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Na wstępie chciałbym podziękować Mieszkańcom naszej gminy oraz gościom, którzy wzięli udział w Dniu Jedności 
Kaszubów, który w tym roku odbył się w Żukowie. Organizacja tego przedsięwzięcia była niemałym wyzwaniem, tym 
bardziej dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę imprezę z Ośrodkiem Kultury i Sportu na czele. Wisienką na torcie 
był niesamowity występ 327 akordeonistów pod wodzą Pawła Nowaka.
Nie zapominamy jednak o inwestycjach. Zakończyliśmy pracę przy ul. Lisiej w Chwaszczynie oraz ul. Jabłoniowej i ul. 3 maja 
w Żukowie. Podpisaliśmy też umowę na modernizację kolejnych dróg - w Widlinie i ul. Tuchomskiej w Baninie. Trwają również prace remontowe 
i adaptacyjne nowej siedziby Ośrodka Kultury i Sportu, a także termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Pępowie.
W marcu zakończyliśmy też cykl spotkań sołeckich i osiedlowych. Dziękuję Państwu za aktywny udział. Wybranym na nową kadencję Sołtysom 
oraz Przewodniczącym Rad Osiedli serdecznie gratuluję i już teraz zapraszam do współpracy.

Wojciech Kankowski • Burmistrz Gminy Żukowo

 „Mòja Gmina” 
(Moja Gmina)
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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

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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Zakończył się cykl spotkań wiejskich 

– Chciałbym podziękować mieszkańcom 
gminy Żukowo za tak aktywny udział w spot-
kaniach sołeckich i osiedlowych – mówi Bur-
mistrz Gminy Żukowo, Wojciech Kankowski. 
– Państwa zaangażowanie wskazuje jak waż-
ne są dla Państwa sprawy lokalne. Sołtysom 
oraz Przewodniczącym Rad Osiedli serdecz-
nie gratuluję i już teraz zapraszam do współ-
pracy.
Nazwiska wszystkich wybranych sołty-
sów prezentują się następująco.
Rutki - Bernadeta Pruszak
Skrzeszewo - Elżbieta Klinkosz
Sulmin - Lidia Cendrowska
Tuchom - Zbigniew Lidzbarski
Widlino - Dorota Tuskowska
Żukowo - Stanisław Szreder
Babi Dół- Grażyna Laskowska
Borkowo - Bartosz Dagiel
Leźno - Grzegorz Rek
Miszewo - Bogumiła Wandtke
Niestępowo - Emilia Młyńska
Przyjaźń - Krzysztof Krasowski
Banino – Wojciech Koza-Zatoński
Glincz – Izabela Małycha
Łapino Kartuskie – Angelika Szymichowska
Małkowo - Elżbieta Gruba
Otomino - Mirosław Wilczewski
Pępowo – Katarzyna Wierczyńska
Czaple - Katarzyna Cichowicz
Nowa Świat - Piotr Kurzyński
Chwaszczyno -Aleksandra Nosel
Rębiechowo - Grzegorz Cywka
Przypominamy, że w styczniu odbyły się 
wybory do Rad Osiedli w mieście Żukowo. 
Wybrano również składy zarządów oraz ich 

11 marca, w Dzień Sołtysa, zakończył się cykl zebrań wiejskich sprawozdawczo - 
wyborczych na terenie gminy Żukowo. Jako ostatni sołtysa wybierali mieszkańcy 
Rębiechowa.

przewodniczących, którymi zostali:
Osiedle Dolne – Tomasz Muziński,
Osiedle Elżbietowo – Bartosz Mędrala,
Osiedle Norbertanek – Józef Gogoliński,
Osiedle Nowe – Jerzy Formela,
Osiedle Wybickiego – Krystyna Rogalewska.
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Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających 
azbest i utylizacji odpadów azbestowych 

Ruszył nabór wniosków w sprawie dotacji na prace przy zabytkach

Nowa metoda walki 
ze śmiecącymi

Właściciele nieruchomości zlokalizowa-
nych 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 obiek-
tów budowlanych, ma na celu wdrożenie 
bezpiecznych i zgodnych z prawem procedur 
usuwania niebezpiecznych odpadów azbe-
stowych. Do zadania nie mogą być zgłaszane 
prace rozpoczęte i zakończone.

Do dnia 12.04.2019 można składać wnioski o udzielenie 
dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków. Na ten cel Gmina Żukowo przeznaczyła 
200 tys. zł 

 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 
w formie pisemnego wydruku papierowego w jednym egzem-
plarzu w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 (pok. nr 3 
– kancelaria) w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą wniosku-
jącego oraz dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji przez Gmi-
nę Żukowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków”.
 Wniosek powinien być przygotowany z wykorzystaniem 
wzoru, który jest załącznikiem do Uchwały nr XLV/745/2006 
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca 2006r. 

Ze szczegółami można zapoznać się na:
www.zukowo.pl/Ruszyl_nabor_wnioskow_w_sprawie_dota-
cji_na_prace_przy_zabytkach,10,5387

 Wniosek o udzielenie dofinansowania na 
zadania związane z usuwaniem wyrobów az-
bestowych, należy złożyć w roku, w którym 
będzie realizowane zadanie.
 
 Informacje o procedurze ubiegania się 
o dofinansowanie, w tym formularz wniosku, 
dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolni-
ctwa Urzędu Gminy w Żukowie, p. 38, nr tel. 
58 685 83 48, bądź na stronie internetowej 
www.bip.zukowo.pl w zakładce katalog usług 
– ochrona środowiska

Urząd Gminy w Żukowie kontynuuje walkę 
z nielegalnymi wysypiskami śmieci. W tym 
celu zakupiono fotopułapki, które będą 
montowane w różnych miejscach naszej 
gminy.
 Osoby „przyłapane” w ten sposób, po-
niosą konsekwencje.
 Zachęcamy również do kontaktu z Urzę-
dem Gminy, jeśli i Państwo zauważycie śmie-
cące osoby. W interesie wszystkich mieszkań-
ców jest, by nasz region był czysty. Dbajmy 
o środowisko, razem możemy więcej.
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VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie
Za nami VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Na początku spotkania Burmistrz Wojciech Kankowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tyberiusz 
Treder wręczyli listy gratulacyjne sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli wybranym na kolejne 
kadencje. Podziękowania otrzymali również ci, którzy zakończyli już pracę na tych stanowiskach. 

