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Zbliżają się oczekiwane Święta Bożego Narodzenia.
Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, 

w którym gasną spory, milkną kłótnie 
a otwierają się ludzkie serca.

Niech nowo narodzone Boże Dziecię sprawi, 
że radość i miłość zawita do każdego mieszkańca, 

dotrze do każdego domu i napełni nasze 
serca nadzieją w okresie Świąt jak i w całym 

Nowym Roku. 

Przewodniczący Rady
Gminy Krokowa

Marek Krzebietke

Wójt
Gminy Krokowa
Adam Śliwicki
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17  listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Kro-
kowa VIII kadencji. Sesję otworzył Radny Senior Zygmunt Piontek. 
W trakcie jej uroczystej części Przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej w Krokowej Ireneusz Wiśniewski przedstawił informa-
cję o przebiegu wyborów i ich wyniku na terenie Gminy Krokowa, 
następnie wręczył Radnym zaświadczenia potwierdzające ich wy-
bór. W skład nowo wybranej Rady Gminy Krokowa weszli: Justyna 
Muttke, Dorota Goyke, Zygmunt Piontek, Ireneusz Łepek, Jarosław 
Zielonka, Tadeusz Goyke, Maria Wiśniewska, Rafał Kowalski, Piotr 
Okoń, Marek Krzebietke, Michał Góral, Joanna Szynszecka, Magda-
lena Widak, Andrzej Lieske, Józef Bradtke. Radni uroczyście złożyli 
ślubowanie i przystąpili do pracy. Radni wybrali na przewodniczące-
go Marka Krzebietke i wiceprzewodniczącą Marię Wiśniewską.
Zaświadczenie potwierdzające wybór na Wójta Gminy Krokowa 
otrzymał również Adam Śliwicki, który złożył ślubowanie i tym sa-
mym rozpoczął oficjalne urzędowanie w kolejnej – tym razem 5-let-
niej kadencji samorządu.
29 listopada 2018 r. Radni spotkali się na następnej Sesji Rady Gminy 
zwołanej w celu ustalenia składów komisji Rady, ustalenia wysokości 
diet radnych oraz wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa.

Radni postanowili, że będą pracować w następujących komisjach:
1. Komisja Gospodarki i Budżetu w składzie:
• Piotr Okoń   przewodniczący
• Józef Bradtke   członek
• Maria Wiśniewska  członek
• Jarosław Zielonka  członek
2.  Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w skła-

dzie:
• Maria Wiśniewska  przewodniczący
• Dorota Goyke  członek
• Andrzej Lieske  członek
• Justyna Muttke  członek
• Joanna Szynszecka  członek
3. Komisja Rewizyjna w składzie:
• Józef Bradtke   przewodniczący
• Tadeusz Goyke  członek
• Michał Góral   członek
• Andrzej Lieske  członek
• Ireneusz Łepek  członek
• Piotr Okoń   członek
• Zygmunt Piontek  członek
• Joanna Szynszecka  członek
• Magdalena Widak  członek
4.  Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego 
w składzie:

• Jarosław Zielonka  przewodniczący
• Rafał Kowalski  członek
• Justyna Muttke  członek
• Magdalena Widak  członek
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
• Dorota Goyke  przewodniczący
• Rafał Kowalski  członek
• Justyna Muttke  członek
• Joanna Szynszecka  członek

Radni postanowili, że zarówno diety radnych jak i wynagrodzenie 
Wójta pozostanie na niezmienionym poziomie.

Pierwsze Sesje Rady Gminy Krokowa

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

Podziękowania Wójta
21 października 2018 r. mieszkańcy Gminy Krokowa wybrali 
mnie w wyborach na Wójta Gminy Krokowa. Głosowanie od-
było się przy dużej frekwencji, bo aż 60,57% uprawnionych 
wyborców zgłosiło się do lokali wyborczych. Dzięki Państwu 
otrzymałem 3083 (63,86%) ważnie oddanych głosów, mój kon-
kurent Piotr Ciskowski 1745 (36,14%) ważnie oddanych głosów. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poszli do urn. Sześćdzie-
sięcioprocentowa frekwencja to bardzo duży przejaw zaintere-
sowania i odpowiedzialności obywatelskiej.
17 listopada 2018 roku na pierwszej Sesji Rady Gminy Kroko-
wa złożyłem ślubowanie i rozpocząłem ponownie urzędowanie 
jako Wójt Gminy Krokowa.
W dalszym ciągu będę wsłuchiwał się w głos mieszkańców 
i czynił wszelkie starania, aby żyło się nam coraz lepiej.

Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki
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N  arodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważ-
niejszych państwowych świąt. Rok 2018 wyznaczył 100 rocznicę tego 
wielkiego wydarzenia. 
Społeczność Gminy Krokowa 11 listopada upamiętniła tą historycz-
ną rocznicę na wiele sposobów. Jak co roku mieszkańcy brali udział 
w uroczystym pochodzie, złożyli kwiaty pod tablicą „Ku czci pomor-
dowanych w Piaśnicy” i uczestniczyli we mszy świętej w krokowskim 
kościele. Podniosłego charakteru tym przedpołudniowym obcho-
dom nadali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 
w Wierzchucinie występem artystycznym, a w samo południe został 
wyśpiewany Mazurek Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do hymnu”. 

Wiwat Niepodległa Polsko! 

W dalszej części obchodów wyśpiewano pieśni patriotyczne - „Wy-
śpiewajmy Niepodległość w Zamku w Krokowej”. Muzycy: Paweł 
Witulski, Aleksandra Solska oraz „Zamkowe Słowiki” pod dyrekcją 
Aleksandry Kotłowskiej. Przepiękne i muzyczne wydarzenie, którego 
organizatorem była Fundacja Sedlaka, „Piaśnica - kultura miejsca” 
oraz Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej i Zamek w Krokowej. 
Tradycyjnie jak co roku odbyła się kolejna Wieczornica Niepodległo-
ściowa w Żarnowcu. Uroczystość rozpoczęto od odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy na budynku tzw. „starej szkoły”, nawiązującej do war-
tości patriotycznych, kulturowych, tolerancji i zagadnienia godności 
ludzkiej jako nadrzędnej cechy wymiaru człowieczeństwa. Odsłonię-
cia tablicy, przed licznie zgromadzoną społecznością lokalną, dokona-
li: Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Żarnowcu Aleksandra Obszyńska oraz najmłodsi 
uczniowie: Julia Wyszecka i Gabriel Joshko. 

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. Zbyszek Heft fot. Zbyszek Heft
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Pod tablicą, w Kapsule dla Niepodległej, złożono list przewodni stano-
wiący wyraz wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie podpisany przez 
Wójta Gminy Krokowa Adama Śliwickiego, Dyrektor SP w Żarnowcu 
Aleksandrę Obszyńską, Nauczycielkę Halinę Gojke i Przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego Uczennicę klasy VIII Julię Skoczke oraz 
uczniowskie życzenia i inwokacje dla Ojczyzny. Tablicę poświęcił 
Ksiądz Prałat z Sanktuarium Piaśnickiego Daniel Nowak. W sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu 
zebrani goście mieli okazję obejrzeć przygotowany piękny spektakl 
patriotyczny. 

