgłaszanie propozycji osiągnięć w roku 2018 
oraz kandydatur do nagrody mecenasa. Macie Państwo dużą wiedzę na 
temat osób i instytucji najbardziej wyróżniających się w danej dziedzinie, 
dlatego liczymy na Państwa pomoc przy zgłoszeniu wybitnych osobowości 
działających na rzecz gminy. Zgłoszenia w formie pisemnej wraz 
z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 marca 2019 roku na adres:

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo

bądź podpisany skan na adres e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
Regulamin i wniosek dostępne są na:
www.zukowo.pl/Zglos_kandydata_do_Gminnej_Nagrody_Sucovia,10,5345
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 680 08 48 
lub pod adresem e-mail: a.krauze@okis-zukowo.pl.
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Przebudowa spichlerza z nominacją 
do prestiżowego konkursu
Przebudowa zabytkowego spichlerza w Żukowie została nominowana do finału 
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku & Budowa XXI w.”

 Konkurs odbywa się pod patronatem: Mini-
stra Edukacji Narodowej, Przewodniczącego 
Komisji Sejmowej RP, Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspekto-
ra Ochrony Środowiska. Strategicznym part-
nerem medialnym konkursu jest Rzeczpo-
spolita.
 Konkurs „Modernizacja roku & Budowa XXI 
w.” wytycza nowe trendy w budownictwie 
oraz promuje najlepsze modernizacje oraz 
nowe budowy w Polsce. Konkursowe jury 

ocenia między innymi poziom rozwiązań ar-
chitektonicznych i urbanistycznych, funkcjo-
nalność obiektów, nowoczesność stosowa-
nej technologii, a także społeczny odbiór. 
 Przebudowa spichlerza to inwestycja, 
która z pewnością pomoże w organizacji 
przedsięwzięć kulturalnych. Salę widowisko-
wą zaprojektowano z myślą między innymi 
o kameralnych występach i przedstawieniach 
artystycznych. W obiekcie będzie mieścić się 
również Strefa Kultury i Centrum Aktywności 

Rodzin. Spichlerz będzie sercem kulturalnym 
Gminy Żukowo, miejscem spotkań i koncertów.
 Łączny koszt inwestycji „Rewitalizacji Sta-
rego Centrum Żukowa” to 12 mln zł, z czego 
7  mln to dofinansowanie ze środków unij-
nych. Na zadanie, oprócz modernizacji spi-
chlerza (ok 9 mln zł), składają się również: 
modernizacja ul. 3 Maja (prace obecnie trwa-
ją) i  utworzenie przyklasztornej przestrzeni 
parkowej (inwestycja zakończona we wrześ-
niu ubiegłego roku).
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Certyfikaty dla NGO wręczone

Dofinansowanie do usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest i utylizacji odpadów 
azbestowych 

W ubiegłym numerze podaliśmy szczegóły 
dotyczące przyznanych przez Gminę Żu-
kowo grantów dla organizacji pozarządo-
wych. Teraz, przyszedł czas na wręczenie 
certyfikatów poświadczających przyzna-
ne wsparcie.

 Certyfikaty przedstawicielom organizacji 
NGO wręczył Burmistrz Wojciech Kankow-
ski, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Witoldem Szmidtke oraz radnymi: Marią 
Byczkowską i Andrzejem Karczewskim, prze-
wodniczącymi Komisji Oświaty i Kultury oraz 
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. 

 Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo, którzy 
planują usunąć płyty azbestowe z dachów lub elewacji budynków, mogą ubiegać 
się o dofinansowanie z Gminy Żukowo. Projekt wsparcia zadań związanych z usu-
waniem azbestu z dachów i elewacji obiektów budowlanych, ma na celu wdrożenie 
bezpiecznych i zgodnych z prawem procedur usuwania niebezpiecznych odpadów 
azbestowych. Do zadania nie mogą być zgłaszane prace rozpoczęte i zakończone.
 Wniosek o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyro-
bów azbestowych, należy złożyć w roku, w którym będzie realizowane zadanie.
 Informacje o procedurze ubiegania się o dofinansowanie, w tym formularz wnio-
sku, dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie, 
p. 38, nr tel. 58 685 83 48, bądź na stronie internetowej www.bip.zukowo.pl w za-
kładce katalog usług – ochrona środowiska

 Wszystkie wnioski opiewały łącznie na ok. 
2 mln zł. Ich autorami były nie tylko organi-
zacje NGO z terenu gminy Żukowo, ale też 
podmioty z Powiatu Kartuskiego, Trójmiasta 
i innych stron Polski (Wrocław, Zblewo). 
 Gmina Żukowa rozdzieliła łącznie 991 tys. 
zł na 82 zadania z zakresu kultury i dziedzi-
ctwa narodowego, sportu, kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdzia-
łania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym.
Listę organizacji, wraz z zadaniami i wysokoś-
cią przyznanego grantu, znaleźć można na  
www.zukowo.pl



INWESTYCJE

6  |  Magazyn Informacyjny Gminy Żukowo

Inwestycje gminne
Termomodernizacja 

szkoły w Pępowie 
– ok. 1,1 mln zł

ul. 3 maja w Żukowie – ok. 1,2 mln zł 

Rozbudowa OSP w Skrzeszewie – 1,15 mln zł Przebudowa remont 
i adaptacja nowej siedziby 
OKiSu – 4,5 mln zł

ul. Jabłoniowa w Żukowie – ok. 1,25 mln zł 
(koszt prac budowlanych)
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Sala gimnastyczna w Miszewie 
oficjalnie otwarta
Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie 
oficjalnie otwarta! Uczniowie i nauczyciele zyskali przestrzeń, która posłuży 
przede wszystkim rozwojowi aktywności fizycznej.