Chwilę później radni przegłosowali następu-
jące uchwały:
1.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027 
2.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo 

na 2019r. 
3.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Żukowo w 2019 r. 

4.  w sprawie określenia zasad wnoszenia 
wkładów oraz cofania i zbywania udziałów 
lub akcji przez Burmistrza Gminy Żukowo 

5.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej, położonej w obrę-
bie ewidencyjnym Leźno, oznaczonej jako 
działka nr 109/14 

6.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nie-

ruchomości gruntowej, położonej w obrę-
bie ewidencyjnym Tuchom, składającej się 
z działek nr 70/12 oraz nr 70/14 

7.  w sprawie określenia zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji budżetu obywa-
telskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo 

8.  o zmianie uchwały w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenie 
wysokości stawki tej opłaty 

9.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości 

10.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kartuskiego 

11.  w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Żukowo oraz określenia gra-
nic obwodów publicznych szkół podsta-
wowych, od dnia 1 września 2019 r. 

12.  w sprawie ustalenia planu sieci przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych przez Gminę Żukowo 

13.  w sprawie zarządzenia poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego – 
należnego od osób fizycznych - w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wy-
sokości wynagrodzenia za inkaso 

14.  o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 
15.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi 
Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, 
gmina Żukowo 

16.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Gminy Żukowo 

17.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Gminy Żukowo 

18.  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Małkowo w rejonie ulic 
Gdyńskiej, Pałacowej, Brzozowej i Sosno-
wej, gmina Żukowo 

19.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą 
Raduńską i rzeką Radunią, gmina Żukowo 

Z ich treścią zapoznać można się na stronie 
bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska. Po 
podjęciu uchwał, Burmistrz odpowiedział na 
pytania Radnych i Sołtysów. 
Po Sesji Radni wraz z Burmistrzem udali się 
na wyjazd mający na celu zapoznanie się z ak-
tualną sytuacją drogową w sołectwach.
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Umowa na asfaltowanie drogi 
w Widlinie podpisana

Zielone światło dla przebudowy ul. Tuchomskiej

W marcu ruszyły prace związane z wyko-
naniem nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej w Widlinie. 

 To efekt podpisanej umowy przez Bur-
mistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankow-
skiego z wykonawcą zadania, Przedsiębior-
stwem Drogowo-Mostowym Dromos Sp. 
z o.o. z  Kartuz. Asfaltem zostanie pokryty 
odcinek o długości około 200 m i szerokości 
4,5 m. Koszt zadania to ok. 143 tys. zł. Wyko-
nawca został wyłoniony w przetargu, w któ-
rym oferty złożyły 4 firmy. 

Ulica Tuchomska w Baninie, zgodnie 
z  zapowiedziami w tym roku zostanie 
przebudowana. Prace wykona Przedsię-
biorstwo Budowlane WACIŃSKI Witold 
Waciński z Kiełpina. Umowę na wykona-
nie inwestycji podpisali dziś: właściciel 
firmy i Burmistrz Gminy Żukowo. 

 Zakres robót budowlanych obejmuje 
przebudowę ul. Tuchomskiej w Baninie, 
o  długości ok. 1 200 m. W ramach zadania 
wykonana zostanie m.in. nawierzchnia 
asfaltowa ograniczona obustronnie wto-
pionymi krawężnikami, skrzyżowania wy-
niesione oraz progi zwalniające z kostki 
betonowej, utwardzenie nawierzchni dróg 
przyległych płytami YOMB (będących włas-
nością Gminy Żukowo), pobocza, a także 
przebudowa związana z kolizją sieci tele-

Kwoty ofertowe wynosiły:
•  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prze-

mysław Kozłowski – 180 084,20 zł
•  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

Dominik Brzeziński – 189 524,55 zł
•  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 

Dromos Sp. z o. o. – 143 872,61 zł
•  Kruszywo Sp. z o. o. – 198 627,29 zł

Zakończenie prac planowane jest na koniec 
kwietnia 2019 roku.

technicznej oraz oznakowanie pionowe. 
Najpierw niezbędna będzie przebudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej.
Zakończenie prac planowane jest na 30 
września tego roku. Koszt zadania to niemal 
1,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości po-
chodzą z budżetu Gminy Żukowo.
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Zakończyły się kolejne prace modernizacyjne dróg gminnych

ul. Jabłoniowa w Żukowie ul. 3 Maja w Żukowie

ul. Lisia w Chwaszczynieul. 3 Maja w Żukowie

ul. Lisia w Chwaszczynieul. 3 Maja w Żukowie

 W Chwaszczynie wykonano na-
wierzchnię asfaltową na ul. Dobrzewiń-
skiej na odcinku ok. 169 m oraz nawierzch-
nię z kostki betonowej na ul. Lisiej na 
odcinku ok. 506 m. W ramach inwestycji 
wykonano również jednostronny chodnik, 
oświetlenie drogowe, kanalizację deszczo-
wą oraz przebudowano sieć teletechnicz-
ną. Wartość robót budowlanych to prawie 
2,5 mln zł, z czego 750 tys. zł pochodzi z 
dofinansowania z budżetu państwa w 
ramach Rządowego Programu na rzecz 
Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej. Wykonawcą prac była firma Elgrunt.