Wszystkie nasze placówki oświatowe włączyły się w obchody 100 
rocznicy odzyskania niepodległości w różny sposób. Odbyło się wie-
le ciekawych wydarzeń. W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
przeprowadzono szkolny konkurs literacko – plastyczny dla uczniów 
klas V-VIII.

W Szkole Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie odbył się 
Przegląd Piosenki Patriotycznej. W Szkole Podstawowej w Krokowej 
świętowano na sportowo. Odbył się Turniej w Piłce Ręcznej „Nasza 
Niepodległa”. Zgłosiło się 5 zespołów: Miszcze, Ence Pence w której 
rence, UKS Krokowa, Ford’VW oraz Agenci. Łącznie w całym turnieju 
wzięło około 50 zawodniczek i zawodników.

Ponadto cała społeczność szkolna Gminy Krokowa brała udział 
w ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej i 9 listopada punktu-
alnie o godz. 11:11 odśpiewano 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Ach co to był za śpiew!!! Słyszała go cała Polska i razem z Gminą Kro-
kowa radowała się z Wolności!

fot. Zbyszek Heft

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. Zbyszek Heft

fot. KCK w Krokowej fot. KCK w Krokowej
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Nowe inwestycje...
Stomatolog w Wierzchucinie
Jak już wcześniej wspominaliśmy, w budynku mieszczącym oddziały 
gimnazjum w Wierzchucinie przygotowaliśmy pomieszczenia na po-
trzeby obsługi stomatologicznej. Dzięki dalszym staraniom udało się 
pozyskać kolejne środki zewnętrzne na zakup niezbędnego wyposa-
żenia dentystycznego. Ministerstwo Zdrowia przyznało Gminie Kro-
kowa 100% dotację w wysokości ponad 113 000 zł z przeznaczeniem 
na zakup specjalistycznego sprzętu – unitu stomatologicznego wraz 
z niezbędnym oprzyrządowaniem, oświetleniem i wyposażeniem 
w meble. Uruchomienie gabinetu planowane jest w I kwartale 2019 
r., jednak uzależnione jest od daty rozstrzygnięcia konkursu doty-
czącego świadczeń zdrowotnych organizowanych przez NFZ.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słuchowie
Pozyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe środki 
finansowe - 30 000 zł na nowe zagospodarowanie terenu po byłym 
sklepie, położonym w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Słuchowie. 
Od wiosny 2019 r. z pozyskanych środków oraz tych przeznaczonych 
przez wieś w Funduszu Sołeckim planuje się rozbudowę istniejącego 
placu zabaw, budowę mini boiska do piłki nożnej i do koszykówki, 
montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, demontaż ist-
niejącego i budowę nowego ogrodzenia, wykonanie ciągów komuni-
kacyjnych, zagospodarowanie zielenią niską i wysoką.

Żłobek w Krokowej
Udało się! Wniosek o dofinasowanie dotyczący utworzenia samo-
rządowego żłobka w Krokowej został wybrany do dofinansowania 
- zajęliśmy 5 miejsce w konkursie. Będziemy jeszcze składać wnio-
sek do rządowego Programu “Maluch” na dodatkowe wsparcie 
inwestycji. Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycją będą 
pochodziły ze źródeł zewnętrznych! Żłobek, który będzie umiejsco-

wiony nad naszym gminnym przedszkolem zacznie funkcjonować od 
września 2019 r. Od wczesnej wiosny rozpoczniemy remont, rozbu-
dowę i doposażenie obiektu. O sprawach organizacyjnych, w tym 
naboru będziemy informować na zebraniach wiosennych oraz na 
forach społecznościowych, a także w kolejnych wydaniach Wieści 
Gminnych. 

Nowe oblicze dróg w Łętowicach i w Żarnowcu
Od końca lata wykonywaliśmy oczekiwane długo i cierpliwie przez 
naszych mieszkańców inwestycje drogowe. Dzięki gruntownej prze-
budowie nowy charakter, również ten estetyczny otrzymały: część 
ulicy Leśnej w Łętowicach oraz ul. Ogrodowa i Łubinowa w miejsco-
wości Żarnowiec. W ramach zadania, jak to zwykle bywa, oprócz 
nawierzchni wykonano kanalizację deszczową oraz wymieniono 
stare cementowo-azbestowe sieci wodociągowe. Oba zadania kosz-
towały łącznie niemal 1,7 mln zł - gmina dołożyła tylko niespełna 
12%, resztę stanowiły środki pozyskane, tj. środki rządowe, środki 
Marszałka Województwa, Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokali-
zacyjnych PGE EJ1.

Chodnik przy tartaku w Krokowej
Dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Krokowej, 
Minkowic i Lisewa. Niedawno zakończono prace przy odbudowie 
chodnika, który łączył wsie Krokowa i Minkowice, a który musiał zo-
stać zdemontowany przy przebudowie drogi w okolicach nowego 
obiektu handlowego. Dzięki tej inwestycji bezpieczna komunikacja 
piesza znowu została przywrócona.

Droga w Łętowicach, fot. KCK w Krokowej

Wizualizacja żłobka w Krokowej

Plan zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchowie

Chodnik przy tartaku w Krokowej, fot. KCK w Krokowej
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Droga Lubocino – Tyłowo 
Jak tylko warunki pogodowe pozwolą, ruszą prace związane z urzą-
dzeniem drogi łączącej wsie Lubocino i Tyłowo. Droga (1,5 km) zo-
stanie na całej długości wyłożona płytami drogowymi w ilości 2000 
szt., które za darmo pozyskaliśmy z PGNiG S.A. z siedzibą w Warsza-
wie. Inwestycję tę wspierają także finansowo Lasy Państwowe.

Plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość
W przyszłym roku planujemy rozpocząć modernizację sieci ścieżek 
rowerowych na trasie Krokowa – Swarzewo, a docelowo w terminie 
późniejszym na odcinkach Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki 
– Białogóra. Od wczesnej wiosny 2019 r. rozpoczynamy proces za-
gospodarowania terenu przy stawie w Lisewie wraz z placem zabaw 
i siłownią na świeżym powietrzu. Na te zadania otrzymaliśmy dota-
cję unijną. 
Jest jeszcze wiele innych zadań, także tych drobnych, realizowanych 
z budżetów sołeckich, o których rozmawiamy w trakcie bezpośrednich 
spotkań z Sołtysami czy z mieszkańcami w poszczególnych miejscowo-
ściach. Będziemy czynić starania, aby realizacja następowała sukcesyw-
nie, z pozyskaniem jak największej puli środków zewnętrznych. Więcej 
na ten temat w kolejnych wydaniach Wieści Gminnych oraz na naszych 
stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Inwestycje Krokowskiego Centrum Kultury
Gmina Krokowa za pośrednictwem Krokowskiego Centrum Kultury 
pozyskała dofinansowanie unijne na dwa zadania: Przebudowy zej-
ścia na plaże nr 33 w miejscowości Białogóra oraz budowy świetli-
cy wiejskiej w Kłaninie. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy 
w Urzędzie Marszałkowskim. Prace obu inwestycji powinny rozpo-
cząć się w przyszłym roku.

Nowe inwestycje...

