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D  rodzy Mieszkańcy Gminy Krokowa!
Po wakacyjnej przerwie oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie 
„Wieści Gminnych”. Aktywność, którą wykazujecie się Państwo na 
rzecz wspólnego dobra, jakim jest Gmina Krokowa, stoi na najwyż-
szym poziomie. Działania podejmowane na różnych płaszczyznach: 
kultury, oświaty, bezpieczeństwa, sportu czy rekreacji, itp., napawają 
dumą. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, dla których 
wizerunek i tworzenie dobrych relacji w naszej Małej Ojczyźnie są 
ważne.

Podczas mojej, trwającej zaledwie 10 miesięcy kadencji, ja również 
starałem się sprostać oczekiwaniom i dobrze wywiązywać z powie-
rzonych mi obowiązków. Zadania gminy (np. realizowany projekt re-
nowacji zabytków czy inwestycje drogowe) wymagają dodatkowych 
środków pozabudżetowych, które udało się pozyskać. Świadomy 
podjętej, z woli Mieszkańców, służby społecznej, starałem się uważ-
nie wsłuchiwać w Państwa głosy i mieć z Państwem bieżący kontakt. 
W tym celu zwiększyłem liczbę godzin na konsultacje z mieszkańcami 
w budynku urzędu, byłem obecny na spotkaniach sołeckich i uczest-
niczyłem w większości imprez gminnych. Wszędzie byłem otwarty na 
Państwa opinie i potrzeby, którym, w miarę możliwości, starałem się 
sprostać.

Szanowni Państwo. Dobiega końca moja krótka, ale bardzo inten-
sywnie przepracowana kadencja, jako Wójta Gminy Krokowa. Pra-
gnę serdecznie podziękować za wspólną, owocną pracę, która była 
dla mnie bardzo ważna, pozwoliła jeszcze lepiej poznać realia tego 
miejsca i utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę dla Państwa nadal 
pracować. 21 października 2018 roku zdecydujemy o losach naszej 
gminy. Zachęcam, aby spełnić swój obywatelski obowiązek i tego 
dnia uczestniczyć w wyborach samorządowych. 

Wójt Gminy Krokowa

fot. KCK

fot. F. Sydzowski fot. Z. Heft

fot. Z. Heft
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fot. Bałtycka TV
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Dożynki Wojewódzkie w Gminie Krokowa

G mina Krokowa po raz pierwszy w historii była organizatorem 
dużego wydarzenia jakim są Dożynki Województwa Pomorskiego. 
Wójt Gminy Adam Śliwicki gościł wielu przedstawicieli władz pań-
stwowych, samorządowych, organizacji i agencji rolnych. Wydarze-
nie było jedną z największych uroczystości w całym roku 2018.
W dniu dożynek w godzinach porannych przeprowadzony został wo-
jewódzki, powiatowy i gminny konkursy na wieńce dożynkowe. Pan 
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył 
wszystkim uczestnikom dyplomy za udział w Konkursie. W  konkur-
sie Gminnym pierwsze miejsce zajęło sołectwo Parszczyce, drugie 
sołectwo Minkowice, a trzecie sołectwo Krokowa. Następnie koro-
wód dożynkowy udał się pod scenę, aby uczestniczyć w uroczystej 
Mszy Św. dziękczynnej za zebrane plony odprawianej przez Biskupa 
Pomocniczego Wiesława Szlachetkę. Święto plonów to uroczyste 
zakończenie żniw, a tym samym jest podsumowaniem całoroczne-
go trudu pracy rolnika. Na scenie został odczytany list Prezesa Rady 
Ministrów przez Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana 
Romana Dambka. Gospodarze Dożynek: Pan Mieczysław Struk – 
Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Jarosław Białk – Staro-
sta Pucki oraz Pan Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa wręczyli 
podziękowania tegorocznym Starostom Dożynek Państwu Ciskow-
skim z Parszczyc. Biesiadę dożynkową rozpoczął występ Orkiestry 
Dętej przy OSP Sławoszyno, następnie na scenie zaprezentowały 
się zespoły: „Nasze Strone” z Prusewa, „SPONTAN”, Orkiestra Dęta 
przy OSP Wierzchucino, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bazuny 
z Żukowa, kapela góralska z Czorsztyna, zespół „MITRA”. Stoiska 
regionalne, darmowa degustacja śledzia, pierogów i zupy z brukwi, 
dmuchańce, zabytkowe traktory, strefa edukacyjna Partnera Gminy 

Krokowa PGE EJ 1 z eksperymentami, to nie jedyne atrakcje tego 
dnia. W stoisku „Pomorskie dla Zdrowia” można było zmierzyć ci-
śnienie i poziom cukru, porad udzielali dermatolodzy, onkolog i kar-
diolog, a wszystko to nieodpłatnie. Gwiazdą wieczoru był koncert 
zespołu „Long&Junior”. Ognisty pokaz grupy Teatru Ognia „Elding” 
oraz pokaz fajerwerków i Dj MaQi rozgrzali uczestników w chłodny 
niedzielny wieczór.
Dożynki Województwa Pomorskiego odbyły się w ramach realizacji 
operacji pn.: Organizacja Dożynek Gminnych, Powiatowych i Woje-
wódzkich, operacja współfinansowana ze środków schematu II Po-
mocy technicznej PROW na lata 2014-2020. 
Partnerem wydarzenia było PGE EJ 1, Patronat Medialny: Radio 
Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Ziemia Pucka Info, TVP 3 Gdańsk.

fot. KCK

fot. KCK
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Dożynki prezydenckie w Spale
D elegacja sołtysów i młodych mieszkańców Gminy Krokowa 

uczestniczyła 16 września w Dożynkach Prezydenckich w Spale. 
Wieniec Gminy Krokowa zajął VII miejsce wśród wieńców całego 
kraju.  Jesteśmy dumni, że nasza gmina mogła reprezentować Woje-
wództwo Pomorskie.

