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D zięki dotychczasowej współpracy Gminy Krokowa ze spółką PGE 
EJ1 udało się w 2016 r. pozyskać dodatkowe środki finansowe na 
realizację kilku zadań związanych z edukacją i bezpieczeństwem na 
terenie gminy. Oto lista projektów, które uzyskały wsparcie spółki:
- „Tajemniczy świat energii - działania edukacyjne wspierające roz-
wój mieszkańców Gminy Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży”. W trzech szkołach przeprowadzono cykl zajęć 
o tematyce związanej z energią z uwzględnieniem energii jądrowej. 
Dodatkowo zakupiono sprzęt do szkół: laptopy, tablice multimedial-
ne, rzutniki i drukarki – wartość dofinansowania 50.000 zł;
-  budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sławoszynie – inwesty-

cja wykonana przy drodze prowadzącej w kierunku Karwieńskich 
Błot - wartość dofinansowania 81.600 zł;

-  remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przy sali gimnastycz-
nej w SP Wierzchucino – wartość dofinansowania 50.000 zł;

-  zakup sprzętu ratownictwa drogowego (nożyc hydraulicznych 
wraz z dodatkowym osprzętem) dla jednostki OSP Sławoszyno - 
wartość dofinansowania 30.000 zł.

Podpisano również umowę na dofinansowanie prac związanych 
z przystosowaniem pomieszczeń Gimnazjum w Wierzchucinie do 
opieki stomatologicznej. Realizacja przewidziana do końca wakacji 
– dotacja w kwocie 50.000 zł.
Liczymy na to, że w bieżącym roku Spółka PGE EJ1 znowu ogłosi kon-
kurs i wesprze nas finansowo w realizacji naszych zadań kwotami nie 
mniejszymi niż w roku 2016.

S amorząd gminy Krokowa zawsze dbał o estetykę, funkcjonal-
ność i wyposażanie obiektów gminnych. Nowe świetlice w Minko-
wicach, Odargowie i Jeldzinie, „Rybaczówka” w Dębkach oraz pasaż 
pieszo-jezdny w Białogórze są świetną wizytówką gminy, pokazując 
ją ciekawą i atrakcyjną zarówno dla mieszkańca jak i turysty.
Nie zapominamy także o obiektach, które powstały jakiś czas temu 
i którym przydałby się nowocześniejszy wizerunek, rozbudowa 
czy też doposażenie. Nowe, lepsze oblicze udało się już stworzyć 
w dwóch mniejszych obiektach tj. w świetlicy w Połchówku i w Su-
licicach. Obecnie trwają prace przy rozbudowie świetlicy i obiektu 
remizy OSP w Żarnowcu. Niebawem rozpocznie się remont świetlicy 
w Lisewie. Do kilkunastu obiektów kultury przekażemy zakupiony 
sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble. Rozbudowa i mo-
dernizacja oraz doposażenie możliwe jest dzięki pozyskaniu środków 
zarówno z PGE EJ1 jak i Fundacji PGE. Wartość zadań – 420.000 zł 
z czego 50% stanowi pozyskane dofinansowanie.

Współpraca z PGE EJ1 – Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Ładniejsze świetlice dzięki Fundacji PGE i PGE EJ1

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej rozpoczyna realizację pro-
jektu pt. „Nasza energia” – działania edukacyjne z elementami wie-
dzy o energetyce jądrowej, wspierające rozwój mieszkańców Gminy 
Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do 14 świetlic wiejskich Gminy Krokowa. Projekt dofinan-
sowany przez spółkę PGE EJ 1, realizowany będzie przez 6 miesię-
cy, począwszy od marca. W trakcie jego realizacji położymy nacisk 
na zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu przybliżać wiedzę 
o energii, która nas otacza. By zajęcia były ciekawsze, atrakcyjniej-
sze i by móc wykorzystywać materiały multimedialne, zakupione 
zostaną m.in. komputery, rzutniki i ekrany. Innowacyjnym elemen-
tem w naszej działalności będzie realizacja bezpłatnych warsztatów 
fotograficznych dla dzieci i młodzieży, dzięki którym liczymy, że uda 
się utworzyć stałe kółko fotograficzne. Obecnie oprócz zajęć rozpo-
częliśmy procedury zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów. 
Pamiętając o tym, jak ważnym jest dobre wykorzystanie energii, za-
praszamy dzieci i młodzież na zajęcia do świetlic na terenie naszej 
gminy. 

Świetlica w Połchówku, fot. Krzysztof Rocławski

Świetlica w Sulicicach, 
fot. Krzysztof Rocławski

Remiza OSP i świetlica w Żarnowcu, fot. Krzysztof Rocławski
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W  związku z podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 11.01.2017 r. 
ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające 
prawo oświatowe gminy zostały zobligowane do podjęcia uchwał 
w sprawie nowej sieci szkół. Wprowadzona reforma zakłada tylko 
trzy możliwości w zakresie organizacji szkół tj. utworzenie szkół 
podstawowych o strukturze organizacyjnej I-III, I-IV lub I-VIII. Jed-
nocześnie następuje proces wygaszania funkcjonujących dotych-
czas gimnazjów. Wójt Gminy Krokowa po konsultacjach społecz-
nych przedłożył Radzie Gminy Krokowa projekt uchwały w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, którą radni podjęli w dniu 21.02.2017 r. 

ak poprzednio Państwa informowaliśmy, miniony okres w głów-
nej mierze związany był z projektowaniem. Dzięki posiadanej doku-
mentacji możemy planować rozpoczęcie budowy m.in. oczekiwa-
nych dróg czy chodników, o których rozmawiamy z Państwem na 
corocznych zebraniach wiejskich. Praktycznie gotowe do realizacji 
są inwestycje drogowe w miejscowościach Krokowa, Żarnowiec, 
Wierzchucino, Łętowice oraz Sławoszyno. Kończymy projektowanie 
chodników przy drogach powiatowych bądź wojewódzkich w miej-
scowościach: Goszczyno, Krokowa, Jeldzino, Karlikowo oraz Żarno-
wiec. W 2017 r. planujemy przystąpić do wykonania dokumentacji 
dróg gminnych i chodników m.in. w Białogórze, Karwieńskich Bło-
tach, Słuchowie i Sulicicach. 

Mocniej w inwestycje drogowe

Reforma oświaty w Gminie Krokowa

Uchwała zakłada utworzenie pięciu szkół podstawowych o strukturze 
organizacyjnej I-VIII w Krokowej, Lubocinie, Sławoszynie, Wierzchu-
cinie i Żarnowcu. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej zostanie 
włączone do Szkoły Podstawowej im. Wł. Steyera w Krokowej, nato-
miast Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego do Szkoły Podstawowej im. 
K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Podjęta uchwała ma charakter 
intencyjny i podlega zasięgnięciu obligatoryjnej opinii Pomorskie-
go Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Nowa sieć szkół 
będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. po przeprowadzeniu ko-
lejnych procedur wymaganych przepisami prawa, o czym będziemy 
Państwa informować w następnych wydaniach „Wieści Gminnych”.