 W Żukowie na ul. Jabloniowej po-
wstała droga z kostki betonowej długości 
około 330 m wraz z chodnikiem, oświetle-
niem drogowym i kanalizacją deszczową. 
Prace o wartości niemal 1,2 mln zł wyko-
nała Spółka Komunalna Żukowo.
 Również w Żukowie zakończyły się 
prace modernizacyjne przy ul. 3 Maja. 
Tu wykonano nawierzchnię asfaltową 
o  długości około 200 m, chodnik, wy-
niesione przejście dla pieszych, oświet-
lenie drogowe, kanalizację deszczową, 
małą architekturę, tj. ławki, kosze na 
śmieci, donice na kwiaty, bariery na mo-
ście. Prace wykonała firma MTM. Koszt 

inwestycji to prawie 1,2 mln zł. To zada-
nie zrealizowane zostało również dzięki 
znacznemu wsparciu zewnętrznemu. 
Dofinansowanie w  ramach realizowa-
nego przez Gminę Żukowo projektu pod 
nazwą „Rewitalizacja starego centrum 
Żukowa” dofinansowanego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020; dofinansowanie ze środków 
unijnych wyniosło ponad 6,5 mln zł (na 
całe zadanie związane w rewitalizacją, 
w tym także modernizacja Spichlerza 
i utworzenie przyklasztornej przestrze-
ni parkowej).
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Parking przy PKM w Rębiechowie otwarty
Po briefingu prasowym przy przystanku PKM w Rębiechowie miało 
miejsce otwarcie nowego parkingu. Szlaban symbolicznie otworzyli: 
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Burmistrz Gminy Żukowo, 
Wojciech Kankowski. 

– Myślę, że idea węzła integracyjnego w tym 
miejscu jak najbardziej sprawdzi się – wspo-
mniał Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy 
Żukowo. – Nasi mieszkańcy, którzy związani 
są z Gdańskiem poprzez pracę czy uczelnię, 
zyskają znacznie lepsze możliwości komuni-
kacyjne.
 Kierowcy samochodów do dyspozycji 
będą mieli 390 miejsc postojowych. Nie za-
pomniano również o rowerzystach. Z myślą 
o nich powstał parking dla rowerów z wiatą. 
Wszystko w sąsiedztwie dworca PKM, tak 
by transport był możliwie szybki i wygodny. 
Nowo powstały parking będzie bezpłatny.
 Inwestycja realizowana była przez Miasto 
Gdańsk i w ponad połowie sfinansowana 
została ze środków Unii Europejskiej. Teraz 
przyszła pora na zadania realizowane przez 

żukowski samorząd. Trwa procedura uzy-
skiwania pozwolenia na budowę, które ze 
względu na wielu zarządców dróg jest bardzo 
czasochłonne i skomplikowane. O pozwole-
nie Gmina ubiegała się już w 2018 roku i wte-
dy też planowano rozpoczęcie inwestycji. Po 
uzyskaniu pozwolenia żukowski samorząd 
zajmie się budową pozostałej części węzła 
integracyjnego przy przystanku PKM Rębie-
chowo z trasami dojazdowymi i ścieżkami 
rowerowymi. Na te cele przeznaczono ok. 
35 mln zł, również w tym przypadku nie za-
braknie dofinansowania unijnego.
 Robocze spotkanie Burmistrza Gminy 
Żukowo z Prezydent Gdańska Aleksandrą 
Dulkiewicz, było również okazją do złożenia 
jej gratulacji z okazji zaprzysiężenia na prezy-
denta Miasta Gdańska.
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Młodzieżowa Rada zaprezentowała 
swój nowy projekt
Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo młodzi radni 
przedstawili projekt, nad którym pracują od kilku tygodni – grę terenową 
„Poznajmy się, zagrajmy w grę!”.

– Uważamy, że stworzenie gry terenowej to 
najlepszy sposób na integrację młodzieży, 
która będzie miała wspólny cel i razem będzie 
do niego dążyć – podkreśliła Natalia Bochan, 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy 
Żukowo.
 Głównym założeniem gry jest integracja, 
więc startujące zespoły będą składały się 
z przedstawicieli różnych szkół w gminie Żu-
kowo. 6-osobowe grupy będą docierać do 
wyznaczonych punktów, gdzie czekać będą 
na nich zadania.
 Plusy inicjatywy wskazał również Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.
– Chylę czoła, że podjęliście się takiej drogi 
integracyjnej. To wspaniale, że ta potrzeba 
integracji wypływa od Was, od młodego poko-
lenia – wspomniał Burmistrz Gminy Żukowo. 
– Ważnym jest również budowanie tożsamości 
z miejscem, w którym mieszkamy.
 Ich prezentacji przyglądali się zaprosze-
ni goście, wśród których znaleźli się: Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Janusz Le-
wandowski, Poseł na Sejm RP Tadeusz Azie-
wicz, Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, 
Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego 
Mieczysław Woźniak, Radny Powiatu Kar-
tuskiego Mirosław Żeromski, Komendant 
Komisariatu Policji w Żukowie Dawid Knop, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie 
Witold Szmidtke wraz z radnymi oraz dyrek-
torzy szkół.
 Podczas sesji Burmistrz Gminy Żukowo 
wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej wrę-
czył również młodym radnym certyfikaty 
z  okazji zakończenia szkoleń z dziennikar-
stwa i autoprezentacji.
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Kaszubi jednoczyli się w Żukowie
Od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej ks. Zbigniewa Zielińskiego rozpoczęły się obchody XVI Dnia Jedności Kaszubów. 
O muzyczną oprawę zadbała Gminna Orkiestra Dęta i Mieszany Chór „Harmonia” z Żukowa. 
Po Mszy św. goście oraz mieszkańcy gminy Żukowo wzięli udział w barwnym przemarszu do 
hali widowiskowo-sportowej. Tam o godz. 12ej odbyło się oficjalne rozpoczęcie imprezy.