MÓJ 
BIZNES 
W SIECI

TWORZE
WLASNA STRONE

INTERNETOWA
(BLOG)

DZIALAM W SIECIACH
SPOLECZNOSCIOWYCH

MOJE 
FINANSE 

I TRANSAKCJE
    W SIECI

RODZIC
W 

INTERNECIE

KULTURA W SIECI ROLNIK W SIECI

BEZPLATNE 
SZKOLENIA

,
, ,

,

,

 w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
 PROGRAM SZKOLENIOWY

Uczestnikiem szkolenia moze zostac kazdy mieszkaniec
Gminy Krokowa w wieku 25 lat +

Zapewniamy materiały pomocnicze i dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji tel. 58 675 41 00   lub  www.krokowa.pl

. ..

„Ja w Internecie” 
J  ako jedni z 29 gmin, otrzymaliśmy grant pochodzący z pieniędzy 

Unii Europejskiej w wysokości 150.000 zł na realizację projektu pn.  
„Ja w Internecie”. Dzięki tym środkom w okresie od grudnia 2018 r. do 
czerwca 2019 r. w 4-ech szkołach zlokalizowanych na naszym terenie od-
będą się (dla chętnych mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia) DAR-
MOWE szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące 
sprawnego posługiwania się Internetem. Istotnym elementem szkoleń 
jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych 
online (np. załatwianie spraw urzędowych), nauczenie swobodnego po-
ruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania In-
ternetu we własnej działalności biznesowej. W ramach zadania zostaną 
zakupione komputery przenośne, które pozwolą na sprawną naukę. Dla 
każdego uczestnika będą zapewnione materiały szkoleniowe. Na koniec 
kursu każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Tematy 
szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Obszary tematycz-
ne to: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transak-
cje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej 
strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Rekrutacje uczestników wciąż trwają. Należy złożyć (osobiście lub wysy-
łając pocztą) wypełniony formularz rekrutacyjny w Biurze Obsługi Inte-
resanta UG Krokowa lub w Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na 
terenie naszej gminy. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony w termi-
nie późniejszym. 
Szczegółowe informacji dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.krokowa.pl, na gminnym Facebook-u, a także u pracowników Re-
feratu Inwestycji Urzędu Gminy w Krokowej.

Przebieg utwardzanej 
drogi Lubocino – Tyłowo

Wizualizacja Świetlicy 
Wiejskiej w Kłaninie
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Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sławoszyno

Wojewódzkie Zawody drużyn OSP

W  dniu 20 listopada br na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sławoszynie odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przekaza-
niem jednostce pojazdu, który decyzją Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego trafił do 
OSP Sławoszyno z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Dzięki staraniom 
Wójta Gminy Krokowa Adama Śliwickiego, wsparciu ze strony Posła 
Janusza Śniadka oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha po-
jazd zabudowany na podwoziu marki Star – Man, ze zbiornikiem na 
wodę o pojemności 2500 litrów oraz zbiornikiem na pianę o pojem-
ności 250 litrów będzie służył mieszkańcom Sławoszyna do działań 
ratowniczo – gaśniczych przez najbliższe kilka lat. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego oraz 
nadanie imienia „Adaś” przez matkę chrzestną dh Karolinę Majcher.
W uroczystości wzięli udział: 
•  nadbryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Woje-

wódzki PSP,
• bryg. Bartłomiej Mollin – Komendant Powiatowy PSP w Pucku,
• st. kpt. Marcin Nowak – Komendant Miejski PSP w Gdyni,
•  dh Halina Hirth – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Pucku,
• Marek Krzebietke – Przewodniczący Rady Gminy Krokowa,
• Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa,

23  września 2018, na stadionie „Arena Mistrzów” w Gniewinie, 
zostały rozegrane V Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze 
drużyn OSP z terenu województwa pomorskiego. Gminę Krokowa 
reprezentowała Kobieca Drużyna Pożarnicza – OSP Karlikowo. Za-
wody rozpoczęły się od pokazu musztry, która nie była wliczana do 
generalnej klasyfikacji zawodów. Następnie przystąpiono do dwóch 
najistotniejszych konkurencji: sztafety pożarniczej oraz ćwiczenia 
bojowego. W pierwszym zadaniu dziewczyny z Karlikowa uzyskały 
na bieżni rezultat 67,8 s i traciły do pierwszej drużyny 0,8 s – OSP 
Opalino.
W ćwiczeniu bojowym dziewczyny zaprezentowały się znakomicie 
uzyskując najlepszy czas w swojej grupie – 42,6 s.

•  członkowie zarządu gminnego oraz prezesi jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z terenu gminy Krokowa,

• Irena Parus – Sołtys wsi Sławoszyno,
• Michał Góral – Radny Gminy Krokowa,
• Urszula i Tadeusz Ellwart,
• Mieszkańcy wsi Sławoszyno.

Łączny czas uzyskany przez KDP OSP Karlikowo – 110,4 s. pozwolił 
zająć I miejsce, tym samym dziewczyny uzyskały awans na przyszło-
roczne Mistrzostwa Polski.
Drużyna wystąpiła w składzie: Barbara Domnik, Dominika Dopke, 
Patrycja Adamek, Julia Bieszk, Wiktoria Bieszk, Wiktoria Minga, Ali-
cja Minga, Aleksandra Machalska oraz Michał Krampikowski – ob-
sługujący motopompę.
Z całego serca życzymy dziewczynom powodzenia w przyszłorocz-
nych Mistrzostwach Polski!

Tekst i zdjęcia - Aleksandra Machalska

fot. KCK w Krokowej
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Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Olimpiada „Dynamiczni Seniorzy z Energią”

N  a orliku w Wierzchucinie 17 października 2018 r. odbyły się eli-
minacje powiatu puckiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Tym razem swoje umiejętności mogli zaprezentować naj-
młodsi piłkarze czyli 6-7 latki. Do rywalizacji przystąpiło siedem dru-
żyn z naszego powiatu : Sztorm Kosakowo, AP Orzełki Żelistrzewo, PKS 
Jastarnia, Hel, GKS Kosakowo, KP Jantarek i KS Wicher Wierzchucino. 
Poziom rywalizacji stał na wysokim poziomie. W sumie rozegrano 12 
spotkań, strzelono 37 bramek i przeprowadzono mnóstwo ciekawych 
akcji. Wspaniała atmosfera piłkarskiego święta udzieliła się nie tylko 
zawodnikom, ale także ich rodzicom, którzy gorącym dopingiem za-
grzewali swoje pociechy do gry. Ten dzień pełen sportowych emocji 
był potrzebny do wyłonienia najlepszej piłkarskiej drużyny powiatu 
puckiego. Ostatecznie drużyna PKS Jastarnia wygrała turniej i uzyska-
ła awans do finału wojewódzkiego, który jest najwyższym szczeblem 
rozgrywek w tej kategorii wiekowej.
Natomiast w środę 24 października odbył się turniej w kategorii U-12 
chłopców. Awans do finału wojewódzkiego uzyskała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej z Mrzezina. W eliminacjach powiatu puckiego w 
kategorii U-12 chłopców wzięło udział siedem drużyn: SP Mrzezino, SP 
Mieroszyno, SP Jastarnia, SP Puck, Siłacze, SP Żelistrzewo, SP Wierz-
chucino. Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym” w dwóch 