Poza pracami dokumentacyjnymi udało się fizycznie wykonać w 2016 
r. chodniki wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich w miejscowo-
ściach: Krokowa, Tyłowo, Kłanino, Lubkowo i Sławoszyno oraz za-
tokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wierz-
chucino. Te dwa ostanie zadania były współfinansowane kolejno 
przez PGE EJ1 oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Ponadto 
wykonaliśmy nową ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku pomiędzy 
Minkowicami a Krokową. Na te inwestycje wydaliśmy łącznie ponad 
800 tys. zł. 
W 2017 r. przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę 1.400.000 zł na 
wsparcie powiatowych inwestycji drogowych. Uzgodniliśmy z Pa-
nem Starostą, że wspólnie wykonamy remonty dróg na odcinku 
Słuchowo – Prusewo wraz z tzw. skrótem na trasie Wierzchucino 
– Brzyno, na wjeździe do Dębek oraz podjazd z drogi wojewódzkiej 
do Świecina. Mamy nadzieję, że docelowo w następnych latach wy-
remontujemy nawierzchnie drogowe na odcinku od Połchówka do 
Świecina oraz z Parszkowa do Starzyna.

Oczywiście w tym roku ruszamy z dwoma największymi inwestycja-
mi na terenie naszej gminy. Pierwsza dotyczy gruntownej przebudo-
wy drogi powiatowej Goszczyno – Łętowice – Szary Dwór - Karwień-
skie Błoto Drugie – Karwieńskie Błoto Pierwsze, na którą Starosta 
Pucki otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina Kro-
kowa jest partnerem finansowym w projekcie. Zgodnie z zawartą 
umową, wykonawca powinien zakończyć zadanie do wiosny 2018 
r. Drugie zadanie dotyczy budowy dróg osiedlowych w Dębkach. 
Zgodnie z zapisami unijnej umowy o dofinansowanie inwestycję roz-
poczniemy po sezonie letnim i zakończymy do lata 2018 r. Realizacja 
obu zadań to koszt ok. 8.000.000 zł z czego środki pozyskane to ok. 
5,0 mln zł.
Dodatkowo planujemy jeszcze w tym roku rozpocząć część inwe-
stycji dotyczących budowy dróg i chodników w innych miejscowo-
ściach gminy. O szczegółach będziemy informować w następnych 
„Wieściach Gminnych”.

Chodnik w Sławoszynie, fot. Krzysztof Rocławski

Chodnik i parking w Lubkowie. fot. Krzysztof Rocławski

Zatoka autobusowa w Wierzchucinie, fot. Krzysztof Rocławski
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Wzmacniamy bazę naszych szkół – ponad 6 mln. zł na oświatę

N  ie czekając na końcowy efekt reformy systemu oświaty w na-
szym kraju, a co się z tym wiąże na kształt sieci szkół na terenie na-
szej gminy, nadal wdrażane są plany inwestycyjne i przedsięwzięcia 
mające na celu z jednej strony poprawę stanu bazy oświatowo - 
sportowej ale i możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów i młodzieży. 
Przypominamy, że od kilku miesięcy na terenie naszych wszystkich 
szkół prowadzone są unijne zajęcia pozalekcyjne w ramach pro-
jektu „Uczeń na 6+ nauczyciel na medal”. Dzięki uzyskanej dotacji 
(1,6 mln zł) udało się doposażyć szkoły m.in. w sprzęt komputerowy 
i multi medialny, dzieci i młodzież uczestniczą w dodatkowych zaję-
ciach z zakresu przyrody, nauk ścisłych i języków obcych, a nauczy-
ciele mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności pedagogicz-
nych. Realizacja projektu będzie trwała do 2018 r.

Od początku br. w Szkołach Podstawowych w Krokowej, Żarnowcu 
i Wierzchucinie realizowany jest projekt „EURONET 50/50 MAX”, 
którego celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ciepl-
nej a także obniżenie poboru wody. Program jest współfi nansowany 
przez Komisje Europejską w ramach programu „Inteligentna Energia 
dla Europy”. Szkoły biorące udział w Programie zostały wyposażone 
w tzw. e-packi, obejmujące materiały metodologiczne, edukacyjne 
oraz niezbędne urządzenia pomiarowe. Pod nadzorem nauczycieli 
działają w tych szkołach grupy uczniów, których zadaniem jest in-
wentaryzacja odbiorników energii elektrycznej, cieplnej oraz punk-
tów poboru wody. Grupy prowadzą sukcesywne czynności monito-
rujące zużycie energii i pobór wody wskazując przy tym zarządcy 
budynku możliwości redukcji zużycia. Bazą wyjściową porównawczą 
jest zużycie mediów za rok 2016. Po każdym roku, czyli po 2017 i 2018 
realizacji projektu nastąpi podsumowanie wyników, zaś w przypad-
ku stwierdzenia wystąpienia oszczędności, kwoty wynikające z tego 
zostają po równo rozdzielone na szkoły oraz organ gminy. Połowa 
środków fi nansowych z oszczędności zostaje wypłacona Szkole do 

30 maja następnego roku, tak aby dzieci biorące 
udział w programie miały możliwość „skonsumo-
wania” efektów swego zaangażowania do końca 
roku szkolnego. Program oprócz aspektu ekono-
micznego w postaci mniejszych rachunków za 

energię i wodę ma znaczący aspekt edukacji ekologicznej. Poprzez 
realizację projektu uczy się dzieci zachowań proekologicznych, które 
potem z łatwością przenoszą na teren pozaszkolny.
Obecnie trwają prace związane z remontem boiska poliuretanowe-
go położonego przy szkole w Sławoszynie. Z uwagi na fakt, że teren 
boiska i placu zabaw jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież 
poza godzinami pracy szkoły, chcemy go nieco doświetlić. W tym 
roku zostanie także przeprowadzona kompleksowa termomoderni-
zacja obiektu szkoły. Dzięki uzyskanemu dofi nansowaniu unijnemu 

obiekt do czasu nadania imienia szkole uzyska nową docieploną ele-
wację i dach, wymienimy drzwi i okna, zmienimy instalację gazową 
i centralnego ogrzewania. Będzie to I etap planowanej rozbudowy 
tego obiektu.
Trwają także prace związane z wyborem wykonawcy robót do-
tyczących budowy boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem 
szatniowym przy szkole w Krokowej. Na ten cel pozyskaliśmy do-
fi nansowanie zewnętrzne z Ministerstwa Sportu. Liczymy na to, że 
w przyszłym roku obiekt będzie gotowy do użytku.

A co w najbliższej przyszłości …?
Gmina Krokowa wraz z innymi samorządami z terenu powiatu Puc-
kiego oraz Fundacją Pozytywne Inicjatywy z Pucka przystąpiła do 
unijnego projektu pn. „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego” pole-
gającego na poprawie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwięk-
szeniu wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii tzw. 
OZE. Jeżeli uda się uzyskać dofi nansowanie, to w dwóch najwięk-
szych szkołach na terenie gminy tj. w Krokowej i w Wierzchucinie, za 
kwotę ponad 800 tys. zł zamontujemy na dachach obiektów ogniwa 
fotowoltaiczne dzięki czemu szkoły m.in. będą mogły być w części 
samowystarczalne w zakresie wytwarzania i zużywania na własne 
cele energii elektrycznej.

W najbliższym czasie będziemy ubiegać się o dofi nansowanie wy-
miany ok. 2000 szt. żarówek oświetleniowych z zastosowaniem 
technologii oświetlenia LED w wszystkich gminnych obiektach szkol-
nych. Dzięki temu przedsięwzięciu szacowana roczna oszczędność 
energii elektrycznej to 40 %. Inwestycja wraz z planowanym wspar-
ciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku ma kosztować łącznie ok. 60 tys. zł i powinna się 
zwrócić już po 1,5 roku użytkowania.
Nie zapominamy oczywiście o budowie wielofunkcyjnej hali widowi-
skowo – sportowej w Krokowej czy dokończeniu obiektu szkolnego 
w Wierzchucinie (oba zadania są formalnie gotowe do realizacji), 
jednak na te inwestycje musimy jeszcze trochę poczekać.