 O Kaszubach i samym Żukowie wypowia-
dali się też zaproszeni goście. Jarosław Sel-
lin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego nawiązał miedzy innymi do historii 
słynnego już haftu kaszubskiego.
– Żukowo jest wielkie swoją historią i swoim 
wkładem w dziedzictwo Kaszub i Pomorza – 
podkreślał Jarosław Sellin.
 Chwilę później goście mogli podziwiać 
kulturę kaszubską w doskonałym wydaniu. 
Świetny występ dał Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca Bazuny.
 W tym czasie w hali plenerowej przy szko-
le rozpoczynały się koncerty lokalnych arty-
stów. Nie zabrakło też stoisk gastronomicz-
nych i atrakcji dla dzieci. Kilkaset metrów 

– Chciałbym w tym dniu podkreślić 
naszą jedność, Kaszubi są otwarci na 
wszystkich, którzy nas odwiedzają 
oraz przeprowadzają się tutaj – mówił 
Wojciech Kankowski, Burmistrz Gmi-
ny Żukowo.

dalej, w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr1, zawodnicy brali udział w turnieju 
Baśki.
 Tradycyjnie głównym punktem Dnia jed-
ności Kaszubów była próba bicia rekordu 
Polski w jednoczesnej grze na akordeonach. 
Tego dnia jednocześnie zagrało 327 akor-
deonistów! I choć rekordu nie udało się po-
bić, to frekwencja oraz sam koncert zrobiły 
ogromne wrażenie. Wszystkim akordeoni-
stom z dyrygującym Pawłem Nowakiem na 
czele dziękujemy za wspaniały koncert! To 
była 14 próba bicia rekordu Polski. Zuzanna, 
najmłodsza uczestniczka tego przedsięwzię-
cia miała 6 miesięcy, najstarszy uczestnik- 
Brunon, 85 lat.

Imprezie towarzyszył szereg 
przedsięwzięć: 
•  Wystawa akordeonów z ko-

lekcji Pawła A. Nowaka
•  Wystawa „Franciszek Leon 

Kręcki – zapomniany boha-
ter kaszubskiej drogi do Nie-
podległości”

•  Wystawa „Jan Trepczyk – 
pieśniodziej kaszubskiej zie-
mi. W 110. rocznicę urodzin”.

•  Zwiedzanie z przewodnikiem Kościoła pw. 
WNMP w Żukowie

•  Pokaz animacji poklatkowej pt. „Przygody 
Remusa” na Małej Scenie

Dziękujemy wszystkim gościom za wizytę. 
XVI Dzień Jedności Kaszubów przeszedł do 
historii. Do zobaczenia za rok!

Fot. UG Żukowo / OKiS Żukowo
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Zeskanuj telefonem kod QR 
i zobacz relację video
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Zapisz się na bezpłatne szkolenie
Zachęcamy mieszkańców gminy Żukowo 
do zapisania się na bezpłatne szkolenia or-
ganizowane w ramach projektu „Ja w In-
ternecie. Program szkoleniowy z zakresu 
rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Poniżej lista szkoleń z datami:
•  Kultura w sieci – 17-18 kwietnia
•  Moje finanse i transakcje w sieci  

- 8-9 maja, 20-21 maja lub 22-23 maja

Zapisy i więcej informacji w Urzędzie Gminy 
w  Żukowie (Referat Programów Rozwojowych) 
oraz pod numerem tel. 58 685 83 11.

Szkolenia realizowane będą w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 
2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
Operatorem programu w imieniu Minister-
stwa Cyfryzacji jest Fundacja Legalna Kultura.

Komunikat w związku uchwałą o odpadach
W związku z podjętą przez Radę Miejską 
dnia 26 marca br. uchwałą dotyczącą wy-
sokości opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi informujemy, że na wyż-
sze opłaty złożyło się kilka czynników.

 Po pierwsze - system musi sam się finan-
sować, wpływy muszą pokryć wydatki. Po 
drugie, istotny czynnik to wynik przetargu, 
na który Gmina nie ma wpływu. Pierwsze 
oferty były tak wysokie, że Gmina Żuko-
wo postanowiła wykonać kolejny przetarg, 
dotychczasowy sektor ‘’Północny” został 
podzielony na dwa mniejsze – „północny i 
środkowy”, tak by więcej firm mogło wziąć w 
nim udział. Takie posunięcie w nieznacznym 
stopniu umożliwiło obniżenie kosztów, ale 
nadal zaproponowane w ofertach przetargo-
wych kwoty rażąco przewyższały wpływy.
  Z przedstawionych informacji jednoznacz-
nie wynika, że koszty odbioru i utylizacji od-
padów, które gmina płaci firmom wyłonio-

nym w  drodze przetargu stanowią 93,21% 
składowej stawki. 
 Jakakolwiek podwyżka dla Mieszkańców 
jest dla nas niezwykle niekomfortowa. Po-
dyktowana jest czynnikami zewnętrznymi. 
Pragniemy również zaznaczyć, że okoliczne 
Gminy borykają się z podobnym problemem. 
Dla przykładu, w gminie Żukowo 5-osobowe 
gospodarstwo domowe, które nie segreguje 
odpadów za 1 miesiąc musi zapłacić 130 zł. 
Jak wygląda podobna sytuacja w okolicz-
nych gminach?

Kartuzy: 135 zł 
Kolbudy: 190 zł

Somonino: 130 zł 
Przodkowo: 140 zł

 Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że są też 
Gminy, w których w takiej sytuacji płaci się 
mniej. Przypominamy jednak, że na opłaty 
składa się wiele czynników, w tym te wymie-
nione na wstępie.
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MEVO już w Żukowie
System Roweru Metropolitalnego dostęp-
ny jest już w Żukowie! Na chwilę obecną do 
dyspozycji użytkowników w gminie Żuko-
wo oddano dwie stacje, przy których poja-
wiło się pierwsze 6 rowerów. 

 Gmina Żukowo co prawda zamówiła ich 
znacznie więcej, ale podobnie jak w pozosta-
łych gminach, z dniem startu, około 30% ro-
werów jest dostępnych. Z czasem pojawią się 
kolejne. Gmina Żukowo nie wyklucza również 
instalacji kolejnych stacji z jednośladami.
– System dopiero rusza, będziemy monitorować 
zainteresowaniem nim i reagować w miarę na-
szych możliwości – podkreśla Burmistrz Woj-
ciech Kankowski.

Jak skorzystać z usługi? 
Droga wypożyczenia roweru jest bardzo pro-
sta. Najpierw należy zarejestrować się na stro-

nie www.rowermevo.pl/rejestracja i wykupić 
abonament. Potem wystarczy tylko wypoży-
czyć rower. Szczegóły, ceny oraz mapę stacji 
znaleźć można na stronie www.rowermevo.pl. 
– Wypożyczenie roweru jest intuicyjne: dokonu-
jemy go w 3 prostych krokach za pomocą smart-
fona lub karty – czytamy na stronie systemu 
MEVO. Na cały system składać się będzie 4080 
rowerów.