W  edług prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
za 30 lat ponad 40 procent Polaków liczyć sobie będzie więcej niż 
60 lat. Jednak w naszej gminie, zgodnie z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego, seniorami jest już dziś ponad 15 proc. mieszkańców. 
Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej skupiać się na potrzebach 
tej grupy. 
Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz dłużej. Zwiększa się też 
komfort naszego życia. Jednym z warunków cieszenia się drugą mło-
dością jest odpowiednie zadbanie o sprawność fizyczną.
Jak przekonuje Katarzyna Prusik, ekspert z Akademii Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w Gdańsku, na aktywność nigdy nie jest za późno: 
– Nasze ciało potrzebuje ruchu w każdym wieku. To, że jesteśmy nieco 
starsi nie oznacza, że nasze mięśnie czy stawy przestają być potrzebne. 
Wręcz przeciwnie – zaznacza. – W tym wieku tym bardziej powinniśmy 
regularnie ćwiczyć, ale ćwiczenia te muszą być dobrane do naszych 
możliwości i ewentualnych ograniczeń organizmu.
Taką szansę dał program Grupy Energa „Dynamiczni Seniorzy z Ener-
gią”. W ramach tegorocznej, drugiej już edycji programu, seniorzy z 15 
gmin mogli skorzystać z darmowych zajęć ruchowych. Propozycje 
ćwiczeń fizycznych przygotowali naukowcy gdańskiej AWFiS, którzy 
specjalizują się w aktywizacji osób starszych. Dzięki temu zajęcia były 
opracowane specjalnie z myślą o potrzebach seniorów.
Program treningów podzielony został w tym roku na dwie edycje: 
wiosenną i jesienną. Druga tura ruszyła 19 września. W naszej gmi-
nie, zajęcia prowadzone były w budynku SP im. kadm. Włodzimierza 
Steyera przy ul. Szkolnej w Krokowej, w środy w godzinach popołu-
dniowych. Ich kulminacją była Olimpiada Seniora, podczas której re-
prezentanci wszystkich gmin biorących udział w programie zmierzyli 
się w sportowej walce o atrakcyjne nagrody.
„Dynamiczni Seniorzy z Energią” to jednak nie tylko ćwiczenia rucho-
we. W każdej z miejscowości zaplanowane też zostały Gminne Dni 
Seniora. W ich trakcie goście mogli skorzystać z bezpłatnych badań 
EKG, zmierzyć poziom cukru we krwi i sprawdzić wskaźnik masy ciała. 
W interpretacji wyników pomagali lekarz geriatra oraz dietetyk.

grupach. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach 
zagrały w finale. Najlepszą drużyną okazała się Szkoła Podstawowa 
z Mieroszyna pokonują w finale SP z Pucka 2-0. Zwycięska drużyna 
uzyskała awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na wio-
snę 2019 roku. 

Tekst: Bartosz Pipka

fot. KCK w Krokowej

18 października w hali AWFiS w Gdańsku odbyła się „Olimpiada Dyna-
micznych Seniorów z Energią”. Na wydarzenie sportowe stawiło się 14 
drużyn z poszczególnych gmin: Kartuzy, Kępice, Kościerzyna, Krokowa, 
Liniewo, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pelplin, Pszczółki, Przywidz, 
Puck, Skarszewy, Somonino, Władysławowo. Oprócz dobrej zabawy 
zawodnicy startowali w kilku konkurencjach sportowych takich jak: 
tor przeszkód (marsz, przejście przez obręcz, slalom, przeniesienie 
piłki, rzut woreczkiem), zadania z elementami orienteringu (układa-
nie puzzli) oraz zadania łączone (koszykówka, plandeka i pająk). Na 
podium stanęły drużyny: I miejsce - Pszczółki, II miejsce – Skarszewo, 
III miejsce – Przywidz.
Krokowa również wróciła do domu z pucharami w konkurencji Nordic 
Walking: I miejsce w kategorii kobiety 70+ wywalczyła Pani Irena Mi-
ler, II miejsce w kategorii mężczyźni 70+ wywalczył Pan Lubomir Ko-
cur, III miejsce w kategorii kobiety 65-70 lat wywalczyła Pani Krystyna 
Piontke. Gratulujemy!
Dziękujemy uczestnikom oraz kibicom za wspaniałe reprezentowanie 
Gminy Krokowa w Olimpiadzie, a organizatorowi Energa za wspaniałe 
wydarzenie sportowe. Do zobaczenia za rok!

fot. KCK w Krokowej
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Hołd pomordowanym w Lesie Piaśnickim

W  niedzielę 7 października w kaplicy Sanktuarium Piaśnickiego od-
były się uroczystości ku czci pomordowanych w lesie piaśnickim w la-
tach 1939-1940. Oddawanie czci tym, którzy do końca pozostali wier-
ni Rzeczypospolitej jest bardzo ważne dla współczesnych. 
Jako Polacy jesteśmy jednością połączona wspólną historią i marty-
rologią naszych przodków, z których wielu zakończyło życie właśnie 
w piaśnickich lasach.
Gmina Krokowa była współorganizatorem tej ważnej uroczystości, 
a jej przedstawiciele złożyli hołd pomordowanym.

fot. Franciszek Sychowski fot. Franciszek Sychowski

fot. Franciszek Sychowski
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Pomnik w Sławoszynie

III Jarmark Bożonarodzeniowy w Krokowej za nami

10  listopada mieszkańcy zgromadzili się przy Domu Kultury w Sła-
woszynie chcąc uczcić odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci 
mieszkańców Sławoszyna pomordowanych w Piaśnicy. Następnie 
wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na wieczornicę 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Na scenie wystąpił ze-
spół „Ale Babki”.

W  iele atrakcji czekało w niedzielę 9 grudnia na młodszych i starszych 
mieszkańców gminy, gdzie o godzinie 11 rozpoczął się coroczny, świą-
teczny jarmark. Ze sceny rozbrzmiewały kolędy, wyśpiewane przez Sa-
morządowców Gminy Krokowa, Aleksandrę Koss, Zuzannę Gulczyńską 
oraz „Ale babki” ze Sławoszyna. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
oraz grupa taneczna „Zdolniachy” przygotowały wspaniałe występy 
wprowadzające nas w zimowy nastrój. Podczas jarmarku nie zabrakło św. 
Mikołaja, który rozdawał pierniki najmłodszym. Rękodzielnicy oferowali 
świąteczne ozdoby, na stoiskach można było się zaopatrzyć w prezenty 
pod choinkę. Na zmarzniętych czekała smaczna zupa rybna przygoto-
wana przez Zamek Krokowa. Najmłodsi uczestnicy Jarmarku mogli wząć 
udział w warsztatach dekorowania pierników. W konkursie na „ozdobę 
choinkową” w kategorii 5-9 lat I miejsce zdobyła Zuzanna Gleń, II Miejsce 
Amelia Żebrowska, III Miejsce Marek Darga. W kategorii 10-16 lat I miej-
sce zdobył Michał Darga, II miejsce Beata Cinkiel, III miejsce Julia Pipka.

Los nasz dla was przestrogą ma być - nie legendą. Jeśli 
ludzie zamilkną, głazy wołać będą!