Zajęcia w SP Krokowa. fot. Andrzej Rożek

Wizualizacja boiska lekkoatletycznego przy SP Krokowa

Budynek SP Wierzchucino. fot. Krzysztof Rocławski
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Przedszkola na terenie gminy Krokowa – nowa odsłona

C oraz częściej w rozmowach z mieszkańcami spotykaliśmy się 
z problemem braku wystarczającej ilości miejsc w funkcjonujących 
przedszkolach i punktach przedszkolnych przeznaczonych dla na-
szych najmłodszych mieszkańców gminy. W 2016 r. „wystartował” 
konkurs unijny przeznaczony na utworzenie publicznych przedszko-
li. Postanowiliśmy wykorzystać możliwość pozyskania środków. 
W konkursie zajęliśmy I miejsce i uzyskaliśmy dofinansowanie w wy-
sokości 1,3 mln zł. 

Z godnie z informacjami przekazywanymi wcześniej, nasza spółka 
komunalna buduje coraz więcej infrastruktury wodno – kanalizacyj-
nej na terenie gminy. W 2016 r. wykonała łącznie około 4 km ruro-
ciągów wodnych i kanalizacyjnych realizując w ten sposób Państwa 
wnioski dotyczące rozbudowy tej infrastruktury. Bardzo cieszy nas 
fakt, że władze KPK coraz odważniej planują inwestycje, a nawet sta-
rają się na ich realizację pozyskiwać dofinansowanie unijne. Z pomo-
cą merytoryczną pracowników gminy Spółka złożyła wniosek o dofi-
nansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Parszkowo i Szary Dwór. Jeżeli wniosek uzyska aprobatę Urzędu 
Marszałkowskiego to w tych miejscowościach w 2018 r. wykonane 
zostanie łącznie 9,0 km sieci kanalizacyjnej i 2,5 km sieci wodociągo-
wej. Planowany koszt inwestycji to 3,0 mln. zł.
Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i czekamy na realizację inwe-
stycji wodno-kanalizacyjnych w Goszczynie Wybudowaniach, Glin-
kach, Sulicicach Wybudowaniach i Sławoszynku.

Dzięki otrzymanym środkom od września tego roku będzie funk-
cjonowało dziesięciogodzinne Publiczne Przedszkole w Krokowej 
i w Wierzchucinie. Placówka w Krokowej mieścić się będzie na par-
terze tzw. „małego” segmentu szkoły, w pomieszczeniach obecnego 
przedszkola niepublicznego „Pod Topolą” oraz funkcjonującej klasy 
„0”. W Wierzchucinie sale będą zlokalizowane na parterze podsta-
wówki. Po dokonaniu stosownych remontów i zakupie niezbędnego 
wyposażenia w przedszkolach opiekę znajdzie odpowiednio 65-70 
dzieci w Krokowej i 25 w Wierzchucinie.
Oczywiście nadal będą funkcjonowały punkty przedszkolne w Sła-
woszynie, Wierzchucinie i Żarnowcu oraz Przedszkole Niepublicz-
ne „Chatka Małolatka” w Krokowej. Według naszych analiz miejsc 
w przedszkolach na terenie gminy Krokowa od września 2017 r. bę-
dzie około 250. 
Informacje dotyczące zasad i terminów zgłaszania dzieci do nowo-
powstałych publicznych przedszkoli można uzyskać u pracownika 
Urzędu Gminy w Krokowej kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia 
Pani Izabeli Adamczyk tel. 58 675 41 25. Rekrutacja do przedszko-
li odbywać się będzie na wniosek rodziców zgodnie z art. 131 ust. 
1 i 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59). Terminy przeprowadzenia rekrutacji, kryteria 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wzór wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz miejsce składania wniosków 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Krokowa na stronie www.bip.krokowa.pl

Odważne inwestycje Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Żarnowcu

Przetargi na nieruchomości
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do udziału w przetargach 

na sprzedaż działek gminnych. 
Szczegółowe informacje na stronie: 

www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl 
oraz pod nr tel. 58 675 41 24

„Mały” segment szkoły w Krokowej. fot. Krzysztof Rocławski

Siedziba Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Żarnowcu. Fot. Krzysztof Rocławski



6

Informacje z zagospodarowania przestrzennego gminy
S zanowni Mieszkańcy, informujemy że:

•  Od 6 lutego 2017 r. weszła w życie uchwała nr XXVIII/253/2016 
Rady Gminy Krokowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w 
rejonie „Łąk Odargowskich”, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego 23 stycznia 2017 r. poz. 278.

•  Od 31 marca do 5 maja 2017 r. ponownie wyłożono do publicz-
nego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. 
Uwagi do projektu planu można  składać do dnia 19 maja 2017 r.

•  Od 1 marca do 12 kwietnia 2017 r. wyłożono do publicznego wglą-
du projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu wsi Lubkowo wraz z prognozą oddziaływania na 

O d stycznia do marca 2017 r. w dziewięciu jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze, w któ-
rych brali udział przedstawiciele Gminy Krokowa oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. W czasie zebrań 
Druhowie podsumowują zdarzenia roku minionego i określają plany 
na przyszłość dla swoich jednostek. 
Gratulujemy wszystkim Zarządom poszczególnych OSP uzyskania 
absolutorium, które jest wyrazem właściwego zarządzania jednost-
ką. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powro-
tów z akcji, aby trud jaki podejmujecie, był dla Was źródłem osobi-
stej satysfakcji i dalszego społecznego uznania.

2  marca 2017 r. w Gimnazjum w Wierzchucinie odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w których 
wzięło udział około 50 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcami zostali:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
 1. Kinga Krause - MDP Karlikowo
 2. Liliana Szymikowska - MDP Karlikowo
 3. Roksana Szymikowska - MDP Karlikowo
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Karolina Lemie - OSP Wierzchucino
2. Paulina Jeschke - OSP Wierzchucino
3. Monika Browarczyk - OSP Sławoszyno
III grupa wiekowa (szkoła ponadgimnazjalna)
1. Patryk Lieder – OSP Sławoszyno 
2. Kinga Kielińska - OSP Krokowa
3. Maciej Kuptz - OSP Krokowa
Uczestnicy finału poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali 
się do eliminacji powiatowych. Dla laureatów przygotowano nagro-
dy książkowe, okolicznościowe puchary, dyplomy oraz drobne upo-
minki ufundowane przez Wójta Gminy Krokowa. Nagrody uczestni-
kom wręczyli Z-ca Wójta Grzegorz Zaczek, mł. asp. Krzysztof Minga 
przedstawiciel KPP Straży Pożarnej w Pucku, dh Jarosław Zielonka 
oraz dh Bartłomiej Krampikowski.

środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 
29, pok. 207, w godz. przyjęć Urzędu Gminy Krokowa tj. od ponie-
działku do środy 7.30-15.30, czwartki od 7.30-17.00 oraz piątek od 
7.30 – 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami odbyła się 23 marca 2017 r. Uwagi do projektu pla-
nu można składać do dnia 26 kwietnia 2017 r.