fot. KCK fot. KCK

fot. KCKfot. KCK

fot. KCK
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S  zanowni Państwo, mieszkańcy gminy Krokowa.
Niebawem zakończy się VII kadencja w dziejach samorządów. Jest to 
dobry czas na podsumowanie tego wszystkiego co wspólnie udało nam 
się przez ostatnie cztery lata dokonać. Jesteśmy przekonani, że wszel-
kie realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane były na rozwój gminy, 
podniesienie jakości życia mieszkańców czy edukację na terenie naszej 
małej ojczyzny. Bardzo dużo działo się w dziedzinie ochrony środowiska 
i kultury oraz w zakresie estetyzacji miejscowości. Z wielką determinacją 
wykonywaliśmy projekty upiększające i podnoszące rangę turystyczną, 
rekreacyjną i wizerunkową gminy. Wszystkie nasze starania cieszą tym 
bardziej, że słyszymy od Państwa słowa poparcia, a w rankingach ogól-
nokrajowych jesteśmy wśród samorządów nagradzani za najlepiej wyko-
rzystujących środki unijne (przypominamy, że w rankingu gazety „Rzecz-
pospolita” w 2016 r. byliśmy wśród samorządów na 1 miejscu w Polsce, 
a według przeprowadzonych badań w pierwszej dziesiątce w kraju w za-
kresie Zrównoważonego Rozwoju). Pamiętać jednak należy, że tak szybki 
rozwój był realizowany z wielkim wysiłkiem dla budżetu gminy.
Dla przypomnienia pozwoliliśmy sobie zrobić krótki przegląd zadań, któ-
re wydają się nam być najważniejsze...
1.  PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNO-SPORTOWE
•  na terenie gminy funkcjonuje pierwsze, profesjonalne boisko lekko-

atletyczne w Krokowej wybudowane przy udziale pieniędzy dotacyj-
nych. Oprócz płyty boiska, w ramach inwestycji wykonano oświe-
tlenie i monitoring całego funkcjonującego kompleksu sportowego, 
dodatkowo powstało zaplecze socjalno–sanitarne, gdzie oprócz nie-
zbędnych szatni sportowych mieści się nowoczesna świetlica szkolna; 

•  na terenie naszych wszystkich szkół prowadzone były „unijne” zaję-
cia pozalekcyjne. Dzięki uzyskanej dotacji udało się doposażyć szkoły 
m.in. w sprzęt komputerowy i multimedialny, dzieci i młodzież uczest-
niczyły w dodatkowych zajęciach z zakresu przyrody, nauk ścisłych 
i języków obcych, a nauczyciele mieli możliwość podnoszenia swoich 
umiejętności pedagogicznych; 

•  z pomocą zewnętrznych środków finansowych we wszystkich szkołach 
dokonano wymiany całego oświetlenia wewnętrznego (ok. 2000 szt.) 
z zastosowaniem technologii oświetlenia LED; 

•  dzięki pozyskanej dotacji dokonano remontu pomieszczeń szatniowo-
-sanitarnych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wierz-
chucinie;

•  przeprowadzono remont boiska wielofunkcyjnego 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, dodatkowo go doświetliliśmy i założyliśmy niezbędny monito-
ring;

•  szkoła w Sławoszynie przeszła kompleksową termomodernizację. 
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu unijnemu obiekt wraz z nada-
niem imienia szkole uzyskał nową estetyczną elewację i dach, wymie-
nione zostały drzwi i okna, zmieniliśmy instalację gazową i centralne-
go ogrzewania;

•  uzyskano dofinansowanie na przeprowadzenie prac związanych 
z przystosowaniem pomieszczeń Gimnazjum w Wierzchucinie do pro-
wadzenia opieki stomatologicznej;

•  dzięki uzyskanemu dofinansowaniu od września 2017 roku funkcjonu-
je dziesięciogodzinne Publiczne Przedszkole w Krokowej z oddziałem 
w Wierzchucinie. Po wykonaniu kosztownych remontów i zakupie 
niezbędnego wyposażenia w obiektach opiekę znajduje odpowiednio 
65-70 dzieci w Krokowej i 25 w Wierzchucinie.

2. BAZA KULTURALNA I REKREACYJNA 
•  nowe, lepsze oblicze udało się stworzyć w czterech obiektach świetlic 

wiejskich. Z udziałem pozyskanych finansów, w Połchówku, Żarnow-

cu, Lisewie i Sulicicach dokonano ich rozbudowy bądź modernizacji 
i doposażenia. Świetlica w Krokowej zmieniła swoją siedzibę.

3.  ESTETYZACJA WSI / OCHRONA ZABYTKÓW / OCHRONA ŚRO-
DOWISKA

•  trwa proces renowacji zespołu parkowo–pałacowego, remont ko-
ścioła w Krokowej oraz zespołu klasztorno–kościelnego w Żarnowcu. 
Dzięki uzyskanemu wsparciu unijnemu, te najcenniejsze na terenie 
gminy zabytki zostaną wyremontowane w celu zachowania dziedzic-
twa kulturowego i religijnego, a część z nich jak na przykład skarbiec 
klasztoru żarnowieckiego czy kruchty kościoła w Krokowej zostaną 
udostępnione dla zwiedzających bezpośrednio czy też za pomocą 
urządzeń multimedialnych;

•  z pomocą uzyskanej dotacji „unijnej” przeprowadziliśmy proces kom-
pleksowej termomodernizacji i remontu obiektu mieszczącego biblio-
tekę publiczną i OSP w Krokowej. Zakończono modernizację budyn-
ku w którym funkcjonuje GOPS, Poczta i Muzeum, kończymy prace 
w Domu Kultury w Wierzchucinie;

•  z dużym poparciem mieszkańców realizujemy program unieszkodli-
wiania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

•  wdrożyliśmy na terenie naszej gminy cieszący się Państwa zaintereso-
waniem program dotacji przeznaczonych dla wymiany starych piecy 
ciepłowniczych na te nowe, ekologiczne;

4. BEZPIECZEŃSTWO – BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW
•  pozyskaliśmy środki na budowę oczekiwanego przez wiele lat chod-

nika w Sławoszynie – inwestycja wykonana przy drodze prowadzącej 
w kierunku do Karwieńskich Błot; 

•  dokonano przebudowy kilku dróg osiedlowych w miejscowości Dębki 
(ul. Liliowa, Letniskowej i Łąkowej oraz znaczna część ul. Wrzosowej). 
Wykonane zostało utwardzenie tych dróg kostką betonową, zamon-
towano progi zwalniające, wybudowano odwodnienie. Realizacja za-
dania możliwa była dzięki pozyskanej dotacji „unijnej”;

•  gmina dofinansowuje remonty dróg powiatowych. Dzięki nasze-
mu wsparciu Powiat mógł ułożyć nowe nawierzchnie na odcinkach: 
w m. Parszczyce, Słuchowo – Prusewo, na wjeździe do Dębek (ul. Mor-
ska). Trwają prace przy przebudowie drogi na trasie Goszczyno – Łę-
towice – Szary Dwór – Karwieńskie Błoto Drugie – Karwieńskie Błoto 
Pierwsze, gdzie oprócz nowej nawierzchni powstaje także chodnik na 
odcinku Goszczyno – Szary Dwór;

•  uzyskaliśmy wsparcie finansowe na budowę drogi gminnej we wsi Łę-
towice oraz ulicy Ogrodowej w Żarnowcu. Prace potrwają do końca 
listopada 2018 r.