– To dzień długo wyczekiwany przez społecz-
ność szkolną, dzień w którym spełniają się 
nasze marzenia o sali sportowej i zajęciach wy-
chowania fizycznego na miarę XXI wieku – mó-
wiła podczas uroczystości Dyrektor szkoły, 
Dorota Richert. 
 Sala gimnastyczna była inwestycją nie-
zwykle wyczekiwaną przez lokalną społecz-
ność. Zadanie kosztowało 4,1 mln zł, co wraz 
z rozbudowaną częścią dydaktyczną daje 
kwotę niemal 4,6 mln zł. 
 Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili 
między innymi: Posłanka na Sejm RP Dorota 
Arciszewska- Mielewczyk, Poseł na Sejm RP 
Stanisław Lamczyk, Starosta Powiatu Kartu-
skiego Bogdan Łapa, Wicestarosta Powiatu 
Kartuskiego Piotr Fikus, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskiego Eugeniusz Prycz-
kowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żu-
kowie Witold Szmidtke wraz radnymi.

– Obecność tak znakomitych gości to dowód, że 
to nie tylko święto szkoły, ale całej wspólnoty 
samorządowej – zaznaczył Wojciech Kankow-
ski, Burmistrz Gminy Żukowo. – Oddajemy do 
użytku obiekt, który ma służyć całemu społe-
czeństwu, a najbardziej dzieciom i młodzie-
ży. To szczególnie ważne teraz, gdy reforma 
oświaty podnosi poziom organizacyjny szkół 
sześcioklasowych do ośmiu klas.
 Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
również przedstawiciela Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. Wicemarszałek Ryszard 
Świlski, wraz z radną sejmiku Sylwią Laskow-
ską-Bobula, wręczył Dyrektor szkoły Dorocie 
Richert herb województwa pomorskiego.
 Po nich głos zabrał Edmund Wittbrodt, 
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
który przedstawił sylwetkę Jana Trepczyka, 
patrona szkoły. Chwilę później wraz z Bur-
mistrzem Żukowa, Dyrektor szkoły i przed-

stawicielem rodziny patrona szkoły odsłonił 
pamiątkową fotografię inaugurując rok Jana 
Trepczyka.
 Uroczystości zakończyły się przedstawie-
niem artystycznym przygotowanym przez 
uczniów i kadrę pedagogiczną szkoły.
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INFORMACJE

•  KRS 0000215142  –  Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

•  KRS 0000345123  – Gminny Klub Sportowy „Żukowo”
•  KRS 0000211790  –  Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto
•  KRS 0000243064  – Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki
•  KRS 0000245039  – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie
•  KRS 0000251223  –  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie
•  KRS 0000265867  – Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja
•  KRS 0000270261  –  AMIGO PRZYJAŹŃ – zbiera środki poprzez fundację Młodzi-Młodym, 

cel szczegółowy „Sport w Przyjaźni 1740”
•  KRS 0000649710  –  Pomorska Szkoła Walki FIGHTER
•  KRS 0000270261  –  KS SULMIN -  zbiera środki poprzez fundację Młodzi-Młodym, cel szczegółowy „KS SULMIN 2791”
•  KRS 0000496944  –  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
•  KRS 0000546618  –  Fundacja Tomasza Dorniaka - Stop Dla Raka

• KRS 0000116212 –  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Konieczne jest wpisanie w rubryce: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: cel szczegółowy, oraz nazwę OSP i jej adres: 

• OSP Chwaszczyno, 80-209 Chwaszczyno, ul Żeromskiego 9, woj. pomorskie 
• OSP Sulmin, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie  
• OSP Niestępowo, 83-331 Niestępowo, ul. Raduńska 60A woj. pomorskie
• OSP Banino, 80-297 Banino, ul. Lotnicza 29, woj. pomorskie  
• OSP Miszewo, 80-297 Banino, woj. pomorskie  
• OSP Leźno, 80-298 Gdańsk-Kokoszki, woj. pomorskie
• OSP Skrzeszewo, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie 
• OSP Żukowo, 83-330 Żukowo, ul. Kościerska 2A, woj. pomorskie

DZIAŁAJ LOKALNIE, TWÓJ 1% TO NAPRAWDĘ DUŻO! 

PRZEKAŻ 1% NA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE ŻUKOWO
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. Wystarczy w rocznym zeznaniu PIT wypełnić jedno pole aby wesprzeć Organizacje Pożytku Publicznego z terenu Gminy  Żukowo.

Zachęcamy do wsparcia ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU NASZEJ GMINY!
Organizacje Pożytku Publicznego w Gminie Żukowo zgodnie z wykazem na stronie: www.pozytek.gov.pl/Wykaz.Organizacji.Pożytku.Publicznego.3666.html

TWÓJ PODATEK 
      – TWOJA INWESTYCJA!
ZAPŁAĆ PODATEK TAM GDZIE MIESZKASZ, TO DO CIEBIE WRÓCI!

Rozlicz PIT w miejscu faktycznego zamieszkania, a nie według adresu zameldowania. Zeznanie podatkowe złóż w urzędzie skarbowym 
właściwym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (na 31 grudnia). Dla gminy Żukowo jest to Urząd Skar-
bowy w Kartuzach. Wskaż w rozliczeniu rocznym swoje miejsce zamieszkania - gminę Żukowo, w ten sposób ponad 37 proc. podatku 
dochodowego trafi  do budżetu gminy.