•  W trakcie opracowania planistycznego są wsie:
 – Żarnowiec,
 – Kłanino,
 – Prusewo,
 – Słuchowo,
oraz tereny:
 – „Łąk Żarnowieckich”,
 – „Wierzchucińskich Błot”,
 – „Białogórskiej Strugi”.

Zebrania sprawozdawcze OSP

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Zebranie sprawozdawcze OSP Karlikowo. fot. Zbyszek Heft

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Gimnazjum w Wierzchucinie. fot. Zbyszek Heft



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH 

I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

na 2017 rok: 
WIERZCHUCINO, DĘBKI, PARSZCZYCE, MINKOWICE, LISEWO
ŻARNOWIEC, ODARGOWO, SŁUCHOWO, KARWIEŃSKIE BŁOTA I i II, SŁAWOSZYNO, 
SŁAWOSZYNKO

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ 

MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE O
CHARAKTERZE GASTRONOMICZNYM

DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE 

O CHARAKTERZE
CZASOWEGO WYNAJMU

DOMKI LETNISKOWE ORAZ
INNE NIERUCHOMOŚCI

WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE
STYCZEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK

9, 10, 23, 24
LUTY 6, 7, 20, 21
MARZEC 6, 7, 20, 21
KWIECIEŃ 3, 4, 18, 19
MAJ 2, 4, 15, 16, 29, 30
CZERWIEC 12, 13, 26, 27

1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEK

LIPIEC 2x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK 1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEKSIERPIEŃ

WRZESIEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK
4, 5, 18, 19

PAŹDZIERNIK 2, 3, 16, 17, 30, 31
LISTOPAD 13, 14, 27, 28
GRUDZIEŃ 11, 12, 27, 28

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ

MIESIĄC PAPIER I MAKULATURA SZKŁO ODPADY
BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE 

STYCZEŃ 19 12 26 13, 27
LUTY 16 9 23 10, 24
MARZEC 16 9 23 10, 24
KWIECIEŃ 21 6 13, 27 7, 22
MAJ 31 18 11, 25 5, 19
CZERWIEC 29 16 8, 22 2, 17, 30
LIPIEC 5, 12, 19, 26 11, 25 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
SIERPIEŃ 2, 9, 17, 23, 30 8, 22 3, 10, 18, 24, 31 4, 11, 19, 25
WRZESIEŃ 7 21 14, 28 8, 22
PAŹDZIERNIK 5 19 12, 26 6, 20
LISTOPAD 16 30 9, 23 3, 17
GRUDZIEŃ 7 14 21 1, 15, 29

 Pojemniki i worki prosimy wystawiać przed teren posesji do godz. 6:00 rano w dniu odbioru 
odpadów.

 W sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień) w miejscowości DĘBKI i BIAŁOGÓRA 
odpady będą odbierane do godz. 9:00. 

 Prosimy o oznakowanie nieruchomości lub pojemników (ulica i nr posesji, a w przypadku braku 
numeracji należy napisać na pojemniku nazwisko i nr działki), aby uniknąć kwestii spornych 
związanych z właścicielem pojemnika. 

 Brak oznakowanej nieruchomości lub pojemnika może spowodować brak odbioru odpadów.
 Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia do Urzędu Gminy w Krokowej, deklaracji na 

dodatkowy wywóz odpadów zmieszanych, który będzie realizowany  od poniedziałku 
do niedzieli – w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Szczegółowych informacji udziela:
URZĄD GMINY KROKOWA: odpady@krokowa.pl tel. 58 675‐41‐17



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH 

I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE 

na 2017 rok: 
BIAŁOGÓRA,   BRZYNO,   GÓRCZYN,   KŁANINO,   PARSZKOWO,   PRUSEWO,   POŁCHÓWKO,
SULICICE, ŚWIECINO
DĄBROWA,   TYŁOWO,   LUBOCINO,   KARLIKOWO,   SOBIEŃCZYCE,   PORĄB,   MYŚLIWKA,
GLINKI, JELDZINO, LUBKOWO, SZARY DWÓR, KROKOWA, GOSZCZYNO, ŁĘTOWICE

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ 

MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE O CHARAKTERZE
GASTRONOMICZNYM

DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE 

O CHARAKTERZE
CZASOWEGO WYNAJMU

DOMKI LETNISKOWE
ORAZ INNE

NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA

CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE

STYCZEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK

2, 3, 16, 17, 30, 31
LUTY 13, 14, 27, 28
MARZEC 13, 14, 27, 28
KWIECIEŃ 10, 11, 24, 25
MAJ 8, 9, 22, 23
CZERWIEC 5, 6, 19, 20

1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEK

LIPIEC 2x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK 1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEKSIERPIEŃ

WRZESIEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK
11, 12, 25, 26

PAŹDZIERNIK 9, 10, 23, 24
LISTOPAD 6, 7, 20, 21
GRUDZIEŃ 4, 5, 18, 19

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ

MIESIĄC PAPIER I MAKULATURA SZKŁO ODPADY
BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE 

STYCZEŃ 18 11 25 7, 20
LUTY 15 8 22 3, 17
MARZEC 15 8 22 3, 17, 31
KWIECIEŃ 20 5 12, 26 14, 28
MAJ 31 17 10, 24 12, 26
CZERWIEC 28 14 7, 21 9, 23
LIPIEC 5, 12, 19, 26 4, 18 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
SIERPIEŃ 2, 9, 17, 23, 30 1, 16, 27 3, 10, 18, 24, 31 4, 11, 19, 25
WRZESIEŃ 6 20 13, 27 1, 15, 29
PAŹDZIERNIK 4 18 11, 25 13, 27
LISTOPAD 15 29 8, 22 10, 24
GRUDZIEŃ 6 13 20 8, 22
 Pojemniki i worki prosimy wystawiać przed teren posesji do godz. 6:00 rano w dniu odbioru odpadów.
 W sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień) w miejscowości DĘBKI i BIAŁOGÓRA odpady będą 

odbierane do godz. 9:00. 
 Prosimy o oznakowanie nieruchomości lub pojemników (ulica i nr posesji, a w przypadku braku numeracji należy 

napisać na pojemniku nazwisko i nr działki), aby uniknąć kwestii spornych związanych z właścicielem pojemnika. 
 Brak oznakowanej nieruchomości lub pojemnika może spowodować brak odbioru odpadów.
 Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia do Urzędu Gminy w Krokowej, deklaracji na dodatkowy 

wywóz odpadów zmieszanych, który będzie realizowany  od poniedziałku 
do niedzieli – w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Szczegółowych informacji udziela:
URZĄD GMINY KROKOWA: odpady@krokowa.pl tel. 58 675‐41‐17



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH 

I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE 

na 2017 rok: 
BIAŁOGÓRA,   BRZYNO,   GÓRCZYN,   KŁANINO,   PARSZKOWO,   PRUSEWO,   POŁCHÓWKO,
SULICICE, ŚWIECINO
DĄBROWA,   TYŁOWO,   LUBOCINO,   KARLIKOWO,   SOBIEŃCZYCE,   PORĄB,   MYŚLIWKA,
GLINKI, JELDZINO, LUBKOWO, SZARY DWÓR, KROKOWA, GOSZCZYNO, ŁĘTOWICE

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ 

MIESIĄC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE O CHARAKTERZE
GASTRONOMICZNYM

DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE 

O CHARAKTERZE
CZASOWEGO WYNAJMU

DOMKI LETNISKOWE
ORAZ INNE

NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA

CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE

STYCZEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK

2, 3, 16, 17, 30, 31
LUTY 13, 14, 27, 28
MARZEC 13, 14, 27, 28
KWIECIEŃ 10, 11, 24, 25
MAJ 8, 9, 22, 23
CZERWIEC 5, 6, 19, 20

1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEK

LIPIEC 2x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK 1x w tygodniu – w każdy
PONIEDZIAŁEKSIERPIEŃ

WRZESIEŃ

1x w tygodniu – w każdy PONIEDZIAŁEK
11, 12, 25, 26

PAŹDZIERNIK 9, 10, 23, 24
LISTOPAD 6, 7, 20, 21
GRUDZIEŃ 4, 5, 18, 19

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ

MIESIĄC PAPIER I MAKULATURA SZKŁO ODPADY
BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE 

STYCZEŃ 18 11 25 7, 20
LUTY 15 8 22 3, 17
MARZEC 15 8 22 3, 17, 31
KWIECIEŃ 20 5 12, 26 14, 28
MAJ 31 17 10, 24 12, 26
CZERWIEC 28 14 7, 21 9, 23
LIPIEC 5, 12, 19, 26 4, 18 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
SIERPIEŃ 2, 9, 17, 23, 30 1, 16, 27 3, 10, 18, 24, 31 4, 11, 19, 25
WRZESIEŃ 6 20 13, 27 1, 15, 29
PAŹDZIERNIK 4 18 11, 25 13, 27
LISTOPAD 15 29 8, 22 10, 24
GRUDZIEŃ 6 13 20 8, 22
 Pojemniki i worki prosimy wystawiać przed teren posesji do godz. 6:00 rano w dniu odbioru odpadów.
 W sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień) w miejscowości DĘBKI i BIAŁOGÓRA odpady będą 

odbierane do godz. 9:00. 
 Prosimy o oznakowanie nieruchomości lub pojemników (ulica i nr posesji, a w przypadku braku numeracji należy 

napisać na pojemniku nazwisko i nr działki), aby uniknąć kwestii spornych związanych z właścicielem pojemnika. 
 Brak oznakowanej nieruchomości lub pojemnika może spowodować brak odbioru odpadów.
 Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia do Urzędu Gminy w Krokowej, deklaracji na dodatkowy 

wywóz odpadów zmieszanych, który będzie realizowany  od poniedziałku 
do niedzieli – w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Szczegółowych informacji udziela:
URZĄD GMINY KROKOWA: odpady@krokowa.pl tel. 58 675‐41‐17

KALENDARZ IMPREZ  
w Gminie Krokowa na 2017 rok 

Nazwa wydarzenia  Miesiąc  Data  Godz.  Miejscowość  Miejsce  Kategoria  Organizator 
Rozpoczęcie sezonu 
motocyklowego 

kwiecień  2017‐04‐09    Krokowa  Podzamcze  Motoryzacja  Storm Riders 

I Bieg Kaszub  kwiecień  2017‐04‐30    Dębki    Sport   

Obchody Floriana Ceynowy 
(dzień kaszubski) 

kwiecień  2017‐04‐30    Sławoszyno    Kultura  ZKP o. Krokowa 

Turniej Hokej jest OK  maj  2017‐05‐01    Krokowa  sala SP Krokowa  Sport  KCK w Krokowej 

Spinning  maj  2017‐05‐01      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Obchody 3 Maja  maj  2017‐05‐03    Żarnowiec    Kultura  KCK w Krokowej 

Krokowska Agro Wystawa  maj  2017‐05‐06    Sobieńczyce  SpeedStar  Kultura  Speedstar 

Mistrzostwa Polski w 
Motocrossie 

maj  2017‐05‐06    Sobieńczyce  SpeedStar  Sport  Speedstar 

Noc Muzeów  maj  2017‐05‐13  20:00  Krokowa  Muzeum 
regionalne 

Kultura  Zamek Krokowa 

Festyn rodzinny  maj  2017‐05‐28  14:30  Wierzchucino  SP 
Wierzchucino 

Kultura  SP Wierzchucino 

Józef Semmerling‐ rzeźbiarz z 
Krokowskiej Ziemi‐ wystawa 

czerwiec  2017‐06‐03  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Dzień Dziecka‐ festyn 
ekologiczno‐sportowy 

czerwiec  2017‐06‐04      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Regionalny Przegląd 
Zespołów Dziecięcych 
„Burczybas” 

czerwiec  2017‐06‐11    Wierzchucino  Plac kaszubski  Kultura  ZKP o. Wierzch. 

Dzień Dziecka z Sobótką  czerwiec  2017‐06‐16    Karwieńskie 
Błota I 

boisko wiejskie  Kultura  Sołectwo 

Krokowska 10  czerwiec  2017‐06‐17  11:00  Żarnowiec  przy szkole  Sport  Kaszubi biegają 

Spławik  czerwiec  2017‐06‐18      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Świętojanki  czerwiec  2017‐06‐23  17:00  Krokowa  Sowi Jar  Kultura  Zamek Krokowa 

Ścinanie kani  czerwiec  2017‐06‐23    Dębki  wejście na plażę 
nr 19 

  Fundacja Sedlaka 

Sobótka  czerwiec  2017‐06‐24    Lisewo  świetlica  Kultura   

Vienna Maraton MTB 
Krokowa 

lipiec  2017‐07‐01  11:00  Krokowa  Podzamcze  Sport  Lang Team/KCK w 
Krokowej 

Regionalny Przegląd 
Zespołów Kaszubskich dla 
Dorosłych 

lipiec  2017‐07‐02    Wierzchucino  Plac kaszubski  Kultura  ZKP o. Wierzch. 

Zamkowe bajania  lipiec  2017‐07‐05  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spotkanie z literaturą Kaszub  lipiec  2017‐07‐08  18:00  Dębki  Rybaczówka    Fundacja Sedlaka 

Cysterskie Lato Muzyczne  lipiec  2017‐07‐09  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  lipiec  2017‐07‐12  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spacer historyczny  lipiec  2017‐07‐13  18:00  Krokowa  Sowi Jar  Kultura  Zamek Krokowa 

KLM Zagan Acoustic  lipiec  2017‐07‐15  19:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

V Półmaraton o Puchar 
Wójta Gminy Krokowa 

lipiec  2017‐07‐16    Kłanino  ulica do 
Połchówka 

Sport  Stowarzyszenie 
Wrotkarskie 
Gdańskie Lwy 

Cysterskie Lato Muzyczne  lipiec  2017‐07‐16  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  lipiec  2017‐07‐19  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Pielgrzymka łodziami  lipiec  2017‐07‐22    Lubkowo  Przystań 
żeglarska 

Sport   

Regaty Św. Anny  lipiec  2017‐07‐22    Lubkowo  Przystań 
żeglarska 

Sport  KCK w Krokowej 



Kalendarz imprez w Gminie Krokowa na 2017 rok
Nazwa wydarzenia  Miesiąc  Data  Godz.  Miejscowość  Miejsce  Kategoria  Organizator 
Festyn wiatr od morza  lipiec  2017‐07‐22    Karwieńskie 

Błota I 
boisko wiejskie  Kultura  Sołectwo 

Mini Festyn Kaszubski  lipiec  2017‐07‐23    Dębki  plac przy kaplicy  Kultura  ZKP o. Wierzch. 