•   wykonaliśmy chodniki wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich 
m.in. w miejscowościach: Krokowa, Tyłowo, Kłanino, Lubkowo oraz 
zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wierz-
chucino;

•  nowe nawierzchnie powstały także na ulicy Morskiej w Wierzchuci-
nie oraz w Krokowej koło kościoła. Jak to zwykle bywa w tego typu 
przedsięwzięciach, oprócz samej drogi wykonaliśmy dodatkowo np. 
oświetlenie, deszczówkę czy wymianę starej sieci wodociągowej;

•  dzięki naszym staraniom, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wy-
budował nowy chodnik w Żarnowcu;

•  zgodnie z Państwa sugestiami na bieżąco budowaliśmy niezbędne 
oświetlenie zewnętrzne, co roku przeznaczając na ten cel kilkadziesiąt 
tysięcy złotych

5. BEZPIECZEŃSTWO – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
•  uzyskaliśmy dotację na zakup sprzętu ratownictwa drogowego (noży-

cy hydraulicznych wraz z dodatkowym osprzętem) dla jednostki OSP 

Podsumowanie kadencji 2014-2018



6

Krótki przegląd inwestycji
W  połowie czerwca, w obecności: przedstawicieli Samorządu Gminy 
Krokowa (Wójta, Radnych, pracowników Urzędu), Sołtysów, grona pe-
dagogicznego i uczniów krokowskiej szkoły, wykonawcy oraz sponsorów 
dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia pierwszego, profesjonal-
nego na terenie naszej gminy boiska lekkoatletycznego, które znajduje 
się przy Szkole Podstawowej w Krokowej. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili także dwaj wybitni sportowcy Ziemi Puckiej, reprezentanci 
Polski – Panowie Rafał Kownatke i Szymon Kreft. Inwestycja realizowana 
była od jesieni 2017 r. i obejmowała swym zakresem budowę zaplecza 
szatniowo – sanitarnego wraz z salką konferencyjną (obecnie mieści się 

Sławoszyno oraz OSP Karlikowo;
•  z pozyskanych środków dokonaliśmy rozbudowy i doposażenia OSP 

w Żarnowcu;
•  pozyskaliśmy środki na kompleksowy remont obiektu OSP w Kroko-

wej;
•  pozyskaliśmy środki na zakup dwóch lekkich wozów bojowych dla 

OSP Prusewo i OSP Tyłowo.
•  otrzymaliśmy dotację na zakup niezbędnego sprzętu dla ratownictwa 

drogowego dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Krokowa. 

Mam świadomość tego, że to co dzieje się na naszym terenie jest za-
sługą odważnych decyzji całego Samorządu, w tym miejscu chciałbym 
wspomnieć byłego Wójta Gminy Krokowa – śp. Henryka Doeringa 
dzięki któremu większość z tych inwestycji była realizowana. Dziękuję 
urzędnikom, Radom Sołeckim, wielu instytucjom i przyjaciołom gmi-
ny, a także osobom pracujących na potrzeby gminy. Dzięki współpracy 
udało się tak wiele osiągnąć.

A CO NA PRZYSZŁOŚĆ...
Od kilkunastu lat przyświeca nam zasada zrównoważonego rozwoju i ją 
nadal pragniemy realizować. Nie planujemy zasadniczo zmieniać kierun-
ku działań. Nadal jednym z najważniejszych są przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony środowiska. Liczymy na to, że z pomocą Krokowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego zakończymy proces budowy kanalizacji. Wie-
my, że na swoją kolej wciąż cierpliwie czekają mieszkańcy Parszkowa, 
Sulicic Wybudowań, Goszczyna Wybudowań, Szarego Dworu, czy też 
Glinek. Mamy nadzieję, że z udziałem pozyskanych środków uda nam się 
ten ambitny cel osiągnąć. 
Planujemy skupić się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. 
Modernizacje dróg i budowy chodników, szczególnie tych zlokalizowa-
nych przy ruchliwych drogach powiatowych czy wojewódzkich są dla 
nas jednym z priorytetów. Już w obecnej kadencji przeznaczyliśmy sporą 
pulę środków na wykonanie licznych projektów, które teraz będziemy 

sukcesywnie realizować (Karlikowo, Lubocino, Goszczyno – Krokowa, 
Jeldzino, Lisewo, Górczyn – Białogóra). 
Istotnym punktem rozwojowym jest jakość kształcenia naszych dzieci. 
Planujemy rozbudowę obiektów szkolnych w Krokowej o bazę sportową 
(halę widowiskowo – sportową), czy dokończenie obiektu Szkoły Pod-
stawowej w Wierzchucinie, remonty szkół w Lubocinie i Sławoszynie. 
Nie zapomnieliśmy o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Nieba-
wem spodziewamy się wsparcia „unijnego” przeznaczonego na funkcjo-
nowanie, remont i wyposażenie części obiektu szkolnego w Krokowej, 
który mógłby od września 2019 r. pełnić funkcję żłobka. 
Nadal bliskie są nam działania w zakresie rozwoju bazy turystycznej 
(rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych), sportowej i kultu-
ralnej. Niebawem powinniśmy rozpocząć m.in. zadanie polegające na 
modernizacji sieci ścieżek rowerowych na trasie Krokowa – Swarzewo 
oraz Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki – Białogóra. Ponadto przy-
gotowujemy się do rozpoczęcia procesu zagospodarowania terenu przy 
stawie w Lisewie wraz z placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu, 
budowy świetlicy w Kłaninie (docelowo w Karwieńskich Błotach), czy 
przebudowy wejścia na plażę nr 33 w Białogórze. 
Planujemy ciągle wspierać działania na rzecz poprawy stanu majątku 
OSP. Istnieje szansa pozyskania funduszy na zakup kolejnych wozów 
strażackich dla oczekujących tego sprzętu jednostek OSP. 
Myślimy także o zagadnieniach z zakresu ochronny zdrowia. Chcemy aby 
Samorząd naszej gminy czynnie uczestniczył w procesie kształtowania 
usług prozdrowotnych. Niebawem otworzymy oczekiwany od wielu 
lat przez mieszkańców Wierzchucina i okolic gabinet stomatologiczny. 
Otrzymaliśmy wsparcie rządowe w sprawie zakupu specjalistycznego 
sprzętu stomatologicznego.
Chcemy także więcej uwagi poświęcić procedowaniu opracowania ko-
lejnych i aktualizacji funkcjonujących Miejscowych Planów Zagospoda-
rowania Przestrzennego, czy też uaktualnić studium tak aby móc zaspo-
koić potrzeby mieszkańców.
Liczymy na Państwa wsparcie i sugestie przekazywane podczas spotkań.