MASZ SZANSĘ ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE I SWOJEJ GMINY!
To ile dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji czy szkół zostanie wybudowanych, zależy od tego, czy do budżetu gminy będą spływa-
ły pieniądze z podatków. Podając w PIT adres zamieszkania, Twoje podatki będą wpływały tam, gdzie rzeczywiście mieszkasz. W ten 
sposób zwiększysz pulę środków fi nansowych na dalsze inwestycje!

ZDOBĄDŹ KARTĘ MIESZKAŃCA!
Rozlicz PIT i podaj jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo, a otrzymasz KARTĘ MIESZKAŃCA 
Gminy Żukowo, w ramach której będziesz mógł korzystać z oferty zniżek. 
Więcej szczegółów już wkrótce na stronie internetowej www.zukowo.pl
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Trzeba pomóc Paulinie z Miszewka! 
Razem damy radę.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 

i wspólnot gruntowych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do 
pomocy. Paulina z Miszewka urodziła się 
bez części lewej ręki. Teraz, gdy ma już 15 
lat, choć częściowo problem można roz-
wiązać za pomocą protezy. 

 Pomóc można wchodząc na stronę   
www.siepomaga.pl/paulina-kunowska 
i wpłacając dowolną kwotę. Potrzeba 70 tys. 
zł, więc liczy się każda złotówka. W opisie 
zbiórki przeczytać możemy: „koszt protezy 
jest dla nas bardzo duży, ale chęć spełnienia 
marzenia Pauliny jest jeszcze większa!”.
– Mieszkańcy gminy Żukowo niejednokrot-
nie pokazali, że gdy tylko zachodzi potrzeba, 
chętnie pomagają – mówi Burmistrz Gmi-
ny Żukowo, Wojciech Kankowski. – To jest 
właśnie jedna z tych chwil, gdy potrzebna jest 
pomóc wielu z nas. Serdecznie zachęcam do 
wsparcia tego celu. Jestem przekonany, że 
razem możemy zdziałać naprawdę dużo.
 Choć w zbiórkę już zaangażowało się spo-
ro osób, kwota potrzebna do jej ukończenia 
wciąż jest bardzo duża. Wsparcie za pośred-
nictwem powyższej strony trwa moment, 
a znaczy bardzo wiele.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 wrześ-
nia 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze 
zm.) Burmistrz Gminy   Żukowo zawiadamia, o wy-
łożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni/tj od 
19.02.2019 r. do 21.04.2019 r. projektu uproszczonych 
planów  urządzenia lasów niestanowiących własno-
ści Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Żukowo. Do-
kumentacja wyłożona jest w godzinach pracy urzędu 
w budynku: Urząd Gminy Żukowo ul. Gdańska 52, Re-
ferat Środowiska i Rolnictwa pok. 34. 

Informuję jednocześnie, że w terminie 30 dni od daty 
wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu tj. 
do dnia 22.03.2019 r. zainteresowani właściciele la-
sów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu (na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznacze-
niem numeru nieruchomości której uwagi dotyczą).
Organem właściwym w sprawie uznania lub nieuzna-
nia zastrzeżeń i wniosków jest Starosta kartuski. 
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą 
do naliczenia podatku leśnego.
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„Każdemu z nas wydawało się, że jest to 
nasz prawdziwy dom, a wszyscy jesteśmy 
prawdziwą rodziną”
Rozmowa z Ks. Łukaszem Szymanowskim, koordynatorem ŚDM Panama w Chwaszczynie

Redakcja: Księże Łukaszu, Światowe Dni 
Młodzieży w Panamie to ogromne wydarze-
nie o charakterze międzynarodowym. W to 
przedsięwzięcie pięknie wpisała się gmina 
Żukowo, której przedstawiciele, zwłaszcza 
z Chwaszczyna, licznie odwiedzili Panamę. 
Zanim przejdziemy do najważniejszych rze-
czy, jak minęła Wam tak długa podróż?
Ks. Łukasz Szymanowski: Wracając pamięcią 
do tych chwil, które są już częścią historii, 
śmiało mogę powiedzieć, że odbyliśmy dwie 
podróże w ramach Światowych Dni Młodzie-
ży. Pierwsza z nich - w sensie dosłownym - to 
zamykająca się prawie w jednym dniu droga, 
podczas której musieliśmy pokonać ponad 
10.000 km. Z Chwaszczyna do Warszawy au-
tokarem, następnie na pokładzie wyczarte-
rowanych dreamliner’ów Polskich Linii Lotni-
czych z warszawskiego Okęcia na panamskie 
Tocumen i ze stolicy Panama City kolejnym 
autokarem do miasta Chitré w prowincji 
Herrera. Natomiast druga podróż – w sen-
sie przenośnym – to droga 681 dni naszych 
przygotowań. To niezwykły czas poprzedza-
jący zaledwie ponad dwa tygodnie spędzone 
w Panamie, który był konieczny, aby przygo-
tować tę „pielgrzymkę życia” nie tyle pod ką-
tem organizacyjnym, ale skupić się na aspek-
cie duchowego przeżycia tego czasu.
R: Co zastaliście na miejscu? Jak zostaliście 
przyjęci, jakie były Wasze pierwsze wraże-
nia? Podejrzewam, że sporo osób odwiedzi-
ło ten kraj po raz pierwszy.
ŁS: Odpowiadając na powyższe pytanie, roz-