Film instruktażowy 
obejrzeć można na 

vimeo.com/326532911
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Bitwa na smaki

 Przygotowywane potrawy były iście we-
selne: potrawka z ryżu z białym sosem, kotlet 
schabowy ze szmurowaną kapustą i legu-
mina. I miejsce zajęły panie z ZKP Zblewo, 
II miejsce powędrowało do pań z ZKP Siera-
kowice, na III miejscu uplasowały się panie 
z ZKP Tuchomie, gm. Bytów. 
 Uroczystość uświetnili swym występem: 
chór „Strzelenka” z Tuchomia pod kierowni-
ctwem Karola Krefty oraz akordeonista Pa-

W Tuchomiu odbyła się VI Regionalna Bitwa Kulinarna. Hasłem przewodnim było Kaszubskie wesele, 
dlatego też prowadzący Dominika Klawikowska i Robert Groth przywdziali ślubne stroje. 

weł A. Nowak. Tomasz Fopke odśpiewał wraz 
z uczestnikami imprezy specjalnie na tę oka-
zję napisane przez niego „Kaszubskie, wesel-
ne nuty”! Dziękujemy za współorganizację: 
paniom z KGW Tuchom, ZKP w Chwaszczy-
nie, oraz Biuru Zarządu głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz Państwu Po-
spiesznym.

Źródło: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
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 Dyscyplina wędkarstwa spinningowego 
i muchowego na wodach górskich zawsze 
skupiała osoby o troszkę innych upodoba-
niach, wędkarze ci nie zawsze chcą na swej 
drodze spotykać kolegów po kiju, są raczej 
samotnikami, to też nie wzięło się znikąd, 
jest to spowodowane oczywiście zachowa-
niem ryb. Pstrągi potokowe to ryby bardzo 
ostrożne i uzmysłowione, spłoszy je nawet 
głośno złamana gałązka przydeptana przez 
wędkarza, tym bardziej wielu wędkarzy. 
 Jednak jako koło wędkarskie, mieliśmy 
w ostatnim czasie bardzo dużo zapytań „kie-
dy będą zawody na Raduni?”
 No i się stało. Ogłosiliśmy zapowiedź o za-
wodach z ograniczeniem ilości miejsc do 50 
osób, co spowodowało u niektórych uśmiech 
na twarzy. Okazało się że niedowiarkowie się 
mylili. Ilość chętnych do uczestnictwa prze-
rosła nawet nasze oczekiwania. 
 Zawody rozegraliśmy na odcinku Raduni 
od miejscowości Rutki do mostu drogowe-
go nad rzeką w miejscowości Niestępowo. 
Wystartowało 39 zawodników z różnych 
zakątków pomorza. Odwiedzili nas koledzy 
z Tczewa, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, 
Czarnej Wody, Pruszcz Gdańskiego, Gdyni, 
Gdańska i Gminy Żukowo. Wydarzenie miało 
charakter towarzyski a także przyczyniło się 
do promocji Gminy.
 Po wędkowaniu był czas na rozmowę, po-
dzielenie się doświadczeniami z nad Raduni 
i innych łowisk, był też świetny ciepły poczę-
stunek, kapuśniak niezwykle pożywny przy 
tak niesprzyjającej pogodzie. Kiedy wreszcie 

Zawody Spinningowe na rzekach o charakterze górskim zawsze budziły i nadal będą budzić kontro-
wersję. Z tego względu, że takich wód jest mało, mało oczywiście w porównaniu z jeziorami, których 
w naszym regionie jest pod dostatkiem. W związku z tym niewielu jest wędkarzy specjalizujących się 
wędkarstwie spinningowym górskim.

Wędkarze rywalizowali o Statuetkę 
Przewodniczącego Rady Miejskiej

się rozpogodziło, udało się rozpalić ognisko 
i pogawędzić przy pieczonych kiełbaskach.

WYNIKI
1.  Miejsce Piotr Halman PZW 82 „Gryf” – 

Pstrąg potokowy 39 cm = 600 pkt.
2.  Miejsce Marcin Czapiewski PZW 69 Staro-

gard Miasto – Pstrąg potokowy 35 cm = 
400 pkt.

3.  Miejsce Paweł Narloch PZW Klub „Kiełż” 
Czarna Woda – Pstrąg potokowy 34 cm = 
350 pkt.

Źródło: PZW 82 Gryf Żukowo
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Wkrótce w Miszewie konkurs talentów komicznych

Banino. O marzeniach z czerwonej wyspy

Teatr dziecięcy JANTARK organizuje 
w  Szkole Podstawowej im. J. Trepczyka 
w Miszewie TAAAlencik SHOW 2019 - kon-
kurs talentów komicznych, skierowany do 
szkół podstawowych powiatu kartuskie-
go. Konkurs odbędzie się 15 maja.

W profesjonalnym jury zasiądą Rudi Schu-
berth, Wojtek Tremiszewski (Kabaret LIMO), 
Wojciech Stachura (lalkarz, aktor teatru 
MINIATURA), Szymon Jachimek- polski ak-
tor, artysta kabaretowy, również związany 
z  kabaretem LIMO, Eugeniusz Pryczkowski - 
wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 
w Baninie, wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Kaszubskiego.
Dzieci będą rywalizowały w 4. kategoriach:
- skecz kabaretowy
- piosenka kabaretowa
- inny talent komiczny
- śmiesznie po kaszubsku
Dokumenty zgłoszeniowe i regulamin znaj-
dują się na stronie www.teatrjantark.pl Za-
praszamy do udziału! Źródło: Teatr dziecięcy JANTARK 