tam także świetlica szkolna), płytę boiska lekkoatletycznego wraz z pro-
fesjonalnym wyposażeniem sportowym, oświetlenie nocne i dzienne 
wszystkich boisk zlokalizowanych na terenie szkoły, a także elementy 
ciągów pieszych i zieleni. Całość zadania kosztowała nas niemal 3 milio-
ny złotych, z czego część środków pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu 
oraz z PGE EJ1. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tą inwestycją „trafiliśmy 
w dziesiątkę”. Pozwoli to na powstanie przy krokowskim UKS-ie sekcji 
lekkoatletycznej. Już od dzisiaj zapraszamy dzieci i młodzież nie tylko 
z krokowskiej szkoły do zapisów. Może wyrosną z nich przyszli wspaniali 
sportowcy...?fot. KCK

fot. KCK
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W ostatni piątek czerwca władze samorządowe gminy dokonały ofi-
cjalnego przekazania do użytkowania obiektów mieszczących biblio-
tekę publiczną i OSP oraz GOPS, Pocztę i Muzeum w Krokowej po ich 
kompleksowej termomodernizacji. Na uroczystości oprócz wszystkich 
użytkowników budynków zaproszeni zostali także m.in. reprezentanci 
wszystkich OSP zlokalizowanych na terenie gminy Krokowa, władze po-
wiatowe PSP i OSP, Sołtysi oraz wykonawca. Wykonawca kończy prace 
w Domu Kultury w Wierzchucinie. Zadania te, których łączna wartość 
oscyluje w granicach 2.760.000 zł, w znacznym stopniu są dotowane 
przez Unię Europejską (ponad 1,5 mln zł).

Jeszcze przed wakacjami zakończono przebudowę kilku dróg osiedlo-
wych w miejscowości Dębki. Na ul. Liliowej, Letniskowej i Łąkowej oraz 
znacznej części ul. Wrzosowej wykonane zostało utwardzenie kostką be-
tonową oraz odwodnienie, zamontowano progi zwalniające zwiększają-
ce bezpieczeństwo ruchu. Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł, z czego 
63% stanowiła dotacja unijna. 

Rozpoczęliśmy przebudowę trzech dróg na terenie gminy. Pierwsza zlo-
kalizowana jest w centrum wsi Łętowice, druga i trzecia to ulica Ogrodo-
wa i Łubinowa w Żarnowcu. W zakresie inwestycji planuje się utwardze-
nie nawierzchni drogi kostką brukowa wraz z odwodnieniem i wymianą 
sieci wodociągowej w miejscach gdzie jeszcze funkcjonują rury azbesto-
wo - cementowe. Wartość zadania wynosi prawie 1,7 mln zł z czego łącz-
na wartość pozyskanego dofinansowania to 1,4 mln zł. Liczymy na to, że 
budowy zakończymy do grudnia 2018 roku. 
Z uwagi na sprawy proceduralne i uzgodnieniowe o rok przedłużyli-
śmy czas trwania prac przy renowacji zespołu parkowo – pałacowego, 
remontu kościoła w Krokowej oraz zespołu klasztorno – kościelnego 
w Żarnowcu. Dzięki uzyskanemu wsparciu unijnemu, te najcenniejsze 
na terenie gminy zabytki zostaną wyremontowane w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego i religijnego, a część z nich jak na przykład skar-
biec klasztoru żarnowieckiego czy kruchty kościoła w Krokowej zostaną 
udostępnione dla zwiedzających bezpośrednio czy też za pomocą zain-
stalowanych urządzeń multimedialnych.

A CO DALEJ?
Jeszcze w tym roku powinniśmy wybrać wykonawcę zadania polega-
jącego na modernizacji sieci ścieżek rowerowych na trasie Krokowa 
– Swarzewo, a docelowo w terminie późniejszym na odcinkach Sła-
woszyno – Karwieńskie Błota – Dębki – Białogóra. Ponadto przygo-
towujemy się do rozpoczęcia budowy świetlicy w Kłaninie. Chcemy, 
aby od wczesnej wiosny 2019 r. rozpoczął się proces zagospodaro-
wania terenu przy stawie w Lisewie wraz z placem zabaw i siłow-
nią na świeżym powietrzu czy przebudowa wejścia na plażę nr 33 
w Białogórze. Na te wszystkie zadania otrzymaliśmy lub niebawem 
dostaniemy dotację unijną. 
Tak jak poprzednio wspominaliśmy, nie zapomnieliśmy o najmłod-
szych mieszkańcach naszej gminy. Złożyliśmy wniosek o wsparcie 
rządowe i unijne na funkcjonowanie, remont i wyposażenie części 
obiektu szkolnego w Krokowej, który mógłby od września 2019 r. 
pełnić funkcję żłobka.
Jest jeszcze wiele innych zadań, także tych drobnych, realizowanych 
z  budżetów sołeckich, o których rozmawiamy w trakcie bezpośred-
nich spotkań z Sołtysami i mieszkańcami w poszczególnych miej-
scowościach. Będziemy czynić starania, aby realizacja następowała 
sukcesywnie, z pozyskaniem jak największej puli środków zewnętrz-
nych. Więcej na ten temat w kolejnych wydaniach Wieści Gminnych 
oraz na naszych stronach internetowych i portalach społecznościo-
wych.

fot. KCK
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Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Krokowa