pocznę od zacytowania jednej z uczestniczek 
z gdyńskiej grupy, która dzieląc się swoimi 
przeżyciami, zachęciła każdego z  nas, aby-
śmy po powrocie do naszych rodzin, potrafili 
docenić to, co posiadamy w Polsce. Trzeba 
przyznać, że naród panamski liczący zale-
dwie 4 miliony osób, posiada wiele „granic” 
liczebnych i ekonomicznych, które mógłbym 
tutaj przytoczyć. Jednak nie w tym sens. 
Warte podkreślenia jest to, że program poby-
tu w Chitré i Panamie był przygotowany z jak 
największą precyzją i starannością. Nie jest 
istotne, że przebywając przez 16 dni w  pa-
namskich rodzinach, wielu z nas nie miało 
dostępu do bezprzewodowego WIFI. Istotne 
jest, że domy panamskich rodzin w tym cza-
sie były dla każdego z nas szeroko otwarte. 
Skromne progi ich mieszkań były i - pragnę 
to podkreślić z mocnym przekonaniem - są 
pełne miłości, życzliwości i otwartości. Przez 
cały ten czas nikomu niczego nie brakowało, 
a świadectwem tego są komentarze naszych 
uczestników, którzy martwili się o to, kiedy 
w końcu będą mogli wydać swoje kieszonko-
we. Dla całej 30-osobowej chwaszczyńskiej 
grupy był to pierwszy raz na panamskiej zie-
mi, ale od pierwszych chwil naszego pobytu 
czuliśmy się tam mocno oczekiwani, ocze-
kiwani w taki sposób, że wydawało się każ-
demu z nas, że jest to nasz prawdziwy dom, 
a wszyscy jesteśmy prawdziwą rodziną.

R. Światowe Dni Młodzieży to w najwięk-
szym uproszczeniu dwa etapy: pierwszy 
odbywa się w parafiach, kolejny to Wyda-
rzenia Centralne, których najważniejszym 
gościem jest Papież Franciszek. Jak wspo-
minacie obchody ŚDM w parafiach, do któ-
rych trafiliście?
ŁS: Podczas pierwszego etapu tzw. pre-
jornada, czyli „Dni w diecezji”, uczestnicy 
Światowych Dni Młodzieży mają możliwość 
przebywania w innej części państwa, które 
gości pielgrzymów. Nasza chwaszczyńska 
grupa skorzystała z zaproszenia diecezji Chi-
tré w prowincji Herrera na południu Panamy. 
W mieście Chitré gościliśmy w parafii Matki 
Bożej Różańcowej. Dzięki zaangażowaniu 
Ojców Augustianów, wolontariuszy i rodzin 
nas goszczących mogliśmy z innej strony po-
znać Panamę. Nie było dnia bez jakiejkolwiek 
niespodzianki. Wielokrotnie mieliśmy okazję 
podziwiać bogactwo i piękno tamtejszej kul-
tury, niejednokrotnie będąc zapraszani do 
włączenia się we wspólny taniec czy śpiew. 
Ponadto jedna z naszych uczestniczek miała 
zaszczyt zaprezentować się w tamtejszym 
ludowym stroju. Również mieliśmy okazję 
poznać Panamę „od kuchni”, gdyż mogliśmy 
zasmakować panamskich przysmaków. Pod-
stawowym produktem spożywanym przez 
Panamczyków okazał się ryż, który często 
gościł na naszych stołach, począwszy od 
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śniadania, aż po późną kolację. Oprócz tego 
mieliśmy okazję spróbować bananów przy-
rządzanych na rozmaite sposoby. Oczywiście 
nie można zapomnieć o smaku i słodyczy 
tamtejszych owoców, które każdego dnia 
były do naszej dyspozycji: papaja, ananas, 
mango i inne.
R: Z pewnością w sercach młodych ludzi na 
długo pozostanie kontakt z Papieżem. Ja-
kie wrażenia wywarły na Was te chwile?
Jest prawdą, że w sercach młodych ludzi na 
długo pozostaną tamte chwile, zwłaszcza, 
że wielu z nich miało okazję nie tyle być na 
wyciągnięcie ręki u boku Papieża, ale czuć 
dzięki jego obecności obecność samego 
Pana Boga. Jeśli mowa o wrażeniach, to my-
ślę, że każdy z pielgrzymów w sposób bardzo 
indywidualny podchodzi do tego, co otrzy-
mał w tamtym czasie i co zabrał ze sobą w 
swoją codziennością. Najlepiej jest pytać 
każdego z osobna, choć namiastki tych 
przeżyć mogliśmy doświadczyć podczas 
niedzieli świadectw, którą przeżywaliśmy w 
chwaszczyńskiej parafii od razu po powro-
cie z odległej Panamy i na łamach naszego 
fanpage’u, dzieląc się z naszymi przyjaciół-
mi tym, co przeżyliśmy. Dla mnie osobiście, 
jako młodego, bo zaledwie czteroletniego 
kapłana, tegoroczna edycja Światowych Dni 
Młodzieży pozwoliła zobaczyć, jak istotne 
dla wiernych–owiec jest bycie blisko kapła-
nów–pasterzy, ale również jak istotne za-
danie realizują wierni–owce wobec swoich 
kapłanów-pasterzy, nieustannie modląc się 
za nich. W odkryciu tej prawdy pomogła mi 
adoracja Najświętszego Sakramentu pod-
czas czuwania modlitewnego, w trakcie któ-
rej jedna z naszych uczestniczek odczytywa-
ła w języku polskim modlitwę za kapłanów.
R: Jak oceni Ksiądz tę edycję Światowych 
Dni Młodzieży?
Powtarzając słowa Księdza Arcybiskupa 
Mirosława Adamczyka, nuncjusza czyli 
ambasadora Papieża w Panamie, którego 