 Spotkanie miało tytuł „Hazo Mena o ma-
rzeniach z czerwonej wyspy”. Hazo Mena to 
z malgaskiego „Czerwone Drzewo” czyli jed-
no z niewielu, które jeszcze wciąż powszech-
nie rośnie na tej wyspie.
 Pierwszym skojarzeniem wielu ludzi gdy 
słyszą Madagaskar jest popularny film ani-
mowany, jak przekonuje Daniel Kasprowicz 
idylliczny obraz jest bardzo odległy od tego 

W Baninie w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie z Danielem Kasprowiczem, podróżnikiem, die-
tetykiem klinicznym, a nade wszystko świeckim misjonarzem służącym na Madagaskarze.

z czym mierzy się na co dzień w swojej pra-
cy czyli niedożywieniem, szczególnie wśród 
dzieci, trądem, cholerą, durem brzusznym 
czy w końcu odrzuceniem społecznym. Jed-
nak obok tych wszystkich strasznych rzeczy, 
które na co dzień dotykają mieszkańców Ma-
pikuni (małej wioski, w której nasz rodak po-
maga) można dzięki pracy jego i jemu podob-
nych czasem ujrzeć na twarzach Malgaszów 
uśmiech.
 Historie przedstawione przez misjonarza to 
historie konkretnych ludzi, czasem kończące 
się tak jak lubimy, czyli szczęśliwie, innym ra-

Autor tekstu: Maciej Winklas, Organizator spotkania: Katarzyna Winklas

zem bardzo tragicznie, ale poprzez to spotka-
nie ci ludzie przestają być dla nas tylko liczbą 
w statystyce, a ich historia ma szansę nas po-
ruszyć i spowodować chęć niesienia pomocy.
 Przy okazji studiów, z których Daniel teraz 
korzysta, zdecydował się na kolejną edycję 
akcji „Kaszka dla Malgaszka” która jest zbiór-
ką podstawowych produktów, które u nas są 
standardem a w Mapikuni ratują życie.
 Po więcej informacji dotyczących zbiórki 
zapraszamy na profil Daniela Kasprowicza, 
który znajduje się na facebook.com/kaspro-
wiczdaniel/ oraz na zrzutka.pl/cw5cpt
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Uczniowie chwaszczyńskiej szkoły 
z medalami mistrzostw województwa

Uczniowie z Glincza świętowali 
dzień matematyki

„Znajomość matematyki w największym stopniu sprzyja 
rozwijaniu logicznego myślenia.” J. Mitropolski

W marcu odbyły się dwa Finały XLVII Wo-
jewódzkich Igrzysk Dzieci w Mini Piłce 
Siatkowej, w których historyczny sukces 
osiągnęli uczniowie z chwaszczyńskiej 
szkoły. 

 Do turnieju finałowego, w którym star-
towało 6 najlepszych zespołów z naszego 
województwa, awansowały reprezentacje 
zarówno chłopców jak i dziewcząt ze Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Chwaszczynie. Aby wystąpić w tych zawo-
dach nasi młodzi sportowcy musieli wygrać 
zawody gminne, powiatowe oraz półfinał mi-
strzostw województwa. Zrobili to w znakomi-
tym stylu, nie tracąc przy tym żadnego seta. 
W turnieju finałowym, który odbył się w Sta-
rogardzie Gdańskim bezkonkurencyjni oka-
zali się nasi chłopcy, którzy wygrali wszystkie 
mecze i tym samym zdobyli tytuł Mistrzów 
Województwa Pomorskiego! W meczu o złoty 
medal podopieczni Katarzyny Przeperskiej 
pokonali młodych siatkarzy z Trefla Gdańsk. 
Trzecie miejsce zdobył Starogard Gdański. 

W Szkole Podstawowej im. REMUSA w Glin-
czu wszyscy Uczniowie spotkali się, aby 
wspólnie świętować Dzień Matematyki, 
który przypada na 12 marca. Przez cały 
dzień podłoga szkolnego korytarza była 
labiryntem stóp, z którym Uczniowie chęt-
nie się mierzyli. 

 Społeczność szkolna została losowo przy-
dzielona do 8 grup, które zajęły się rozwią-
zywaniem matematycznych łamigłówek. 
Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnoś-
ciami dokładnego i szybkiego liczenia, logicz-
nego myślenia, a także współpracy między 
sobą. Rozwiązywane zadania stworzyły do-
skonałą okazję, aby poznać matematycznych 
orłów, a tych znalazło się wielu, co ucieszyło 
całe grono pedagogiczne. Dzięki rywalizacji 
drużyn zintegrowali się młodsi i starsi. Druży-
na Czerwonych zdobyła najwięcej punktów 
i otrzymała tytuł Matematycznych Mistrzów. 
Dziękuję Wszystkim, którzy wzięli udział w ob-
chodach Dnia Matematyki - zarówno Uczest-
nikom, jak i Gronu Pedagogicznemu.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Glinczu

 Następnego dnia w Gdańsku odbył się tur-
niej finałowy dziewcząt, w którym siatkarki 
ze Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie po 
znakomitej walce zdobyły brązowy medal 
Mistrzostw Województwa! Zawody wygrały 
zawodniczki z Gdańska, które w walce o złoty 
medal pokonały Kwidzyn.
 Jest to kolejny sukces uczniów z Chwasz-
czyna. Należy przypomnieć, iż ich starsi ko-
ledzy w 2016 roku zdobyli Wicemistrzostwo 

Województwa w mini piłce siatkowej, a w ze-
szłym roku zdobyli srebrny medal w Woje-
wódzkim Finale Gimnazjady. 
 Wszyscy nasi zawodnicy są uczniami klas 
sportowych o profilu siatkarskim istniejących 
od wielu lat w chwaszczyńskiej szkole. Ser-
decznie gratulujemy!

Tekst: Dyrektor Szkoły 
w Chwaszczynie Robert Zochniak

Fot. Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
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Medale żukowskich lekkoatletów 
na Mistrzostwach Województwa
W Człuchowie odbyły się klubowe Mistrzo-
stwa Pomorza w biegach przełajowych 
w kategoriach młodzików, juniorów młod-
szych, juniorów i seniorów. Ponownie nie 
zabrakło w nich zawodników z drużyny 
GKS Żukowo, którzy nie zawiedli zdobywa-
jąc złoty i dwa srebrne medale oraz kilka 
miejsc blisko podium.