Cysterskie Lato Muzyczne  lipiec  2017‐07‐23  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  lipiec  2017‐07‐26  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spacer historyczny  lipiec  2017‐07‐27  17:00  Krokowa  Sowi Jar  Kultura  Zamek Krokowa 

Dni Gminy Krokowa  lipiec  2017‐07‐
28/29 

  Krokowa  Plaże 
+Podzamcze 

Koncerty  KCK w Krokowej 

Festyn rodzinny  lipiec  2017‐07‐30    Wierzchucino  plac przy OSP  Kultura  Parafia Żarnowiec 

Cysterskie Lato Muzyczne  lipiec  2017‐07‐30  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  sierpień  2017‐08‐02  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spacer historyczny  sierpień  2017‐08‐03  18:00  Krokowa  Sowi Jar  Kultura  Zamek Krokowa 

Inscenizacja bitwy pod 
Świecinem 

sierpień  2017‐08‐05  15:00  Świecino    Kultura  Bractwo spod 
Nordowej Gwiazdy 

Puchar Bałtyku Nordic 
Walking 

sierpień  2017‐08‐05    Białogóra    Sport   

Jarmark Cysterski  sierpień  2017‐08‐06    Żarnowiec  boisko wiejskie  Kultura  Parafia Żarnowiec 

Cysterskie Lato Muzyczne  sierpień  2017‐08‐06  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  sierpień  2017‐08‐09  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

KLM recital Rafała 
Lewandowskiego 

sierpień  2017‐08‐12  19:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spinning  sierpień  2017‐08‐13      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Cysterskie Lato Muzyczne  sierpień  2017‐08‐13  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  sierpień  2017‐08‐16  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Spacer historyczny  sierpień  2017‐08‐17  18:00  Krokowa  Sowi Jar  Kultura  Zamek Krokowa 

Cysterskie Lato Muzyczne  sierpień  2017‐08‐20  20:30  Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

   

Zamkowe bajania  sierpień  2017‐08‐23  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Zamkowe bajania  sierpień  2017‐08‐30  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Dożynki Gminy Krokowa  wrzesień  2017‐09‐03    Karwieńskie 
Błoto I 

Boisko wiejskie  Kultura  KCK w Krokowej 

Spinning  wrzesień  2017‐09‐03      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

MTB Krokowa  wrzesień  2017‐09‐17    Żarnowiec  Boisko wiejskie  Sport  KCK w Krokowej 

Spławik‐ Festyn Sportowo‐
rekreacyjny 

wrzesień  2017‐09‐17      Jezioro Dobre  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Wystawa haftu kaszubskiego 
i odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej 

wrzesień  2017‐09‐17    Wierzchucino  Plac kaszubski  Kultura  ZKP o. Wierzchu. 

Dzień Ziemniaka  wrzesień  2017‐09‐23    Lisewo  świetlica  Kultura   

Wojewódzki turniej 
brydżowy 

październik      Krokowa  Zamek  Sport  Klub brydżowy 
"Kontra" 

Miejsca wspomnień ‐ 
wystawa 

październik  2017‐10‐07  17:00  Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

V Ogólnopolskie Zawody 
Norda Cup 2017 

listopad  2017‐11‐04    Dębki  plaża  Sport  KW nr 68 w Pucku 
Belona 

Obchody 11 Listopada  listopad  2017‐11‐11  10:00  Krokowa    Kultura  KCK w Krokowej 

4 Edycja konkursu Wiatr od 
morza 

listopad  2017‐11‐20    Krokowa  Zamek  Kultura  Zamek Krokowa 

Wieczornica Księdza 
Pasierba 

grudzień  2017‐12‐10    Żarnowiec  Parafia 
Żarnowiec 

Kultura  ZKP o. Wierzch. 

Mikołajki  grudzień  2017‐12‐10    Lisewo  świetlica  Kultura   

Jarmark Bożonarodzeniowy  grudzień  2017‐12‐10    Krokowa    Kultura  KCK w Krokowej 

Rodzinne kolędowanie  grudzień  2017‐12‐31    Wierzchucino  Parafia 
Wierzchucino 

Kultura  ZKP o. Wierzch. 
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21  lutego br w sali narad Urzę-
du Gminy Krokowa odbyła się 
XXXI Sesja Rady Gminy Krokowa 
VII kadencji. Sesja rozpoczęła 
się wystąpieniem Pana Toma-
sza Kuplickiego Wiceprezesa 
Zarządu Okręgowego Związku 
Żołnierzy AK Prezesa Koła Sopot 
w którym podziękował Gminie 
Krokowa za współpracę w za-
kresie promowania wiedzy hi-
storycznej, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, oraz  propa-
gowania działalności Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej.

Z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy w Krokowej odbyło się 
spotkanie na które zostali zaproszeni zarówno obecni jak i byli soł-
tysi gminy Krokowa. Samorząd Gminy podziękował wszystkim za 
dobrą współpracę, zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekła-
dają się na rozwój sołectw i realizacje potrzeb ich mieszkańców.
Ta odpowiedzialna i ważna funkcja społeczna ma ogromny wpływ 
na rozwój gminy i zasługuje na szacunek. W miłej i przyjaznej at-
mosferze wymieniano się doświadczeniami i wspominano różne 
zdarzenia.
Życzymy jeszcze raz  sołtysom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

Ś więtowanie to dla każdego miły czas. Symbolika 8 marca zna-
na jest obecnie wszystkim ale mało kto wie, że za pierwowzór Dnia 
Kobiet przyjąć można obchodzone już w starożytnym Rzymie Ma-
tronalia. Przypadały na pierwszy tydzień marca i powiązane były 
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji 
tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i speł-
niali ich życzenia. 

Medale 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK

Dzień Sołtysa w Gminie Krokowa

Dzień Kobiet w Gminie Krokowa

W naszej gminie zaprosiliśmy wszystkie Panie 11 marca na spotkania 
do Domu Kultury w Sławoszynie i do Szkoły Podstawowej w Wierz-
chucinie. Oprócz kwiatów, na wszystkie Panie czekał kabaret Pùrtcë 
i Orkiestry Dęte działające przy OSP w Wierzchucinie i Sławoszynie. 
Chwila śmiechu i muzyki były podziękowaniem dla wszystkich Pań 
za ich obecność i wkład w życie całej naszej społeczności.

Wręczenie Wójtowi Gminy Krokowa Henrykowi Doering 
medalu 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK. fot. Krzysztof Rocławski

Spotkanie Pań w Domu Kultury w Sławoszynie. fot. archiwum KCK

Wręczamy kwiaty Paniom. fot. archiwum KCK

Spotkanie Sołtysów Gminy Krokowa na sali narad Urzędu Gminy. fot. archiwum KCK
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J  ak co roku odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołec-
twach Gminy Krokowa, podczas których sołtysi przedstawiali spra-
wozdania z działalności za rok 2016 oraz przegłosowane zostały pla-
ny wydatkowania środków wiejskich w poszczególnych sołectwach 
na rok 2017. W czasie spotkań przedstawiciele samorządu zaprezen-

13  stycznia 2017 r. w hali POSM w Pucku odbył się IX finał Powia-
towego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”. Organizatorem 
imprezy jest I LO w Pucku. 
Festiwal skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnajzalnych, którzy mieszkają, uczą się lub realizują swoje wokal-
ne pasje na terenie Powiatu Puckiego. Celem Festiwalu jest rozwija-
nie zainteresowań muzycznych młodzieży, umożliwienie spotkania 
młodym artystom i zaprezentowania swoich talentów.