 F. Fenikowski

Występy orkiestr dętych OSP Wierzchucino i OSP Sławoszyno rozpo-
czynały i kończyły świąteczne wydarzenie.
Organizatorem jarmarku było Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 
oraz Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury 
Krokowa.

fot. KCK w Krokowej fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej
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„Żyj z energią – edukacyjne formy spędzania wolnego czasu 
w Gminie Krokowa”

Projekty dofinansowane ze środków MKiDN

Ż  yj z energią – edukacyjne formy spędzania wolnego czasu w Gminie 
Krokowa”, to projekt edukacyjny przeprowadzony przez KCK w Krokowej, 
wsparty finansowo przez PGE EJ 1. Jego założenia obejmowały działania 
skierowane do dzieci i młodzieży i nastawione były na aktywne formy za-
jęć takie jak, zajęcia na ściance wspinaczkowej i zajęcia z rysunku. Połącze-
nie tych dwóch aktywności dało także energię do pleneru malarskiego, 
w którym uczestniczyło ok. 20 dzieci. KCK w Krokowej umieściło baner 
edukacyjny, który ma przypominać odwiedzającym ściankę, że energia 
w nich może być zmierzona i wykorzystana na ściance. Energia była też po-
trzebna uczestnikom rajdów terenowych w Lubocinie i Karlikowie, którzy 
musieli pokonać trasę i wykazać się wiedzą by wykonać przygotowane dla 

K  aszubskie opowieści” to tytuł projektu przygotowanego przez 
KCK w Krokowej i realizowanego w ramach Programu „Kultura ludowa 
i tradycyjna”.
Projekt obejmujący 52 spotkania-warsztaty realizowany był od lipca 
do grudnia na terenie gminy Krokowa. Spotkania prowadzili twórcy, 
znawcy kultury kaszubskiej i artyści lokalni. Warsztaty podzielono na 
8 bloków tematycznych: malowanie na szkle, pokazy filmu „Historie 
w sieci zaplątane”, warsztaty rogarstwa, warsztaty hafciarskie, warsz-
taty ceramiczne, warsztaty taneczne, warsztaty zielarskie, kaszubskie 
bajki. Wszystkie łączył kaszubski charakter, a także otwarta rodzinna 
formuła. Duże zainteresowanie jakim cieszyły się warsztaty są na pew-
no sygnałem, że warto zgłębiać kaszubskie tradycje i przywoływać 
z użyciem współczesnych form. Wartość projektu 27 120 zł, przyznane 
dofinansowanie w kwocie 20 000 zł.

„Modernizacja, doposażenie obiektów pełniących funkcje kultu-
ralne na terenie gminy Krokowa”, to projekt realizowany przez KCK 
w Krokowej w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”. 
Zakres projektu obejmował prace remontowe podłogi w Domu Kul-
tury w Sławoszynie, a także prace remontowe wraz z niezbędnym wy-
posażeniem w Domu Kultury w Wierzchucinie. Szczególnie ważnym 
i wyczekiwanym jest moment oddania do ponownego użytku obiektu 
w Wierzchucinie, stąd tak ważnym do realizacji okazał się ten projekt 
zakładający min. zakup niezbędnego wyposażenia: krzeseł, stołów, 
nagłośnienia wraz z oświetleniem sceny i zakup drobnego wyposaże-
nia. Wartość projektu 90 034 zł, przyznane dofinansowanie w kwocie 
72 000 zł.
Dofinansowanie w przypadku obu projektów pochodzi ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

nich zadania. Oprócz wymienionych atrakcji, dzięki projektowi udało się 
także dofinansować doposażenie 16 świetlic w materiały i narzędzia edu-
kacyjne. Ciekawym elementem edukacyjnym w projekcie jest utworzenie 
20 skrzynek geocachingowych zlokalizowanych wokół Jeziora Żarnowiec-
kiego. Skrzynki to gratka dla eksplorerów, którzy poznając miejsca wokół 
Jeziora Żarnowieckiego poznają także historie związane z tym terenem, 
w tym także wątek niewybudowanej elektrowni atomowej.

fot. KCK w Krokowej fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej
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Z życia szkół
N  asze gminne szkoły, oprócz podstawowego zadania, jakim jest dydaktyka, wiele wysiłku wkładają w różnorodne zajęcia pozwalające 

na wszechstronny rozwój uczniów i integracje z lokalnym społeczeństwem. Odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń. Na łamach naszych 
„Wieści” przedstawiamy tylko nieliczne.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu
W dniu 16 września w ramach EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 
uczniowie zwiedzali wnętrza skarbca w kościele w Żarnowcu oraz bra-
li udział w warsztatach inwentaryzatorskich, podczas których badali 
strukturę zabytku, określali jego pochodzenie, funkcję oraz metodę 
badawczą, jak na profesjonalistów przystało. To była bardzo praktycz-
na lekcja historii i kultury, możliwa dzięki zaproszeniu Towarzystwa 
Upiększania Miasta Pucka oraz Opactwa Sióstr Benedyktynek.

Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz 
historię!” celem, której było upamiętnienie i uhonorowanie uczest-
ników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, 
bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości 
narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość 
społeczną. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które składały się 
z kilku etapów. W pierwszym z nich, debatowali nad tym, jakie cechy 
prezentuje bohater. Następnie zespoły miały za zadanie podanie na-
zwisk osób im znanych, których uważają za bohaterów. W dalszej ko-
lejności uczniowie poznali krótką historię Powstania Warszawskiego 
i wspólnie rozwiązywali mini test. Etapem końcowym było napisanie 
kartki dla wybranego Powstańca.

22 listopada 2018 roku uczniowie klasy VII uczestniczyli w Konferencji 
Naukowej pt. „Piaśnica. Kultura miejsca”, którą zorganizowała Fun-
dacja Ks. Sedlaka. Podczas konferencji w 4 panelach podsumowano 
44 wydarzenia edukacyjno-kulturalne z zakresu historii, kultury, mu-
zyki, filmu, malarstwa, teatru, literatury i performance, nawiązujące 
w swych treściach do ludobójstwa w Piaśnicy. W konferencji udział 

wzięli liczni artyści i naukowcy z różnych dziedzin, którzy przedstawia-
li swoje odczucia i doznania, które wywołuje w nich Piaśnica. Motto 
przewodnie konferencji, które stanowiły słowa księdza prałata Sank-
tuarium Piaśnickiego Daniela Nowaka: „Bo nie o śmierć tu idzie, ale 
o życie.”, przebijało się jak zaklęcie w wypowiedziach debatujących 
oraz stanowiło doskonały kontekst do refleksji i zadumy. Największy 
aplauz i zainteresowanie naszych uczniów wzbudziły: bardzo poucza-
jąca wypowiedź doskonale znanego im prezentera telewizyjnego 
Pana Szymona Hołowni oraz występ muzyczny Tymona Tymańskie-
go i Grzegorza Nawrockiego, a także wypowiedź scenarzysty filmu 
„Kamerdyner” Mirosława Piepki. Wielkie zainteresowanie wzbudził 
okazały gmach Europejskiego Centrum Solidarności i Pomnik Trzech 
Krzyży przed stocznią. To była niewątpliwie interesująca lekcja historii 
i żywy kontakt z kulturą. 
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością w XIII edycji Konkursu Pla-
stycznego G.EN. Gaz Energia dla dzieci ze szkół podstawowych zorga-
nizowanym przez G.EN GAZ ENERGIA Sp. z o.o. W ramach konkursu pt. 
„Pacynki – GENek kontra smog”. dzieci z klasy IV: Martyna Bisa, Mo-
nika Budnik, Antonia Lawer, Paweł Budnik, Dawid Sawicki, Sebastian 
Polewski zajęli II miejsce zespołowo, wygrywając dla swojej placówki 
tablicę multimedialną. W konkursie otrzymała również indywidualne 
wyróżnienie Małgosia Behmke z klasy V B. Gratulujemy!