 Marcin Kowalski (Mistrz Polski juniorów 
młodszych 2018) wygrał wśród juniorów na 
3km. Srebrny medal zdobyła młodziczka Julia 
Mikołajewska na 1,5km. Trzeci krążek padł łu-
pem Daniela Lidzbarskiego w biegu chłopców 
rocznik 2006/2007, w tym samym biegu Szy-
mon Półczyński dobiegł na 4 miejscu.
 Tuż za podium uplasowała się też starsza 
z sióstr Weronika Mikołajewska w kategorii ju-
niorek młodszych na 2km. Patryk Groth rów-
nież na ostatnich metrach stracił miejsce na 
podium w kategorii juniorów. W Człuchowie 
startowali także Mikołaj Półczyński 13 miejsce 
(młodzik) i Magdalena Rybandt 22 miejsce.  
Gratulujemy trenerowi i zawodnikom!

Najmłodsi rywalizowali w bajkowym trójboju lekkoatletycznym
W Szkole Podstawowej w Baninie dzieci 
z oddziałów przedszkolnych oraz zerówek 
wzięły udział w nietypowym trójboju lek-
koatletycznym. Uczniowie rywalizowali 
w trzech bajkowych konkurencjach: skok 
w dal na materac (Stacja Kubusia Puchat-
ka), rzut piankowym oszczepem (Stacja 
Osiołka) oraz bieg sprinterski na 30  m 
(Stacja Lwa). Zmagania zorganizowała na-
uczycielka wychowania fizycznego Justy-
na Urban.

 Nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem 
zasad fair play czuwali nauczyciele wycho-
wania fizycznego - Małgorzata Świecka oraz 

Alina Lewandowska, wybrani uczniowie 
z  klasy sportowej VI D, wychowawcy klas, 
a także bajkowe maskotki: Kubuś Puchatek, 
Osiołek oraz Król Lew.
 Oprócz rywalizacji sportowej, wszyscy 
zawodnicy mogli w przerwie skorzystać 
z  ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni umiesz-
czonej na hali sportowej.
 Na zakończenie rywalizacji, z każdej klasy 
wyłoniono najlepszego zawodnika lub za-
wodniczkę zmagań, którzy zostali nagrodze-
ni pucharami: Dominika Szyba, Jaś Świecki, 
Franek Hajdel, Liwia Wiśniewska, Janusz Pu-
chalski, Elina Astraukh. Wszyscy uczestnicy 
za swój udział oraz zaangażowanie otrzymali 

pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. 
Dodatkowo, nagrodę specjalną za zachowa-
nie fair play, otrzymali: Klaudia Ponke, Alek-
sander Fierek oraz Emilia Niedrowska.
- Szczególne podziękowania w organizacji 
imprezy składamy na ręce Burmistrza Gminy 
Żukowo Wojciecha Kankowskiego, Radnej 
Sejmiku Wojewódzkiego Pomorskiego Sylwii 
Laskowskiej- Bobuli, Dyrektor Ewy Kosznik, 
Radnej Urszuli Teska, Sołtysa Banina Wojcie-
cha Kozy- Zatońskiego, Rady Rodziców szko-
ły w Baninie oraz sponsorom – podkreślają 
organizatorzy zmagań.
 

Źródło: Szkoła Podstawowa w Baninie
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XXVII edycja Żukowskiej Liga Futsalu 
dobiegła końca 

 W rozgrywkach udział wzięło prawie 
600 zawodników zrzeszonych w 32 ze-
społach. Drużyny rozegrały łącznie 188 
spotkań. Pojedynki Żukowskiej Ligi Fut-
salu odbywały się w Hali Widowiskowo – 
Sportowej przy Szkoły Podstawowej nr 2 
w Żukowie, a organizatorem był Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie.
 Dekoracji zwycięskich drużyn oraz 
nagrodzonych zawodników dokonali: 
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kan-
kowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Witold Szmidtke, Przewodniczący Komisji 
Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji RM 
Andrzej Karczewski, oraz Dyrektor Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Żukowie Aleksandra 
Rogalewska - Kania. 
 Oprócz zawodników i drużyn, złożono 
też podziękowania osobom wspierają-
cym organizację rozgrywek, czyli Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 Mirosławie 
Żołnie, Pracownikom Technicznym hali, 
obsłudze medycznej Szymonowi Bizew-
skiemu i Rafałowi Kaszubie, wolonta-
riuszce Natalii Grunwald oraz przedsta-
wicielom Biura Ochrony Osób i Mienia 
oraz Usług Detektywistycznych Mustang. 
Przed dekoracją uczestnicy jeszcze raz 
powrócić mogli do rozgrywek, dzięki fil-
mowi przygotowanemu przez Adama i 
Sandrę Pyszka, a który ukazał nam para-
dy bramkarskie, bramki z meczów oraz 
śmieszne sytuacje pod tytułem ”Przewró-
ciło się, niech leży”.
 Mistrzem Superligi, po raz drugi z rzę-
du została drużyna Top Trans Toporek, 
vice mistrzostwo przypadło drużynie Elas 
Pol Niestępowo, a trzecie miejsce benia-
minkowi Dormar Meble Żukowo. Kolejne 
miejsca zajęły 4 Wronex, 5 KS Ideal Tech, 
6 kolejny beniaminek Lak Mar Kiełpino 
Górne natomiast na miejscu 7 i 8, które 
powodują spadek do I Ligi uplasowały 
się KS Chwaszczyno oraz Krauz Oil Sze-
mud. Za najskuteczniejszego zawodnika 
uznany został strzelec 19 bramek – Paweł 
Fopka z Top Trans Toporek, który wy-
przedził w tej kategorii swojego kolegę z 
drużyny Adriana Bułowskiego 15 bramek 
oraz Pawła Bork z Wronex i Oskara Ryk z 