W  dniu 3 września 2018 r. ponad 1130 uczniów szkół podstawowych 
i 340 dzieci przedszkolnych rozpoczęło kolejny rok dydaktyczny. Szko-
ły w Krokowej i Wierzchucinie wraz z przedstawicielami samorządu 
odwiedził reprezentant Pomorskiego Kuratorium Oświaty - wicekura-
tor Pani Małgorzata Bielang oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodo-
wej prof. Mirosław Golon, którzy życzyli wiele sukcesów w nauce, en-
tuzjazmu w do realizacji kolejnych ambitnych zamierzeń i odkrywania 
swoich pasji. Uczniowie klas 1 – 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimna-
zjalnych wkroczyli w kolejny etap edukacji, która pozwoli im przyswoić 
kolejną bezcenną wiedzę, nabyć nowe doświadczenia a w przypadku 
tych uczniów, dla których będzie to ostatni rok w szkole pozwoli w spo-
sób szczególny przygotować się do kolejnego etapu nauczania, wyboru 
zawodu i nowej szkoły.
Dla podkreślenia Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, szkoły naszej gminy w sposób szczególny przywołują 
z kart historii naszych bohaterów, którzy walczyli o odzyskanie niepod-
ległości. To te zdarzenia przyczyniły się, że w dniu dzisiejszym nasze 
dzieci i młodzież mogą uczyć się języka polskiego i historii w wolnej 
Polsce, a na maszcie szkół Gminy Krokowa trzepocze flaga biało - czer-
wona, dzieci śpiewają hymn Polski ubrane w galowe stroje.
 Dla upamiętnienia tych zdarzeń przedstawiciele Instytutu Pamięci Na-
rodowej wręczyli wszystkim pierwszoklasistom naszej gminy zeszyty, 
na których widnieją postacie min. Józefa Hallera, Romana Dmowskie-
go, Józefa Piłsudskiego, przypominające ważne postacie z dziejów na-
szej historii. 

S  ezon motocrossowy ruszył pełną parą! Puchar Polski w Sobień-
czycach dostarczył kibicom, zawodnikom i wszystkim zgromadzonym 
na obiekcie Speed Star wrażeń. Zawody w Sobieńczycach nigdy nie za-
wodzą, bo na świetnym obiekcie Speed Star zawsze panuje niepowta-
rzalna atmosfera, a organizatorzy pilnują, żeby wszystko było dopięte 
na ostatni guzik. Imponująca infrastruktura, świetnie przygotowana 
trasa, zacięte wyścigi i wesołe imprezy towarzyszące sprawiają, że 
na tor Speed Star zawsze licznie zjeżdżają się zawodnicy oraz przede 
wszystkim kibice, którzy na brak atrakcji nigdy nie mogą narzekać.
W tym roku Sobieńczyce ponownie otworzyły sezon na poważne ści-
ganie w naszym kraju zawodami Orlen MX Puchar Polski. Tradycyjnie 
już, motocrossowym zawodom w Speed Starze towarzyszą dodatko-
we atrakcje oraz koncerty, dzięki którym udało się przyciągnąć tłumy 
kibiców.

Sportowy sezon w Gminie Krokowa 
W sobotnie popołudnie oprócz wyścigów mogliśmy podziwiać pokaz 
Quadfreestylu wykonany przez Braci Siekaj oraz spotkać i uzyskać au-
tograf od Patrona naszego wydarzenia Rafała Sonika. 
Po raz pierwszy na motocrossowych zawodach tej rangi rozegrany 
został konkurs Best Whip, czyli w skrócie rywalizacja na najbardziej 
stylowy skok bokiem. Do walki zgłosiło się trzech nieustraszonych za-
wodników i prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie. Na 30-metro-
wym, największym skoku na torze oddali oni po trzy efektowne skoki, 
podczas których zaprzeczyli prawom fizyki. Podczas prawdziwego 
święta motocrossu, w ostatni weekend kwietnia do walki o puchary 
stanęli wszyscy najlepsi zawodnicy w naszym kraju. 
Ponad 400 osób na starcie w Żarnowcu! III Krokowska ’10 w pikniko-
wej atmosferze już za nami. Do Żarnowca przyjechali biegacze z całej 
Polski, m.in. z Zabrza, czy Warszawy, aby aktywnie zakończyć majów-
kę. III Krokowska ’10 odbyła się w ściśle majówkowym klimacie – pik-
nik i sprzyjające słońce. Na mecie 10-kilometrowego biegu, spośród 
320 zawodników, pojawił się Łukasz Kujawski z Żukowa. Wśród pań 
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najszybszą była Alicja Misiak z Emilianowa. Każdy z uczestników otrzy-
mał piękny pamiątkowy medal, ukazujący na pierwszym planie żarno-
wiecki klasztor, czyli miejsce, w którym swój zaczątek miała kultura 
kaszubska. Szczęśliwcy wygrali telewizor 43’’ marki Phillips oraz rower 
górski. Tym pierwszym był Tomasz Kaleta z Goszczyna, rower wygrał 
Tomasz Krzynówek z Lubocina. Oprócz biegu głównego odbyły się 
biegi towarzyszące, które cieszyły się dużą popularnością. Sponsorem 
głównym wydarzenia była firma PGE EJ1 sp. z o.o. 
Na Orliku w Wierzchucinie spotkaliśmy się 15.07.2018 r. Turniej o pu-
char Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa odbywa się już od kilku 
lat. To cykliczne wydarzenie sportowe cieszy się zawsze dużym zainte-
resowaniem. Tak było i tym razem. Do zawodów zgłosiło się sześć dru-
żyn, jak zwykle o bardzo oryginalnych nazwach. Rywalizacja odbywa-
ła się w dwóch grupach. Grupa I: DREAM TEAM; GRUPA TRZYMAJĄCE 
WŁADZĘ; ACE PAJACE; Grupa II: UKS ŚWIECINO; GURYN TEAM; KA-
SZUBIA STARZYNO. Oprócz 48 zawodników, na turniej przybyło liczne 
grono kibiców. Drużyny, które wygrały swoje grupy, grały o miejsce 
pierwsze w całym turnieju i nagrodę główną. Oprócz pucharu, wrę-
czono medale dla drużyn, które zajęły miejsca I-III oraz piłki dla każdej 
drużyny. Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: 
I miejsce - Kaszubia Starzyno; II miejsce – Grupa trzymająca Władzę; 
III miejsce – Ace Pajace; IV miejsce - UKS Świecino; V miejsce – Dream 
Team; VI miejsce – Guryn Team. Zapraszamy na kolejne turnieje na 
Orliku.
Nording Walking w Białogórze – były czasy, gdy ogień był ziemią, zie-
mia wodą, a woda powietrzem. Świat był jednością. Stał w miejscu, 
bez kierunków, bez dalekich planów, za to towarzyszył mu pokój i bło-
ga stagnacja… Tak zaczyna się fabuła, która towarzyszyła Koronie Pol-
ski – czyli również dawnemu Pucharowi Bałtyku. Tym razem zawodni-
cy mieli okazję zmierzyć się na trasie, która uważana jest przez wielu, 
za najpiękniejszą trasę tego cyklu – 5 km leśnych szlaków wśród jagód, 
paproci i obrośniętych roślinnością wydmowych pagórków. 4 sierpnia 
Białogóra nie stała tylko turystami, ale również rycerzami Korony Pół-
nocy. Już od samego poranka uczestnicy zbierali się na placu w sercu 
Białogóry, było gorąco, ale na szczęście bliskość morza i chłodzący 
wiatr neutralizowały sytuację i pozwoliły na przyjemną rywalizację 
i zabawę podczas imprezy. Wręczono dwie strażnice – zielone kartki 
za najlepszą technikę nordic walking. Otrzymali je: Adam Kuźmicz i Jo-
anna Matyjek-Macholla. Na 10 km w nordicu wśród mężczyzn i kobiet 
najepsi byli: Leonard Naczk – Kreativ Sport Dynamic Lębork – 1:00:31 
Katarzyna Kolmetz – Polipack – 1:05:30 Na 5 km z kijami zaś domi-
nowali: Dmitriy Jankowvskiy – Klub Sportowy Ded – 35:48 Katarzyna 
Szpilman – FNWT – 39:00 Wśród biegaczy najlepsze czasy mieli: Grze-
gorz Duda – Metalcorp Team – 37:50 Emilia Pellowska – Kościerzyna 
– 52:38 W Koronie, jak to w Koronie, nie mogło zabraknąć gry tere-
nowej z zabawami i widowiskowym finałem, profesjonalnej oprawy 
sędziowskiej wraz z kamerami na trasie masy rycerskich przebrań. 
W miasteczku zawodów na zmęczonych uczestników czekał również 
posiłek regeneracyjny i arbuzy, które są obowiązkowym punktem 
programu w Białogórze. Tegoroczna edycja imprezy w Białogórze była 
zorganizowana dzięki wsparciu Krokowskiego Centrum Kultury w Kro-
kowej oraz sponsorowi PGE EJ 1 sp. z o. o. 