Już po raz drugi odbył się Międzygminny Konkurs Historyczny „Bo 
w pamięci jest siła zaklęta” organizowany przez szkołę wraz ze Świa-
towym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego pod 
honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. O tym, jak 
ważne dla młodego pokolenia są losy wielu pokoleń Polaków, wal-
czących za wolność i niepodległość Ojczyzny mogliśmy przekonać 
się wraz z licznie przybyłymi do żarnowieckiej placówki rodzicami 
uczniów. 17 listopada 2018 r. do konkursu przystąpiło 8 grup uczest-
ników, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i IV- VIII, 
z następujących szkół podstawowych: Lubocina, Sławoszyna, Wierz-
chucina, Żarnowca, Łebcza i Leśniewa. I miejsce w kategorii klas I-III 
zajęła Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Żarnowcu, a miejsce II ex 
aequo Szkoła Podstawowa im. J. Dżeżdżona w Lubocinie oraz Szkoła 
Podstawowa im. F. Ceynowy w Sławoszynie. W kategorii klas IV- VIII 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. J. Dambka w Leśniewie, a kolejne 
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Żarnowcu oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Dżeżdżona w Lubocinie. Laureaci pierwszego miejsca 
w obu kategoriach wiekowych oraz drugiego miejsca w kategorii klas 
I- III wystąpili na Gali Finałowej w Gdańsku – Nadbałtyckie Centrum 
Kultury i Gdyni- Gdyńskie Centrum Filmowe, w dniach 8 i 15.12.2018 r.
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie 
Została utworzona 4 Gromada Zuchowa „Morskie Wilczki”, którą 
opiekują się druhny Izabela Szur i Joanna Czylkowska.
Okrzyk 4GZ „Morskie Wilczki”: „Czy na lądzie, czy pod wodą Morskie 
Wilczki zawsze Ci pomogą! Ahoj! Ahoj! Ahoj!”.
W październiku i listopadzie zuchy wykonywały zadania na zdobycie 
sprawności Piłsudczyk. 

Z życia szkół

11 listopada „Morskie Wilczki” uczestniczyły w gminnych obchodach 
setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W dniach 30.11. – 1.12.2018r. w Szkole Podstawowej w Starzynie Zu-
chy wzięły udział w „Zuchowej Szkole Czarodziejów” Był to pierwszy 
biwak Morskich Wilczków, podczas którego zdobyły sprawność Ma-
łego Czarodzieja.

W tym roku Dzień Życzliwości obchodzono aż tydzień. Podczas całego 
tygodnia uczniowie m.in. na zajęciach w świetlicy rozmawiali na temat 
życzliwości, wykonywali plakaty promujące ten dzień, robiły ordery 
uśmiechu, wymyślały życzliwe hasła. Również na zajęciach socjotera-
pii stworzono sylwetki osoby życzliwej, zostały też odgrywane scenki 
dramowe. W budynku szkoły zostały przygotowane punkty życzli-
wości, uczniowie mogli m. in. dać wskazówki swoim kolegom jak być 
życzliwym w szkole. Powstała skrzynka, w której uczniowie umiesz-
czali życzenia dla koleżanki/ kolegi oraz nauczycieli. Ponadto została 
wystawiona „foto butka” w której chętne osoby robiły pamiątkowe 
zdjęcie. 21 listopada uczniowie klas VI wraz z opiekunami wyruszyły 
poza szkołę rozdając ordery uśmiechu mieszkańcom Wierzchucina 
oraz robiąc sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. 26 listopada odbyło się 
podsumowanie akcji. Uczniowie wspólnie z wychowawcami rozwią-
zali krzyżówkę, obejrzeli prezentację tygodniowych dokonań oraz 
otrzymały ordery życzliwości. Wśród życzliwych znaleźli się również 
nauczyciele wraz z zaproszonym z tej okazji Komendantem Komisaria-

tu Policji w Krokowej Leszkiem Muzą. Tydzień ten minął w atmosferze 
życzliwości i uśmiechu.
W bieżącym roku szkolnym biblioteka wraz ze świetlicą przyłączyła 
się do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON 
w Twojej Szkole”. 

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czyn-
ności Serca. Szkoła przyłączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, polegającej na biciu rekordu w jednoczesnym prowadze-
niu resuscytacji krążeniowo- oddechowej przez jak największą liczbę 
osób. Głównym celem było promowanie idei udzielania pierwszej po-
mocy. W ramach współpracy ze środowiskiem zaprosiliśmy druhów 
z OSP Wierzchucino i OSP Krokowa, z którymi od lat współpracujemy, 
aby przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy, a w szczegól-
ności przywracania czynności serca oraz uczestniczyli w powyższej 
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Z życia szkół
akcji. W biciu rekordu wzięło udział 72 uczniów, 5 nauczycieli i 4 stra-
żaków. Wydarzenie trwało 30 min. od godz. 12:00 do godz. 12:30. Sza-
cuje się, że w biciu rekordu w całej Polsce uczestniczyło ponad 10 000 
osób. My podczas naszej akcji wykonaliśmy ok. 18 000 uciśnięć mostka 
oraz 1800 oddechów ratowniczych.

Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie
22 listopada w sali Domu Kultury w Sławoszynie odbył się kolejny, 
już siódmy Wieczór Kaszubski pod hasłem „Bez tej miłości nie moż-
na żyć…”. Rozpoczął się on od odegrania przez orkiestrę strażacką 
Hymnu Polski i Kaszub. Scenariusz oparty na koncepcji wyprawy 
naszego Patrona Floriana Ceynowy oraz jego przewodnika - Ducha 
Patriotyzmu w przyszłość naszej ojczyzny stworzyła Pani Regina 
Wierzba. Pani Małgorzata Groen przygotowała ciekawą, bogatą 

i profesjonalną prezentację, która stanowiła tło toczących się na 
scenie wydarzeń. Pan Bartłomiej Szefke zadbał o wspaniałą opra-
wę muzyczną, wysoki poziom wykonywanych piosenek oraz efekty 
dźwiękowe towarzyszące wędrówce w czasie. Natomiast Pani Ewa 
Greń świetnie wywiązała się z roli scenografa. Ogromnym atutem 
przedstawienia były utwory wykonane przez niezawodną jak zawsze 
orkiestrę strażacką ze Sławoszyna.