mieliśmy szczęście odwiedzić w nuncjatu-
rze apostolskiej, czyli ambasadzie Stolicy 
Apostolskiej w państwie Panama, trzeba do-

cenić pracę i trud, jaką włożyli Panamczycy 
w przygotowanie tego wydarzenia, a włożyli 
bardzo dużo. Przez cały czas naszego poby-
tu nie milkło zdanie: mi casa es tu casa, czyli 
mój dom jest twoim domem i nie były to pu-
ste słowa. Tak było naprawdę. Mam nadzie-
ję, że to doświadczenie, które przywiozło ze 
sobą 30 osób tworzących naszą grupę, bę-
dzie impulsem do tego, aby idea Światowych 
Dni Młodzieży zainicjowana przez Papieża 
Polaka – św. Jana Pawła II – wpisze się już 
na stałe w rzeczywistość naszej małej Ojczy-
zny – Kaszub i Gminy Żukowo. Korzystając 
z okazji, pragniemy wraz z Księdzem Pro-
boszczem Piotrem Grubą na ręce Pana Bur-
mistrza Wojciecha Kalkowskiego oraz Pani 
Redaktor Beaty Bujnowskiej-Kowalskiej 
podziękować za towarzyszenie nam przez 
ostatnie dwa lata przygotowań, za wsparcie 
naszej grupy patronatem honorowym i me-
dialnym, jak również za pomoc finansową, 
dzięki której można było zrealizować marze-
nie młodych ludzi.
R: Dziękuję za rozmowę.
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 Chwilę później Burmistrz, wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Witoldem Szmidtke, 
dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu Alek-
sandrą Rogalewską-Kania oraz kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ju-
styną Beyer-Rosener pokroili torty przygoto-
wane specjalnie na tę okazję.

WYDARZENIA

Bal seniora ze świetną zabawą
Ponad 400 seniorów spotkało się w hali widowiskowo-sportowej na corocznym Balu 
Seniora w Żukowie. Gości przywitał Burmistrz Wojciech Kankowski.

Zeskanuj telefonem kod QR,
żeby zobaczyć reportaż video

 Potem przyszedł czas na zabawę i tu nie-
jeden młody człowiek mógłby nauczyć się od 
żukowskich seniorów, jak bawić się na impre-
zach. Pierwsze sekundy pierwszej piosenki, 
a  seniorzy już na parkiecie, który z czasem 
wypełnił się po brzegi. 
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Ferie bogate w doświadczenia
Rozbrzmiał już pierwszy dzwonek w szko-
łach po przerwie zimowej. Ośrodek Kultury 
i Sportu w Żukowie, jak co roku przygoto-
wał w okresie ferii półkolonie i wycieczki 
dla dzieci.

 W pierwszym tygodniu instruktorki spot-
kały się z dziećmi w siedzibie OKiS w Żukowie. 
Pomimo tego, że za oknem nie było śniegu ich 
pomysły skupiły się właśnie wokół tej pory 
roku. Efektem prac były więc bałwanki wy-
konane różnymi technikami. Nie zabrakło też 
praktycznych zajęć, podczas których powsta-
ły przyborniki na biurko czy sowy maskotki. 
Ostatniego dnia ferii odbywających się w Żuko-
wie odbyły się zajęcia sportowe. Ścianka wspi-
naczkowa udostępniona dzięki uprzejmości 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie 
Przemysława Czachorowskiego wzbudziła 
ogromny entuzjazm naszych podopiecznych.

 W drugim tygodniu zimowej przerwy zaję-
cia odbyły się w Strefie Kultury w Chwaszczy-
nie. Tam, podobnie jak w Żukowie dzieci „przy-
woływały” śnieg papierowymi bałwankami 
i pracami plastycznymi. Dodatkowo w piątek 
na lustrzanej sali odbyły się zajęcia z ZUMBY 
oraz spotkanie z Panią Oceanograf Agnieszką 
Stanek Pacholczyk, która przybliżyła dzieciom 
morskie stworzenia. Następnie dzieci różnymi 
technikami plastycznymi wykonywały prace o 
tym, co usłyszały. Powstały m.in. koniki mor-
skie. Spotkanie udało się zorganizować dzięki 
Filii Chwaszczyńskiej Biblioteki Samorządowej 
w Żukowie

 Czwartki tradycyjnie były dniami wycie-
czek. Podczas pierwszej dzieci wraz z opieku-
nami udały się do Opery Bałtyckiej w Gdańsku 
oraz Radia Gdańsk. Tam, miały okazję „od 
środka” zobaczyć jak wygląda taka praca i ile 
czynników i osób pracuje na sukces całego 
przedsięwzięcia - bez znaczenia czy owocem 
pracy jest przedstawienie operowe czy np. 
serwis informacyjny. W drugim tygodniu mali 
odkrywcy udali się do Akwarium Morskiego w 
Gdyni. Tam podczas wykładu, lekcji i zwiedza-
nia wystaw poznali życie w głębinach.

Tekst i foto: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie 
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III EDYCJA ŻUKOWSKIEJ LIGI FUTSALU JUNIOR

Dobiegła końca III edycja Żukowskiej Ligi 
Futsalu Junior. Rozgrywki odbywały się w 
trzech kategoriach wiekowych, w których 
udział wzięło ponad 300 zawodników zrze-
szonych w 24 drużynach. Liga rozegrana 
została w czterech turniejach i rozpoczęła 
się w listopadzie 2018 roku. W sobotę 16 
lutego 2019, w hali widowiskowo sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie, 
rozegrany został turniej finałowy.