W  ażnym elementem funkcjonowania samorządu jest wspieranie 
działań fundacji i stowarzyszeń ogólnie zwanych organizacjami po-
zarządowymi, które w imieniu Gminy realizują zadania własne sa-
morządu. Gmina Krokowa na rok 2017 przeznaczyła największe w hi-
storii środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Na realizację 
zadań publicznych w formie „grantów” przeznaczono aż 320 000 zł. 
Samorząd konsekwentnie co roku zwiększa środki publiczne, prze-

Zebrania wiejskie okazją do spotkań z mieszkańcami

towali uczestnikom plany inwestycyjne dotyczące poszczególnych 
sołectw na rok 2017.
Zebrania wiejskie były okazją do zapoznania się z uwagami miesz-
kańców dotyczącymi poprawy warunków życia, a także działania 
Urzędu Gminy Krokowa.

IX finał Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”

Rekordowe środki dla organizacji pozarządowych

W finale wystąpiły 3 uczestniczki z terenu Gminy Krokowa:
•  Aleksandra Koss (Brzyno – Gimnazjum Wierzchucino) – „Być Ko-

bietą”
•  Zuzanna Gulczyńska (Parszczyce – Gimnazjum Krokowa) – „Kiedy 

powiem sobie dość”
•  Agata Orzeł (Sławoszyno – LO w Pucku) – „Rysą na szkle”
Szczególne słowa uznania należą się Zuzannie Gulczyńskiej, która 
zdobyła III miejsce. 

kazywane w formie konkursu na zadania z zakresu sportu, szeroko 
rozumianej kultury, edukacji i pomocy społecznej. Na wymienione 
zadania przeznaczono następujące kwoty: sport - 140 tys. zł, kultu-
ra – 120 tys. zł, edukacja - 20 tys. zł, pomoc społeczna - 40 tys. zł. 
Zadania realizowane będą na terenie naszej gminy, a ze szczegółami 
zapoznać się można śledząc kalendarz imprez kulturalnych i sporto-
wych w Gminie Krokowa.  

Informacja o odpadach komunalnych
Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do 
Urzędu Gminy usługi odbioru dodatkowych zmie-
szanych odpadów komunalnych. Usługa ta będzie 
realizowana w okresie: 1 czerwca – 30 września, od 
poniedziałku do niedzieli.
Aby skorzystać z dodatkowego wywozu odpadów 
należy wypełnić zgłoszenie odbioru i zagospodaro-
wania dodatkowych zmieszanych odpadów komu-
nalnych i złożenie do tut. Urzędu. Druk jest dostępny 
na stronie internetowej www.krokowa.pl w zakład-
ce Gospodarka Odpadami w Gminie oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy, pok. 217.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEK-
TRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa odbędzie się:

6 maj 2017 r. – sobota:  BIAŁOGÓRA, BRZYNO, GÓRCZYN, KŁANINO, PARSZKOWO, 
PRUSEWO, POŁCHÓWKO,SULICICE, ŚWIECINO

13 maj 2017 r. – sobota:  WIERZCHUCINO, DĘBKI, PARSZCZYCE, MINKOWICE, 
LISEWO

20 maj 2017 r. – sobota:  ŻARNOWIEC, ODARGOWO, SŁUCHOWO, KARWIEŃSKIE 
BŁOTA I i II, SŁAWOSZYNO, SŁAWOSZYNKO

27 maj 2017 r. – sobota:  DĄBROWA, TYŁOWO, LUBOCINO, KARLIKOWO, SOBIEŃ-
CZYCE, PORĄB, MYŚLIWKA, GLINKI, JELDZINO, LUBKO-
WO, SZARY DWÓR, KROKOWA, GOSZCZYNO, ŁĘTOWICE

Agata Orzeł Aleksandra Koss

Zuzanna Gulczyńska
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K aszubska mowa, tradycje, a także śpiew zainspirowały 20 lat 
temu przedstawicieli samorządu Gminy Krokowa do utworzenia re-
gionalnego zespołu kaszubskiego, wykonującego muzykę i śpiewają-
cego po kaszubsku. Zadanie utworzenia powierzono panu Jerzemu 
Łyskowi, który 17 marca 1997 roku powołał do życia zespół „Nasze 
Stronë”.
W pierwszym składzie zespołu występowali członkowie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego z Wierzchucina oraz Prusewa. Natomiast 
w 2006 roku zespół przeszedł pod opiekę Rady Sołeckiej w Prusewie 
i wtedy też, kierownikiem zespołu została Pani Anna Wujke. Obec-
nie zespół działa przy wsparciu fi nansowym Krokowskiego Centrum 
Kultury w Krokowej. „Nasze Stronë” wykonuje wyłącznie w języku 
kaszubskim piosenki świeckie, a także pieśni religijne i kolędy. Ak-
tualnie w skład zespołu wchodzi 14 osób w tym osoby śpiewające: 
Anna Wujke, Mirosława Reszke, Karolina Formela, Wiktoria Tarnow-

W  bieżącym roku szkolnym SP w Żarnowcu stawia na projek-
ty eTwinning, których w placówce jest aż cztery. Pierwszy projekt 
„W podróż dookoła matematyki”, w którym udział bierze również 
osiem placówek z Polski rozpoczął się jeszcze we wrześniu. Szkol-
nym koordynatorem projektu jest Pani Monika Gnutek. W stycz-
niu ruszyły kolejne dwa autorskie projekty w szkole, a mianowicie 
„Zakodowane lekcje” - projekt edukacyjny dla klas pierwszych oraz 
„Zakodowane dzieciaki”- projekt dla uczniów klas III-VI. Obydwa 
projekty mają na celu rozwój analitycznego, logicznego, algoryt-
micznego i krytycznego myślenia oraz kształcenie myślenia kompu-
tacyjnego. Do projektów dołączyło aż sześć szkół z terenu Polski, w 
szkole w Żarnowcu aktywnie w nim działają pani Monika Gnutek, 
pani Danuta Laskowska, pani Marzena Mu� ka, pani Anita Słowik 
oraz pani Marzena Keppen. Od 3 marca szkoła jest również człon-
kiem międzynarodowego projektu eTwinning pt. „Easter traditi ons 
in my country”. Koordynatorkami inicjatywy w żarnowieckiej szkole 
zostały panie: Alicja Oleńska - nauczyciel języka angielskiego, Mo-
nika Gnutek - nauczyciel zajęć komputerowych oraz pani Beata 
De� laff  – nauczyciel języka kaszubskiego. W projekcie biorą udział 
również szkoły z Ukrainy, Słowacji, Czech, Cypru, Hiszpanii, Włoch, 
Turcji, Francji, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Chorwacji. W ramach 
podjętych przez nauczycieli działań uczniowie klasy VI stworzą fi lm 
w języku angielskim o tradycjach wielkanocnych na Kaszubach, któ-
ry później prześlą do szkół partnerskich. 