CYKLO Krokowa MTB - Mistrzostwa Gminy Krokowa MTB V edycja 
tego wydarzenia sportowego, tym razem w ramach serii wydarzeń 
pod wspólną nazwą CYKLO MTB. Zależało nam, aby nie ograniczać kla-
syfikacji do ścisłej czołówki i pozwolić na zabawę także tym uczestni-
kom, którzy niekoniecznie widzą siebie w pierwszej dziesiątce na me-
cie. Dlatego reguły rywalizacji zostały skonstruowane w odpowiedni 
sposób. Zawody w odbyły się na trasie znanej już z ubiegłorocznej 
edycji, co mogło tylko wyrównać szanse i zaostrzyć konkurencję. Tra-
sa składała się z pętli o długości 22,5 km, która stanowiła dystans dla 
zawodów Mini. Dwa okrążenia to z kolei dystans Mega. Na krótszym 
dystansie - wśród pań - wygrała Marzena Janczarska z Gdańska, któ-
ra wyprzedziła Ewelinę Cywińską z Rumi o ponad 4 minuty. Trzecie 
miejsce zajęła Kinga Skrzypczak / MTB Klif Team Chłapowo z czasem 
gorszym o kolejne 4 minuty. Panowie także rozstrzygnęli zawody spo-
ro przed metą. Z wyraźną przewagą wygrał Damian Ciba / Ta Ko Team 
Rumia. Drugi finiszował Radosław Jokiel / Gdańsk Team Verge Polska, 
a trzeci na podium stanął - najmłodszy - Filip Potrykus / MTB Klif Team 
Chłapowo.
Dystans Mega nie przekonał zbyt wielu zawodniczek. Na mecie za-
meldowały się dwie. Wygrała Monika Kulling / MTB Klif Team Chłapo-
wo przed Katarzyną Kuczorską z Ta Ko Team Rumia. U panów podium 
zmieściło się w zaledwie 5 sekundach, co dowodzi, jak twarda walka 
miała miejsce do ostatnich metrów 45-kilometrowego maratonu. 
Zwycięsko wyszedł z niej Robert Banach z gdańskiego teamu Apteka 
Gemini Banach Sport Team, wyprzedzając Grzegorza Kołodzika Żar-
nowiec / MTB Klif Team i Kacpra Belta / MTB Eldar Świecie. Partnerem 
wydarzenia było Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. 

Tuż po wakacjach – 9 września 2018 na boisku Orlik w Wierzchucinie 
spotkaliśmy się na wydarzeniu sportowym „Dzień Sportu na Orliku”. 
To już II edycja tej imprezy. Dzień Sportu na Orliku to wydarzenie je-
dyne w swoim rodzaju. Jednego dnia na wszystkich Orlikach w całym 
kraju odbywała się impreza, w której udział wzięli: dzieci, młodzież, 
rodzice i seniorzy, a przybyło ponad 100 osób. Orlik w Wierzchuci-
nie zakwalifikował się jako jeden z 500, a jedyny z Powiatu Puckiego, 
który otrzymał od Fundacji Orły Sportu wsparcie rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego i upominków dla dzieci. Dzień Sportu na Orliku 
rozpoczął się rozgrzewką. Następnie każdy z uczestników mógł przy-
stąpić do przygotowanych przez organizatorów konkurencji: rzuty do 
ruchomego celu, strzały na małą bramkę, skoki przez skakankę na 
czas, slalom z jakiem. Dodatkową atrakcję zapewnił Klub Motocyklo-
wy Enduro, który w tym roku wsparł tą imprezę sportową. Ustawił 
strzelnicę i każdy chętny mógł spróbować swoich sił w strzelaniu do 
tarczy. 
Na zakończenie uczestnicy imprezy wzięli udział we wspólnych zaba-
wach, takich jak: przeciąganie liny czy mecz międzypokoleniowy. Dla 
zmęczonych zmaganiami sportowymi uczestników czekały kiełbaski 
z grilla. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymywali nagrody 
ufundowane przez: PGE EJ 1 sp. z o. o. oraz Krokowskie Centrum Kul-
tury w Krokowej. Ogólnopolskim sponsorem wydarzenia była firma 
PGE.
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Po raz trzeci 20.09.2018 na boisku Orlik w Wierzchucinie odbyły się 
Igrzyska Sportowe Przedszkolaków z naszej gminy. Program sporto-
wy przygotowany został specjalnie dla najmłodszych uczestników. 
Podobnie jak w ubiegłym roku nie zabrakło emocji zacięcia, radości i 
uśmiechów. W igrzyskach udział wzięło sześć przedszkoli. Na począt-
ku jak przystało, otwarciu igrzysk towarzyszył przemarsz reprezen-
tacji przedszkolnych. Celem tego wydarzenia jest zachęcanie dzieci 
do aktywności fizycznej, kształtowanie umiejętności współdziałania 
i komunikowania się w grupie, wzbogacenie przeżyć poprzez współ-
zawodnictwo z dziećmi z innych przedszkoli, z zachowaniem zasad 
fair-play. 
Maluchy, rywalizowały ze sobą w siedmiu konkurencjach sprawno-
ściowych, a z trybun głośno dopingowali ich koledzy oraz koleżanki. 
Kibice również mogli wykazać się sprawnością fizyczną na przygoto-
wanym torze przeszkód. W czasie imprezy dla wszystkich uczestników 
czekała pyszna drożdżówka upieczona przez panie kucharki z miejsco-
wej szkoły. Wszyscy zawodnicy otrzymali, pamiątkowe medale, oraz 