 W kategorii wiekowej U-11 zwyciężczynia-
mi okazały się zawodniczki Ladies Żukowo, 
które wyprzedziły kolejno GKS II Żukowo, 
GKS Przodkowo, GKS Żukowo, GTS Straszyn, 
Tigers Straszyn, KP Zaspa oraz Zina Woman.
 W kategorii U-9 pierwsze miejsce zajęła 
drużyna Tigers Straszyn, która wyprzedziła 
KS Chwaszczyno, GKS Przodkowo, GKS Żu-
kowo, SKS Vigo Tuchom, GTS Straszyn, GKS 
II Żukowo oraz Qumple.
 W kategorii U-7 zwyciężyła drużyna 
Cartusia 1923 Kartuzy, która zostawiła 
w  pokonanym polu GKS Przodkowo, Qum-
ple, KS Chwaszczyno, AP Amator Kiełpi-
no, GKS III Żukowo oraz GKS II Żukowo. 
Komisja sędziowska wraz z trenerami po-
szczególnych drużyn, przyznała pamiątkowe 
statuetki wyróżniającym się zawodnikom 
z poszczególnych drużyn, a okazali się nimi:
•  U-11 – Tejer Filip – GTS Straszyn, Ząbkie-

wicz Piotr – Tigers Straszyn, Wiśniewski 
Victor – KP Zaspa, Czoska Kevin – GKS 
Przodkowo, Puchacz Nikodem – GKS II Żu-
kowo, Czoska Paweł – GKS Żukowo, Kużel 
Amelia – Zina WomanMurawska Agata – La-
dies Żukowo.

•  U-9 – Wunsz Sebastian – GKS Żukowo, Tra-
wicki Dominik – GKS II Żukowo, Gorzelak 
Piotr – Tigers Straszyn, Jackiewicz Oskar – 
GTS Straszyn, Klawikowski Nikodem – GKS 
Przodkowo, Falk Szymon – SKS Vigo Tu-
chom, Szlachecki Jacek – KS Chwaszczyno.

•  U-7 – Stenzel Filip – GKS Przodkowo, Siro-
cki Dawd – Cartusia 1923 Kartuzy, Lipiński 

KOMPLET WYNIKÓW RUNDY FINAŁOWEJ
Kategoria U-7
GKS Żukowo -GKS III Żukowo 3:0, GKS II Żukowo – AP Amator Kiełpino 1:1 k. 0:1, Qumple – 
GKS Przodkowo 0:2, Cartusia 1923 Kartuzy – KS Chwaszczyno Vigo 3:0, Mecz o VII m. GKS III 
Żukowo – GKS II Żukowo 3:0, Mecz o V m. GKS Żukowo – AP Amator Kiełpino 1:1 k. 1:2, Mecz 
o III m. Qumple – KS Chwaszczyno 3:0, Finał GKS Przodkowo – Cartusia 1923 Kartuzy 0:3
Kategoria U-9
SKS Vigo Tuchom – GKS II Żukowo 4:0, GTS Straszyn – Qumple 5:0, Tigers Straszyn – GKS 
Przodkowo 2:1, GKS Żukowo – KS Chwaszczyno 0:2, Mecz o VII m. GKS II Żukowo – Qumple 
5:0, Mecz o V m. SKS Vigo Tuchom – GTS Straszyn 3:0, Mecz o III m. GKS Przodkowo – GKS 
Żukowo 1:0, Finał Tigers Straszyn – KS Chwaszczyno 1:0.
Kategoria U-11
Tigers Straszyn – Zina Woman 1:1 k.3:2, KP Zaspa – GTS Straszyn 1:3, Ladies Żukowo – GKS 
Przodkowo 2:2 k 4:3, GKS II Żukowo – GKS Żukowo 4:0, Mecz o VII m.Zina Woman – KP Zaspa 
0:3, Mecz o V miejsce Tigers Straszyn – GTS Straszyn 1:3, Mecz o III m. GKS Przodkowo – GKS 
Żukowo 2:0, Finał Ladies Żukowo – GKS II Żukowo 1:1 k. 1:0.

Nikodem – KS Chwaszczyno Vigo, Płoska 
Natalia – Qumple, Wójtowicz Zbigniew – AP 
Amator Kiełpino, Maślak Eryk – GKS III Żu-
kowo, Hinca Robert – GKS II Żukowo, Świąt-
kiewicz Jakub – GKS Żukowo.

 Wszystkie drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary, a każdy zawodnik oraz trenerzy 
złoty medal okolicznościowy, które wręczy-

ła zawodnikom Dyrektor Ośrodka Kultury 
i Sportu w Żukowie Aleksandra Rogalewska – 
Kania, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żu-
kowie Witold Szmidtke oraz Przewodniczący 
Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji 
RM w Żukowie Andrzej Karczewski.

Tekst: Jacek Drążek
Zdjęcia: Anna Kozakowska / OKIS Żukowo
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WYDARZENIA

 Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” 
przeznaczone jest dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą, albo przygoto-
wujących się do otwarcia własnego bizne-
su. Uczestnik szkolenia nauczył się, jak wy-
korzystać zasoby internetu, aby podnieść 
skuteczność działania w ramach poszcze-
gólnych funkcji biznesowych (komunika-
cja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). 
W szczególności poznał dedykowane dla 
biznesu usługi e-administracji. Szkolenie 
posłuży ponadto podniesieniu kompeten-
cji przyszłych przedsiębiorców w zakresie 
korzystania z zasobów edukacyjnych inter-
netu, które umożliwią im samodzielne roz-
wijanie działalności firmy online.