Dyrekcja SP Żarnowiec

Zespół regionalny “Nasze Stronë” obchodzi 20 lat istnienia

ska, Aleksandra Groen, Patrycja Groen, Natalia Treder, Martyna 
Krampikowska, Klaudia Fopka oraz kapela: Szymon Krampikowski- 
burczybas i śpiew, Dawid Krampikowski- śpiew i diabelskie skrzypce, 
Bernard Bizewski - diabelskie skrzypce, burczybas i śpiew, Eugeniusz 
Pomieczyński - akordeon i śpiew, Jerzy Łysk- akordeon i śpiew.
Rocznicę 20-lecia istnienia zespołu świętowano w sobotę 
18.03.2017 r. Po uroczystej mszy, gości zaproszono do świetlicy 
w Prusewie. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele 
samorządu Gminy Krokowa Pan Zygmunt Piontek - Przewodniczący 
Rady i Pani Bożena Szczypior - Sekretarz Gminy. Spotkanie prowa-
dzili Pani Dorota Goyke i Pan Dariusz Laddach. Zespół wielokrotnie 
zdobywał nagrody na konkursach i festi walach pieśni kaszubskich. 
Obecnie zespół prowadzony jest w dalszym ciągu przez Panią Annę 
Wujkę oraz Pana Jerzego Łyska i jest jedynym zespołem regional-
nym, który kultywuje na terenie gminy Krokowa śpiewanie w języku 
kaszubskim. 

Projekty eTwinning w żarnowieckiej szkole

Występy zespołu „Nasze Stronë”. fot. Zbyszek Heft

Członkowie zespołu „Nasze Stronë”. fot. Zbyszek Heft

Młodzi uczestnicy projektu „Zakodowane Dzieciaki” w SP Żarnowiec. fot. archiwum SP Żarnowiec
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S zkoła Podstawowa w Krokowej 10 marca gościła dwudziestu 
finalistów szkolnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego Poezji Pol-
skiej. Do gminnego etapu zakwalifikowali się:
•  Ze Szkoły Podstawowej w Sławoszynie w kategorii 
 – klasy 4-6: Ostap Lozovyy, Mateusz Reska, 
 – klasy 1-3, Julia Biecke, Kaja Dominik.

U czniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej – wspierani 
przez nauczycieli wychowania fizycznego - aktywnie promują zdro-
wy styl życia m. in. poprzez udział w licznych zawodach sportowych. 
Tym samym promują i siebie, i szkołę, i władze samorządowe Gminy 
Krokowa – bez których finansowego wsparcia nie byłoby to możli-
we.
Potwierdzeniem powyższego są dotychczasowe sukcesy w roku 
szkolnym 2016/2017:
•  1. miejsce chłopców w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzie-

ży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców oraz 
13. miejsce w Finale Wojewódzkim w Garczynie;

•  1. miejsce w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w Unihokeja Chłopców oraz 2. miejsce w Finale Wojewódzkim 
w Wejherowie;

•  2. miejsce w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w Unihokeja Dziewcząt w Starzynie oraz 4. miejsce w Półfinale 
Wojewódzkim w Wejherowie;

•  1. miejsce w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w Piłkę Ręczną Chłopców w Pucku oraz 3. miejsce w Półfinale Wo-
jewódzkim w Kartuzach;

•  2. miejsce w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w Piłkę Ręczną Dziewcząt w Pucku;

•  1. miejsce w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w Piłkę Koszykową Chłopców w Pucku.

 Dyrekcja Gimnazjum w Krokowej

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej uruchomiło system powiadamiania SMS. Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco z wy-
darzeniami i otrzymywać powiadomienia w formie SMS, wejdź na stronę www.kck.krokowa.pl, znajdź pomarańczową ikonę 
i zostaw nam swój numer telefonu.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Krokowej w roku szk. 2016/ 2017

•  Ze Szkoły Podstawowej w Krokowej w kategorii 
 – klasy 4-6: Michał Lewnau, Aleksandra Abraham, 
 – klasy 1-3, Jakub Kamiński, Radosław Lasek.
•  Ze Szkoły Podstawowej w Lubocinie: w kategorii
 – klasy 4-6: Michał Szymański, Liliana Szymikowska, 
 – klasy 1-3 Paweł Szymański, Karolina Chojnacka.
•  Ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu w kategorii 
 – klasy 4-6: Marcel Dominik, Michał Białk, 
 – klasy 1-3: Kinga Renusz, Nikola Grabska.
•  Ze Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie w kategorii
 – klasy 4-6: Sara Maszke, Michał Pieczyński, 
 – klasy 1-3: Agata Gawińska, Olga Siuta.
Jury miało trudny „orzech do zgryzienia” ale ostatecznie do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się w kategorii :
 – klas 1-3: Nikola Grabska, Jakub Kamiński, 
 – klas 4-6: Aleksandra Abraham, Michał Lewnau. 
Nowością od tego roku jest oddzielna kategoria: poezja śpiewana, 
w której na etapie powiatowym będzie reprezentował Gminę Kro-
kowa Michał Białk. Wszystkim gratulujemy i już dziś trzymamy kciuki 
za kolejne występy.

Dyrekcja KCK i SP Krokowa

Powiadomienia SMS

Uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. fot. Jolanta Jeka-Roeske

Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłkę Koszykową Chłopców. fot. archiwum Gimnazjum w Krokowej

Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłkę Ręczną Dziewcząt. fot. archiwum Gimnazjum w Krokowej
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W  styczniu 2017 r. swoje 91 urodziny obchodziła Pani Anna Voelkner 
z Karwieńskich Błot Pierwszych natomiast w miesiącu lutym swoje jubi-
leusze obchodziły trzy mieszkanki naszej gminy Pani Bronisława Hahske 
lat 91 zamieszkała w Krokowej, Pani Stanisława Książek z Żarnowca lat 91 
oraz Stanisława Kłósek lat 90 zamieszkała w Sławoszynie. 

Jubileusze i urodziny trojaczków

REDAKCJA
84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, tel. 58 674 41 00, fax. 58 675 41 01
www.krokowa.pl, email: wiescigminne@krokowa.pl

WYDAWCA
Urząd Gminy Krokowa
84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

REDAKTOR
Krzysztof Rocławski

SKŁAD i DRUK
DRUKARNIA CARO 
tel. 605 040 034

Wójt Gminy Krokowa wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krokowej odwiedzili Jubilatów w dniu ich urodzin, aby 
życzyć wszystkiego co najlepsze, wręczyć kwiaty oraz drobne upominki. 
W dniu 06.12.2016 roku w naszej gminie urodziły się trojaczki Mikołaj, 
Martyna i Damian. Szczęśliwymi rodzicami są Pani Agnieszka i Pan Piotr 
Bollin zamieszkali w Jeldzinie. 

Pani Bronisława Hahske. fot. archiwum GOPS w KrokowejPani Stanisława Kłósek. fot. archiwum GOPS w Krokowej

Pani Stanisława Książek. fot. archiwum GOPS w Krokowej

Mikołaj, Martyna i Damian. fot. archiwum GOPS w Krokowej



 szkółka żeglarska
 Krokowa

gmina

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną mieszkającą 
na terenie gminy Krokowa do udziału w BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH z żeglarstwa!

KWIECIEŃ - CZERWIEC

CZERWIEC - WRZESIEŃ
Zajęcia praktyczne przy przystaniach turystyczno- żeglarskich w Lubkowie i Brzynie.

Zajęcia na łodziach klasy „Optymist” i klasy „Puck”

Zajęcia teoretyczne. 

żegluj!baw się!

dołącz do nas!

zdobądź patent! zostań wilkiem morskim!

ZAPISY I INFORMACJE:
Aleksandra Machalska, KCK w Krokowej

tel. +48 691 447 000, 58 675 41 39, turystyka@kck.krokowa.pl

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PATENTU ŻEGLARZA JACHTOWEGO DLA DZIECI OD 14 R. Ż.