17 września był w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszy-
nie dniem ekologicznym. Najpierw odbyły się warsztaty fundacji 
walczącej m.in. o właściwą klasyfikację odpadów i śmieci oraz ich 
recykling, podczas których klasy IV-VII pozyskały wiele pożytecz-
nych informacji.
Następnie odbyła się wycieczka do Pucka, gdzie uczniowie wzięli 
udział w projekcie „Ekologia pod żaglami”. Pogoda sprzyjała i mogli 

oni poznać smak morskiej przygody żeglując przez dwie godziny po 
Zatoce Puckiej. Przy okazji uczyli się sterowania łodzią i obsługi róż-
nych lin, a także poznali kilka węzłów żeglarskich. Pobrali też próbki 
wody, które po powrocie zbadali. Okazało się, że woda w Zatoce 
Puckiej jest stosunkowo czysta. 
Na koniec prowadzący zajęcia pokazali, ile różnych odnawialnych 
źródeł energii znajduje się na terenie Harcerskiego Ośrodka Mor-
skiego i Domu Żeglarza. To był niezwykły i bardzo pouczający dzień! 
W dniach 30.11-1.12 zuchy z pięciu gromad Hufca Puck, w tym trzy 
z terenu naszej gminy, bawiły się wspaniale na cyklicznym biwaku 
andrzejkowym pod hasłem „Zuchowa Szkoła Czarodziejów”, który w 
całości oparty jest na pierwszej części przygód sławnego czarodzieja 
Harrego Pottera. Wszystkie zuchy oraz drużynowe i zaproszeni do 
pomocy goście byli przebrani w odpowiednie stroje. Po gawędzie 
i zażyciu proszku fiuu, który przeniósł zuchy do Hogwartu, ruszyły 
one na wędrówkę po szkole, by zaliczyć aż 12 różnorodnych zadań. 
Wśród nich była lekcja zaklęć, sporządzania eliksirów i latania na 
miotle, nie mogło też zabraknąć fasolek wszystkich smaków, sowiej 
poczty czy quidytcha.
Po wykonaniu zadań, zuchy mogły porównać swoje przygody do 
prawdziwych przygód Harrego, Hermiony i Rona oglądając film 
„Harry Potter i kamień filozoficzny”.
Nagrodą były piękne dyplomy i sprawność Mały Czarodziej. To był 
magiczny biwak! 
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Z życia szkół
Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie
W piątek, 9 listopada 2018 r., o godz. 11:11 w wielu polskich szko-
łach, w hołdzie za 100 lat niepodległej Ojczyzny, uczniowie wspólnie 
odśpiewali Hymn Państwowy. W akcji „Rekord dla Niepodległej” 
wzięła udział również Szkoła Podstawowa im. Jana Drzeżdżona 
w Lubocinie. O godzinie 11.11, dzieci i młodzież odświętnie ubrani, 
przyozdobieni biało-czerwonymi kotylionami odśpiewały wraz z na-
uczycielami 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Razem z nami ten 
szczególny rekord bił pan Tadeusz Barra ze Związku Piłsudczyków RP. 
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy w taki ciekawy sposób uczcić to 
piękne święto, jakim jest setna rocznica odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości.

W dniach od 24 do 29 września klasy I i III przygotowywały się do 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29.09.2018 r.). Inspiracją 
w zmaganiach stał się dla nas konkurs edukacyjny „Szkolne Przygo-
dy Gangu Słodzików”. Odbywały się magiczne czytelnicze spotkania. 
podczas których czytane były fragmenty książki „Gangu Słodzia-
ków” oraz innych wybranych pozycji książkowych. 

W piątek 28 września Pani Dyrektor Mirosława Roraff przeczytała 
uczniom historię bobra Borysa, zachęcając tym samym do czytania 
w domu. Przeprowadziła również krótką rozmowę na temat literatu-
ry dziecięcej oraz autorów piszących książki dla dzieci.

16 października jest Europejskim Dniem Przywracania Czynności 
Serca. Fundacja WOŚP organizuje bicie rekordu w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak naj-
większą ilość osób. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 85100 
uczestników. Uczniowie zasilili szeregi rekordzistów. 

6 grudnia jest szczególnym dniem, w którym w naszej szkole pod-
trzymujemy mikołajkową tradycję. Tego dnia od wielu lat odwiedza 
naszych uczniów Święty Mikołaj. Nasz gość z workiem słodyczy na 
plecach i z małym elfem do pomocy w osobie uczennicy klasy III 
Wiktorii Stasiulewicz, przechadzał się od klasy do klasy. Każda kla-
sa w podziękowaniu za odwiedziny zaśpiewała Mikołajowi piosenkę 
lub kolędę. Dzień później w szkole zorganizowano mikołajkowy bi-
wak dla uczniów klas IV – VIII. Przygotowano dla nich interesujące 
gry i zabawy, konkurs karaoke, seans filmowy, zaś w sobotę wyjazd 
na basen do Gniewina. Wszyscy świetnie się bawili i w radosnych 
humorach wrócili do domu.
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Z życia szkół
Szkoła Podstawowa im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej
5 grudnia szkoła gościła uczestników XXVI edycji konkursu mowy ka-
szubskiej „Bë nie zabëc mòwë starków” organizowanego przez Mu-
zeum Ziemi Puckiej im Floriana Ceynowy oraz Starostwo Powiatowe 
w Pucku. Pracownicy krokowskiej szkoły zadbali o piękną oprawę 
konkursu, celem którego jest nobilitacja i rozpowszechnienie języka 
kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzenie zaintereso-
wań literaturą kaszubską.  

15 listopada odbyło się spotkanie pracowników Policji z uczniami 
klas zerowych. Odpowiadano na pytania: Na jakie niebezpieczeń-
stwa narażone są dzieci? Jak należy poruszać się po drogach? Co 
zrobić, aby być widocznym dla kierowców?...

30 listopada uczniowie klas trzecich wspólnie z wychowawczynia-
mi zaprosili młodszych kolegów na wspaniałe widowisko przypo-
minające wszystkim konieczność bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Podczas apelu gośćmi byli komendant Komisariatu Policji 
w Krokowej i pracownik tegoż komisariatu. 
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Światełko dla hospicjum

Zbiórka żywności 
W dniach 30.11.2018-01.12.2018, po raz kolejny odbyła się zbiórka 

żywności w parafiach Wierzchucino i Białogóra. Tradycyjnie od kilku lat 
włącza się do niej miejscowość Minkowice i Parszkowo. Wspólne zebra-
liśmy 588kg żywności. To dzięki hojności ludzi dobrej woli wszyscy sa-
motni i chorzy jak również dzieci niepełnosprawne będą mogli poczuć 
magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Magię, bo wszyscy sa-
motni i chorzy wiedzą że o nich pamiętamy, że ich odwiedzamy, że po 
prostu nie są sami. 
Organizatorami akcji byli: Bank Żywność w Słupsku, Dorota Goyke, Ju-
styna Muttke, Renata Goyke, Marek Krzebietke, Szkolne Koło Caritas 
w Wierzchucinie.