11 marca br. w godzinach od 10.00 do 
16.00 przy dawnej Remizie OSP przy 
Urzędzie Gminy w Żukowie (ul. Gdańska 
50) wykonywane będą bezpłatne badania 
mammograficznych w mobilnej pracowni 
mammograficznej LUX MED.

 Do badania uprawnione są panie w wieku 
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są le-
czone z powodu raka piersi a także:
•  nie miały wykonanej mammografii w ra-

mach Programu w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy

•  lub są w grupie ryzyka i w roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy

 Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz 
sprawdzić uprawnienie do badania prosimy 
o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na www.mammo.pl/formularz
 Przy rejestracji telefonicznej NFZ wyma-
ga weryfikacji uprawnień do badania na 
podstawie podanego numeru PESEL. Pro-
simy o przygotowanie dowodu osobistego 
przed połączeniem telefonicznym. Badanie 
nie wymaga skierowania lekarskiego.
Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu 
otrzymają prezent w postaci próbek kosme-
tyków.

Szkolenia „Mój biznes w sieci” zrealizowane zostały w Żukowie  oraz w Strefie Kultury w Chwasz-
czynie.  Dodatkowe umiejętności zdobyły 24 osoby. Każda z nich otrzymała certyfikat ukończe-
nia kursu.

Za nami kolejny etap darmowych szkoleń 
w ramach projektu „J@ W INTERNECIE”

Bezpłatne badania mammograficzne w Żukowie

 Szkolenia w ramach projektu „Ja w Inter-
necie” współfinansowane są przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 
3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu 
tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Sio-
strom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt 
późno dowiadują się, że są chore – rak nie 
boli, w początkowym stadium nie wpływa 
źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko 
zadają sobie pytanie, czy ta choroba może 
ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne 
kontrolowanie stanu zdrowia pozwala oce-
nić, czy w organizmie nie zachodzą niebez-
pieczne zmiany chorobowe. Niestety zado-
walający wynik poprzedniej mammografii 
nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie za-
graża nam nowotwór piersi. Bezpłatna 
mammografia w ramach Programu Profi-
laktyki Raka Piersi finansowanego przez 
NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
Badanie wykonywane jest przez wy-
specjalizowany i bardzo doświadczo-
ny personel medyczny LUX MED. Jest 
szybkie i całkowicie bezpieczne, a wie-
lu kobietom uratowało życie. Zdjęcia 
w technice obrazowania cyfrowego 
oceniane są przez dwóch niezależ-
nych lekarzy radiologów, a w przy-
padkach wątpliwych, nawet trzech 
lekarzy. Istotnym elementem opisu 
badania jest ocena porównawcza 
z poprzednimi obrazami, dlatego 
uprzejmie prosimy o zabranie ze 
sobą zdjęć z poprzednich mammo-

grafii. Paniom, u których zaistnieje koniecz-
ność wykonania badań uzupełniających 
LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i po-
może w umówieniu dogodnego i szybkiego 
terminu dalszych badań.

Źródło: LUX MED Diagnostyka
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Odkryj 
Gminę Żukowo 
z nowoczesną 
aplikacją mobilną!

Odkryj 
Gminę Żukowo 
z nowoczesną 
aplikacją mobilną!

Oficjalna aplikacja Gminy Żukowo 
to atrakcyjny mobilny informator 
zarówno dla mieszkańców jak 
i turystów odwiedzających Kaszuby.

Jak pobrać aplikację?

Wybierz odpowiedni dla Twojego urządzenia 
sklep i pobierz aplikację:

Urządzenia z Androidem: 
Sklep Play: 
wpisz w wyszukiwarce: Żukowo 
-> kliknij Zainstaluj.

Urządzenia z systemem : iOS
App Store: 
wpisz w wyszukiwarce: Żukowo 
-> kliknij Pobierz.

Gotowe! 

Teatr dziecięcy 
Jantark zaprasza do 
udziału w konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych Województwa 

Pomorskiego i dotyczy napisania scenariusza 
komediowego skeczu (ok. 3-4 min odsłony 

scenicznej) w temacie: humorystyczne 
scenki z życia rodziny. Spojrzenie na świat 

dorosłych widziany oczyma dzieci.

Konkurs na scenariusz trwa do 8 marca 
2019. Nadesłane scenariusze będą stanowiły 

inspirację do epizodu scenicznego Teatru 
JANTARK w temacie: „O JEEENY Mëma!” 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma grę 
planszową, a zwycięzca voucher niespodziankę. 

Szkoła, która nadeśle najwięcej zgłoszeń 
scenariuszy otrzyma zaproszenie na spektakl 

„Jurata i jej tata”, którego premiera jest 
przewidziana na maj 2019.

Rozwiązanie konkursu pojawi się na 
www.teatrjantark.pl do 11 marca 2019.
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Jak dojechać na Dzień Jedności Kaszubów?
Dotrzeć do Żukowa na Dzień Jedności Kaszubów można na kilka sposobów:
1.  Pomorska Kolej Metropolitalna – Pociąg PKM zatrzymuje się na stacji Żukowo Wschodnie, to około 200 m od Hali 

Widowiskowo-Sportowej gdzie odbywa się impreza. Z rozkładem jazdy pociągów PKM zapoznać można się tutaj: 
www.pkm-sa.pl/glowna/rozkladjazdy. Pociągiem do Żukowa dotrzemy między innymi z Gdańska, Gdyni, Kościerzyny 
i Kartuz.