Lak Mar Kiełpino Górne 14 bramek. Z kolei 
tytuł najlepszego bramkarza uzyskał Ma-
riusz Dziecielski z KS Chwaszczyno, który 
wyprzedził w tej kategorii Piotra Bacha z 
Top Trans Toporek oraz Mateusza Kaszyń-
skiego z Elas Pol Niestępowo. Tegoroczny 
tytuł Fair Play przypadł drużynie Wronex.
 Mistrzem I Ligi została drużyna Boterm 
Stacje Paliw, vice mistrzem – Beach Boys 
Gdynia. One też awansowały do kolejnej 
edycji Superligi ŻLF. Brązowe medale wy-
walczyła drużyna Alfa Foxarming, nato-
miast kolejne pozycje zajęły następujące 
drużyny: 4 Czarne Diabły Żukowo, 5 Zielke 
Team, 6 Old Stars Chwaszczyno, 7 Ami-
go Przyjaźń, 8 Armin Style Lamkar, 9 LZS 
Donimierz, 10 Pomorscy Aptekarze. Do II 
Ligi natomiast spadły drużyny z miejsc 11 
Borkowo oraz 12 Radunia Glincz. Najlep-
szym strzelcem wśród pierwszoligowców 
okazał się strzelec 34 bramek Krzysztof 
Rusinek reprezentujący Zielke Team, któ-
ry wyprzedził Macieja Fik-Pomorscy Apte-
karze 24 bramki oraz Rafała Rzepeckiego 
Beach Boys Gdynia 18 bramek. Tytuł naj-
lepszego bramkarza powędrował do Wy-
sockiego Adama z Alfa Foxarming, który 
wyprzedził Michała Petę z Boterm Stacje 
Paliw oraz Karola Sobczaka z Beach Boys 
Gdynia. Tytuł Fair Play zdobyła drużyna 
Alfa Foxarming.

 Mistrzem II Ligi ŻLF została drużyna 
Wyjscie Awaryjne, vice mistrzem – Usługi 
Szklarskie Żukowo. Obie drużyny awan-
sowały do I Ligi ŻLF. Trzecie miejsce przy-
padło w udziale drużynie Sulmin Team. 
Kolejne miejsca zajęły: 4 Tercja Transport, 
5 Drewnobud Przodkowo, 6 Mini Sam Mał-
kowo, 7 Wilmar KS Łapino, 8 Radunia Nie-
stępowo, 9 Rych-Malik Team, 10 Elas Pol II 
Niestępowo, 11 Power Czaple i 12 White 
Eagles FC. Najskuteczniejszym strzelcem 
okazał się Piotr Żybko z Usługi Szklarskie 
Żukowo, który zdobył 23 bramki i wyprze-
dził Mariusza Halmana z Sulmin Team 17 
bramek oraz Tomasza Chrupka z Wyj-
ścia Awaryjnego 15 bramek. Najlepszym 
bramkarzem drugoligowych rozgrywek 
okazał się Marcin Konkol z Wyjścia Awaryj-
nego, który wyprzedził w tej klasyfikacji 
Macieja Borowicza z Tercji Transport oraz 
Patryka Szwabę z Drewnobud Przodko-
wo. Tytuł Fair Play w II Lidze powędrował 
do dwóch drużyn: Mini Sam Małkowo oraz 
Wyjście Awaryjne. 
 Już powoli przygotowujemy się do 
nowego, XXVIII sezonu Żukowskiej Ligi 
Futsalu, którego rozpoczęcie planowane 
jest w listopadzie tego roku. Serdecznie 
zapraszamy.

Tekst: Jacek Drążek, Fot.: Anna Kozakowska

Ostatnim akcentem sezonu 2018/2019 była uroczysta gala ligi, która odbyła się w piątkowy wieczór 
w restauracji „Gryf”, a którą poprowadzili Robert Silski oraz Paweł Kątnik z Radia Gdańsk. W pod-
sumowaniu udział wzięli piłkarze, przedstawiciele żukowskiego samorządu oraz sympatycy futsalu.



DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR

7 kwietnia Kino Radunia/Reaktywacja Mała Scena 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

2-4/9-11/16-18/
23-25 kwietnia

Żukowska Liga Orlika Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

10 kwietnia

28 kwietnia

kwiecień

28 kwietnia

13 kwietnia

Wykład dla osób 50+

28. Żukowski Przełaj

Gminny Konkurs Literacki 
dla dzieci

Wielkie Sprzątanie Raduni

Gminny etap 48 konkursu 
recytatorskiego „Rodno mowa”

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Park nad Jeziorkiem 
w Żukowie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Rzeka Radunia

Szkoła Podstawowa 
w Pępowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Koło Wędkarskie 
PZW 82 „Gryf” Żukowo

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o/Żukowo

10 kwietnia
Szkoła Podstawowa 

w Leźnie
Szkoła Podstawowa 

w Leźnie
XII Gminny 

Konkurs Mitologiczny

26 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

Szkoła Podstawowa 
w Leźnie

27 kwietnia Zucovia Judo Cup Hala Widowiskowo - Sportowa 
w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

27 kwietnia Koncert artystów z Białorusi Żukowo Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie

28 kwietnia
Klubowe Zawody Strzeleckie 
– pistolet, karabin, strzelba

Strzelnica Perkun 
w Miszewku

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski 
Perkun

28 kwietnia
Wojewódzki Turniej 

Kół Gospodyń Wiejskich 
Hala Widowiskowo - Sportowa 

w Żukowie
Urząd Gminy w Żukowie

INFORMACJE

Kalendarz wydarzeń KWIECIEŃ 2019

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz pięknego czasu w gronie najbliższych osób

składają

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz pięknego czasu w gronie najbliższych osób

składają (po kaszubsku)

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się 

do życia wiosny i wiarą w sens życia,
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz pięknego czasu w gronie najbliższych osób

składają 

Żëczimë redosnëch Jastrów
fùl nôdzeji z bùdzącégò sã do żëcégò zymkù

i wiarë w cwëk naszégò jistnieniô. 
W sercu dobrégò wiodra i redotë,

 co płënie òd Zmartwëchwstałégò Pana
a téż snôżégò czasu w karnie z nôblëższima,

do te bëlnégò dëgùsa
skłôdają 