drobne upominki od Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej. Na 
zakończenie zaproszono chętnych na ciepły posiłek do stołówki szkol-
nej. Do zobaczenia za rok. 

Podsumowanie sezonu turystycznego
S  ezon letnim cieszył się wspaniałą i słoneczną pogodą. Krokow-

skie Centrum Kultury w Krokowej przygotowało bogaty kalendarz 
imprez dla mieszkańców i turystów wypoczywających na terenie 
naszej gminy. Rozpoczęliśmy weekend majowy od Krokowskiej ’10. 
W dniach 9 – 13 lipca w Dębkach przy „Rybaczówce” odbył się ple-
ner rzeźbiarski, w którym wzięło udział 6 artystów – rzeźbiarzy. Jed-
nocześnie 13 lipca została udostępniona dla odwiedzających wieżę 
widokową wystawa prac marynistycznych Władysława Jarockiego 
użyczona przez Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. W se-
zonie letnim można było oglądać wystawę plenerową pt. „Życie ry-
baków wczoraj i dziś”. Fotografie przedstawiają ludzi, miejsca i wy-
darzenia związane z rybackim rzemiosłem. Wystawa powstała dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców Gminy Krokowa, którzy udostępnili 
zdjęcia. Operacja pn. „Życie rybaków wczoraj i dziś” mająca na celu 
rozwijanie oferty turystycznej gminy Krokowa i promocja dziedzic-
twa rybackiego poprzez organizację pleneru rzeźbiarskiego, wysta-
wy fotograficznej i wystawy haftu kaszubskiego współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego. Wartość realizowanej operacji: 19 655,40 
zł, w tym ze środków EFMR 13 810,78 zł. Operacja realizowana w ra-
mach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020 wdrażanego przez STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA 
LOKALNA GRUPA RYBACKA. 
Kolejnym wydarzeniem były Dni Gminy Krokowa, tegoroczne od-
były się w dniach 20-21.07.2018 r. Swoim zakresem obejmowały 
imprezy sportowe i rozrywkowe. W piątek 20 lipca wszyscy turyści 

oraz mieszkańcy mogli aktywnie spędzić czas na plaży w Dębkach, 
Białogórze oraz Karwieńskich Błotach Drugich, gdzie odbywały się 
atrakcje sportowe dla całych rodzin m.in.: budowanie na piasku, 
zumba, pokazy ratownictwa, biegi terenowe, turniej siatkówki oraz 
strefa EDUFAN dla dzieci. Główna część imprezy odbyła się w sobotę 
21 lipca na placu przy podzamczu w Krokowej. Na scenie wystąpił 
zespół Labour Project, Lanberry z zespołem, a gwiazdą tegorocznych 
Dni Krokowej był Andrzej Piaseczny. Sponsorem Głównym wydarze-
nia było PGE EJ1. Z kolei 22 lipca odbył się VI Półmaraton Wrotkarski 
o Puchar Wójta Gminy Krokowa na trasie Kłanino – Połchówko. 
4 sierpnia zaprosiliśmy wszystkich miłośników Nordic Walking od 
Białogóry, gdzie odbyła się kolejna edycja Korony Północy Nordic 
Walking. W sobotę 4 sierpnia 2018 roku odbyła się inscenizacja jed-
nej z najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej: przełomowa bi-
twa pod Świecinem. Naprzeciw siebie stanęły wojska polskie pod 
wodzą Piotra Dunina oraz wojska krzyżackie dowodzone przez Fritza 
von Ravenecka. Inscenizacja bitwy sprzed 556 lat ma przypomnieć 
ten punkt zwrotny wojny polsko-krzyżackiej, dzięki któremu Pomo-
rze wróciło do Polski. Bitwa pod Świecinem uważana jest przez histo-
ryków za punkt zwrotny w działaniach wojny trzynastoletniej, ponie-
waż wkrótce po niej wojska polskie rozpoczęły ofensywę, spychając 
krzyżaków do obrony. Co roku w niewielkiej wsi Świecino odbywa się 
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inscenizacja tego ważnego dla Polski wydarzenia. Od kilku lat brac-
twa rycerskie z całej Polski zjeżdżają się do Świecina, aby podjąć pró-
bę odtworzenia nie tylko samej bitwy, ale również życia obozowego, 
sposobów podróżowania i spędzania czasu przez późnośrednio-
wiecznych rycerzy i żołnierzy zaciężnych. Organizatorem wydarzenia 
jest Bractwo Rycerskie Spod Nordowej Gwiazdy, do którego należy 
Pan Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa, oraz Krokowskie Centrum 
Kultury w Krokowej. Sponsorem wydarzenia była Grupa Energa. 

W dniach 17 – 19 sierpnia na plaży w Dębkach (wejście nr 21) po 
raz 10 zorganizowano turniej frisbee – Sandslash Dębki. Zawodnicy 
uczestniczący w zawodach przyjechali nie tylko z Polski, ale również 
z innych krajów Świata jak Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Nowej Ze-
landii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii. Sandslash 
Dębki przyciąga coraz szersze grono uczestników oraz widzów. War-
to odwiedzić plażę w Dębkach i zobaczyć zawodników w akcji. Spon-
sorem Głównym wydarzenia było PGE Energia Odnawialna S.A.
Dla miłośników dwóch kółek 19 sierpnia 2018 r. kolejny raz w Gminie 
Krokowa odbyły się zawody w kolarstwie górskim CYKLO Krokowa 
MTB. 