2.  Autobus – Autobus przewoźnika Gryf (linia 801) zatrzymuje się na przystanku „Żukowo, Os. Norbertanek” tuż koło 
Hali Widowiskowo-Sportowej. W ten sposób dojedziemy na imprezę z Kartuz oraz Gdańska. Szczegółowy rozkład 
przewoźnika znajduje się na www.gryf.trasownik.net/linia-801.html

  Autobus linii „Z” ZKM Gdynia. W ten sposób autobusem do Żukowa dojadą mieszkańcy między innymi Gdyni 
i Chwaszczyna. Rozkład jazdy linii „Z” dostępny jest tutaj: http://www2.zkmgdynia.pl/rozklady/000z/w.htm

3.  Samochód osobowy – Do dyspozycji kierowców będzie między innymi parking przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie, gdzie uroczystą Mszą św. rozpoczną się obchody Dnia Jedności Kaszubów. Parking dostępny jest również 
przy samej Hali Widowiskowo-Sportowej. Zachęcamy jednak, by parking przy hali pozostawić przede wszystkim 
akordeonistom, którzy będą brać udział w próbie bicia rekordu. 

Dzień Jedności Kaszubów w Żukowie 23.03.19 r. 
Program wydarzeń: 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie (ul. Siostry Faustyny 1)
9:30 – Formowanie procesji eucharystycznej przy kościele
10:00 –Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej -  ks. Zbigniewa Zielińskiego
11:15 – Przemarsz do Szkoły Podst. nr 2 w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2e)
  
Hala sportowo-widowiskowa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2e)
9:30-11:00 – Rejestracja uczestników
11:00-12:00– Próby akordeonistów do bicia rekordu pod batutą Pawła A. Nowaka
12:00 – Oficjalne otwarcie Dnia Jedności Kaszubów
12:30 – Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Bazuny
13:00-15:00 - Próby akordeonistów 
15:30 – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach 
16:00 – Podsumowanie turnieju gry w „Baśkę”

Hala plenerowa przy Orliku -  Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2e)
13:00-15:15 - Występy lokalnych artystów, stoiska gastronomiczne, atrakcje dla dzieci, wystawa akordeonów z kolekcji Pawła 
Nowaka

Mała Scena - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2e)
13:00 – Pokaz animacji poklatkowej pt.” Przygody Remusa”
14:00 – Pokaz animacji poklatkowej pt.” Przygody Remusa”

Turniej Gry w „Baśkę” - Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie (ul. Gdyńska 7)
11:00-12:00 - Rejestracja uczestników
12:00-15:00 - Turniej Gry w „Baśkę”

Zwiedzanie Kościoła pw. WNMP w Żukowie z przewodnikiem – godz. 12:30, 13:30.
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Msza św.
o godz. 10.00

Przemarsz
o godz. 11.15

Turniej gry w Baśkę
w godz. 11.00 - 15.00

Zwiedzanie kościoła 
pw. WNMP w Żukowie 

z przewodnikiem, 
godz. 12.30 i 13.30

godz.12.00 oficjalne otwarcie imprezy
godz. 15.30 bicie rekordu Polski 

w jednoczesnym graniu 
na akordeonach
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Nuty dla akordeonistów
Podczas Dnia Jedności Kaszubów tradycyjnie muzycy przystąpią 
do próby bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach. 
W  trakcie imprezy akordeoniści zagrają między innymi piosenkę 
„Nasze Żukowo”. 
Nuty do wszystkich piosenek, które grane będą podczas 
tegorocznego Dnia Jedności Kaszubów znaleźć można na stronie 
www.okis-zukowo.pl lub skanując kod QR.



DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

2/9 marca
Żukowska Liga 

Siatkówki Seniorów
Sala gimnastyczna 

w Przyjaźni
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

3 marca Żukowska Liga 
Futsalu

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

2-3/9-10/16-17/
23-24 marca

Żukowska Liga 
Strzelecka

Sala gimnastyczna 
przy ZSZiO w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

7 marca Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 
– eliminacje gminne

Mała Scena 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

5/12 marca Mistrzostwa Gminy Żukowo 
w Warcabach

Szkoła Podstawowa 
w Pępowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

8 marca Dzień Kobiet
Mała Scena 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

2 marca Pomorska Liga Halowa 
Kobiet

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie GKS Żukowo

8 marca Dzień Kobiet Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

15 marca Podsumowanie Ligi Futsalu

10 marca

Towarzyskie – otwarte  zawody 
spinningowe na rzece Raduni 

o „Statuetkę  Przewodniczącego 
Rady Gminy Żukowo”

Teren zawodów od mostu 
drogowego w Rutkach do mostu 

drogowego w Niestępowie

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

16 marca

Dzień Kaszubski

Dworek Oleńka 
w Tuchomiu

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Chwaszczyno

9 marca
Kaszuby Biegają 2019 

- IV Chwaszczyńska '10
Szkoła Podstawowa 

w Chwaszczynie

Kaszubskie Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

oraz Sołectwo Chwaszczyno

10 marca Kino Radunia/Reaktywacja
Ośrodek Kultury i Sportu 

w Żukowie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie19 marca

Restauracja Gryf 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Regionalna Bitwa Kulinarna

Mała Scena 
w Żukowie

Żukowska Liga Orlika Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Żukowie19-21 marca

Dzień Jedności Kaszubów Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

23 marca

Zawody strzeleckie z okazji 
IV urodzin KLUBU PERKUN

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

Strzelnica Perkun 
w Miszewku24 marca

Gala Gminnej Nagrody „Sucovia” Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Żukowo29 marca
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