1 listopada to dzień zadumy, refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. 
Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pani Władysławy Jarmulewskiej 
oraz pani Lucyny Kramp włączyło się do akcji charytatywnej „Światełko 
dla Hospicjum”. Przy sprzyjającej aurze nasi uczniowie: Aleksandra Bud-
nik, Karolina Chojnacka, Filip Kramp, Szymon Angel, Aleksandra Grygiel, 
Roksana Wilżak, Roksana Wyszecka, Karina Galińska, Julianna Białk 
oraz Artur Fularczyk jako wolontariusze Hospicjum pw. Świętego Ojca 
Pio w Pucku kwestowali przed cmentarzem w Tyłowie, zbierając datki 

dla ludzi przewlekle i nieuleczalnie chorych, przebywających w puckim 
hospicjum. Każdy kto wsparł naszą akcję, został obdarowany zniczem.
Akcja wzbudziła ogromnie zainteresowanie wśród odwiedzających 
cmentarze ludzi. Ogromne podziękowania należą się wszystkim wo-
lontariuszom. Cudowne jest to, że potrafili podzielić się swoim wolnym 
czasem, bezinteresownie go oddać i pomóc innym ludziom.

Tekst i zdjęcie – Lucyna Kramp
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O Wieczornicy w Żarnowcu
J  ak co roku, na początku adwentu, w niedzielę 9 grudnia br człon-

kowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Krokowej, zaprosili do 
żarnowieckiej Świątyni miłośników poezji, śpiewu i muzyki na trady-
cyjną już Wieczornicę.
W tym roku, jak zawsze dotąd, prezentowana była twórczość kapła-
na- poety Janusza Stanisława Pasierba, którego utwory recytowały 
uczennice Szkoły Podstawowej im J.Korczaka w Żarnowcu, zaś poetą 
niejako towarzyszącym był Jan Karnowski. Poezje Jana Karnowskiego 
w języku kaszubskim przedstawili członkowie Oddziału ZKP. Wzru-
szającym dopełnieniem recytacji młodzieży i dorosłych był koncert 
chóru „Pięciolinia” z Linii, który śpiewał pieśni patriotyczne związane 
tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, co 
podkreślił kierownik chóru pan Edmund Szymikowski. Wieczornicę 
wyreżyserował wiceprezes krokowskiego Oddziału pan Łukasz Krefta. 
Wśród naszych zacnych gości z radością powitaliśmy -Starostę Puc-
kiego – pana Jarosława Białka, Wójta Gminy Krokowa- Pana Adama 
Śliwickiego z Małżonką, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Kroko-
wa – Panią Marię Wisniewską oraz Prezesa bratniego oddziału ZKP 
w Wierzchucinie – Panią Jadwigę Kirkowską. Dzięki życzliwości Księ-
dza Krzysztofa Stachowskiego, Wieczornica odbyła się w przepięknym 
wnętrzu kościoła w Żarnowcu, a słodki poczęstunek po niej w salce 
parafialnej w budynku plebanii.

Bożena Hartyn-Leszczyńska

Z  godnie z ustawą o samorządzie gminnym i na podstawie statutów sołectw Gminy Krokowa po wyborach  do Rady Gminy muszą odbyć się 
wybory Sołtysa. Na podstawie tych przepisów Wójt Gminy Krokowa zarządził  przeprowadzenie wyborów sołtysów na dzień 3 marca 2019 r.  
i ustalił kalendarz wyborczy.

WYBORY SOŁTYSÓW - KALENDARZ WYBORCZY

L.P. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

1 w dniu wejścia w życie zarządzenia

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta zarządzenia 
w sprawie wyborów sołtysów Gminy Krokowa,

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie 
gminnej komisji wyborczej,

2 do 14 grudnia 2018 r. 
(do godz. 14:00) – zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej,

3 do 21 grudnia 2018 r. – powołanie przez Radę Gminy Krokowa gminnej komisji wyborczej,

4 do 11 stycznia 2019 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: 
 a) granicach obwodów głosowania, 
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

–  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania 
kandydatów na sołtysa,

5 do 04 luty 2019 r. 
(do godz. 15:30)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na sołtysa,
– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

6 do 08 luty 2019 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia 
gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa, na którym 
umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, miej-
scowość zamieszkania,

–  powołanie obwodowych komisji wyborczych,

7 01 marca 2019 r. o godz. 24:00 –  zakończenie kampanii wyborczej,
–  sporządzenie spisu wyborców,

8 02 marca 2019 r. –  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wybor-
ców,

9 03 marca 2019 r. godz. 8:00–16:00 –  przeprowadzenie głosowania.
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W dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na spotkanie w Zamku w Kro-
kowej przybyło 10 par małżeńskich, Państwo: Renata i Jerzy Glowienke 
z Brzyna, Halina i Hubert Hennig z Jeldzina, Janina i Janusz Kamieniak ze 
Sławoszyna, Krystyna i Karol Laddach ze Słuchowa, Irena i Józef Grabscy 
z Goszczyna, Irena i Roman Darznik z Karwieńskiego Błota Pierwszego, 
Maria i Bernard Lademann z Karwieńskiego Błota Drugiego, Genowefa 
i Jan Kujawscy z Lisewa, Edyta i Stefan Białk z Lubkowa, Beata i Wła-
dysław Hinc z Kawieńskiego Błota Pierwszego oraz Jubilaci obchodzący 
60-lecie małżeństwa Państwo Agnieszka i Antoni Kamińscy z Lisewa.

Jubileusze pożycia małżeńskiego
Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Krokowa 
Adam Śliwicki, życząc jednocześnie Jubilatom zdrowia oraz sił do świę-
towania kolejnych rocznic. Uroczystość uświetnił występ kaszubskiej 
kapeli Manijôcë. 
Ze względu na stan zdrowia jubilatów Wójt Gminy odwiedził w domu 
obchodzących 60-lecie małżeństwa Państwa Jadwigę i Franciszka Ro-
gockich z Glinek, Katarzynę i Alojzego Klaffke z Wierzchucina oraz Elż-
bietę i Gerarda Halmańskich z Wierzchucina. 
Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i po-
myślności.
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W październiku sześciu Jubilatów z terenu Gminy Krokowa obcho-
dziło swoje urodziny.18 października 2018 r. 90 lat ukończyła Pani 
Bernarda Lieske mieszkanka Lubkowa, 19 października 2018 r. dwie 
osoby z naszej Gminy obchodziły swoje święto - 93 lata ukończyła 
Pani Kazimiera Standio ze Sławoszyna, a 96 lat ukończyła Pani Le-
okadia Drzeżdżon z Parszkowa. 27 października 2018 r. swój Jubi-
leusz z okazji ukończenia 90 roku życia świętowała Pani Elza Adrian 
z Sulicic, a 28 października 2018 r. również 90 lat ukończył Pan Bru-
non Wendt z Parszczyc. Kolejnym Jubilatem był Pan Konrad Much 
z Wierzchucina, który 31 października 2018 r. ukończył 90 lat.

Jubileusze
W listopadzie swoje Jubileusze obchodziły: Pani Czesława Styn 
z Lubkowa, która 9 listopada 2018 r. ukończyła 96 lat, Pani Maria 
Okoń-Dominik mieszkanka Dębek, która 11 listopada 2018 r. obcho-
dziła swoje 94-te urodziny oraz Pani Zofia Mozelewska mieszkanka 
Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, która 26 listopada 2018 r. 
ukończyła 100 lat.
Wójt Gminy Krokowa wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krokowej odwiedzili Jubilatów w dniu ich urodzin, 
złożyli najserdeczniejsze życzenia, wręczyli kwiaty oraz upominki.
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