Sezon zakończyliśmy 1 września spływem kajakowym Granicami II 
Rzeczypospolitej Polskiej. Spływ rozpoczął się powitaniem gości na 
przystani turystyczno-żeglarskiej w Brzynie oraz posadzeniem pa-
miątkowego drzewa. Uczestnicy spływu płynęli Jeziorem Żarnowiec-
kim i rzeką Piaśnicą do Dębek. Na zakończenie spływu dla wszystkich 
uczestników zorganizowano poczęstunek oraz ognisko. Organiza-
torami spływu były Gmina Krokowa oraz Nadleśnictwa: Choczewo 
i Wejherowo. 

Przez cały sezon letni Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zor-
ganizowało warsztaty letnie dla mieszkańców Gminy Krokowa oraz 
turystów wypoczywających nad morzem. Tematyką przewodnią 
warsztatów była kultura kaszubska. Warsztaty dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Dodatkowo jak w roku ubiegłym na pla-
żach w Białogórze, Dębkach oraz w Karwieńskim Błocie Drugim zor-
ganizowaliśmy w sezonie letnim zajęcia zumby, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku będziemy mogli również realizować taneczne 
zajęcia na plażach. Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej przez 
cały sezon letni organizowało na wszystkich plażach wydarzenia 
sportowe: letnia zabawa biegowa, Turniej ringo, Turniej piłki nożnej. 
Dodatkowo 12 lipca i 12 sierpnia zorganizowaliśmy rajd rowerowy 
„Śladami granicy polskiej z 1920 r.” 
W ciągu sezonu letniego Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej już 
od siedmiu lat organizuje na terenie Gminy Krokowa bezpłatne zaję-
cia nauki żeglarstwa dla dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć na wodzie 
w lipcu i sierpniu odbyły się także regaty dla uczestników szkółki. Ry-
walizacja na wodzie to nie lada atrakcja i przyjemność ale i egzamin 
z wiedzy i umiejętności załogantów. W dniu 23 czerwca oficjalnie roz-
poczęliśmy sezon żeglarski. W ramach otwarcia sezonu żeglarskiego 
na lądzie została zorganizowana strefa edukacyjna wraz z wieloma 
atrakcjami dla dzieci. Sponsorem głównym rozpoczęcia sezonu że-
glarskiego było PGE EJ 1. 21 lipca odbyły się Regaty Świętej Anny po-
łączone z Jubileuszową XV Wodno-Pieszą Pielgrzymką z Nadola do 
Żarnowca na Odpust Św. Anny. Sezon Żeglarski 2018 zakończyliśmy 
regatami w dniu 25 sierpnia. Po zakończeniu regat został zorganizo-
wany poczęstunek oraz wszyscy dzielni żeglarze otrzymali upominki 
sponsorowane przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. 
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K  rokowskie Centrum Kultury w Krokowej w 2018 roku podpisało 
z firmą PGE EJ 1 Sp. z o.o. umowę w ramach Programu Wsparcia Roz-
woju Gmin Lokalizacyjnych na realizację projektu edukacyjnego pod 
nazwą „Żyj z Energią” wspierający rozwój mieszkańców Gminy Kro-
kowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu od sierpnia do listopada dofinansowanie obejmie realizację 
następujących aktywności: 
•  Energiczne wspinaczki – bezpłatne zajęcia wspinaczkowe dla dzie-

ci i młodzieży, na ściance wspinaczkowej znajdującej się w parku 
sportowym w Krokowej. Zajęcia będą połączeniem wspinaczki i za-
gadnień fizyki. 

•  Rysowanie i malowanie z mocą – bezpłatne warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krokowa w ramach koła pla-
stycznego. Warsztaty obejmują naukę i doskonalenie technik ma-
larskich. 

•  Geocaching i marsz terenowy – przygotowanie trasy geocachin-
gowej wokół Jeziora Żarnowieckiego łączącej aktywność fizyczną 
z edukacyjną dla dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej ener-
getyki jądrowej. Zorganizowanie marszu terenowego dla młodzieży 
ze szkół z terenu Gminy Krokowa. Zadania na trasie marszu będą 
połączeniem zagadnień z fizyki, przyrody, ochrony środowiska oraz 
energetyki jądrowej. 

•  Aktywności edukacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiej-
skich – przygotowanie i realizacja bezpłatnych aktywności eduka-
cyjnych w świetlicach wiejskich oraz doposażenie świetlic w gry edu-
kacyjne oraz materiały biurowe do wykorzystania podczas zajęć. 

Zajęcia mają na celu stworzenia oferty na aktywne spędzanie wolne-
go czasu. Ważne jest wspieranie oraz rozwijanie różnych form zabawy 
i edukacji, a także integracja lokalna. 
Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia spółki 
PGE EJ 1. 

Projekt „Żyj z Energią”

R  ajd jest kierowany do Drużyn Harcerskich Hufca Puck oraz 
uczniów szkół z Powiatu Puckiego. Uczestnicy muszą mieć ponad 
10 lat. V Rajd „Po drogach i bezdrożach Gminy Krokowa” odbył się  
11-12.05.2018 r. Wzięło w nim udział 80 osób (Szkoła Podstawowa 
w Sławoszynie, 43 DH „Sokoły” z Żarnowaca, 1 WDH „Nietykalni” z Kro-
kowej, 44 DH „Optymiści” z Krokowej, Szkoła Podstawowa z Choczewa, 
24 DH „Wędrownicy” z Pucka, 32 im. Gen. J. Hallera z Pucka oraz 45 DH 
„Tuptaki” z Krokowej). Podczas Rajdu pokonaliśmy trasę 12 km z Kroko-
wej do Jeziora Dobrego, braliśmy udział w konkursie wiedzy o walorach 
turystyczno-krajoznawczych Gminy Krokowa, wspinaliśmy się na ścian-
kę wspinaczkową, mieliśmy zajęcia w Stadninie Koni w Karlikowie oraz 
nauczyliśmy się krótkich układów tanecznych. Zakończenie odbyło się 
w Świecinie, gdzie było ognisko, gry i zabawy rycerskie oraz wręczenie 
PUCHARU i medali ufundowanych przez Przewodniczącego Rady Gmi-

9  maja 2018 r. był w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszy-
nie patriotycznym dniem. Został zorganizowany na okoliczność 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, Dnia Flagi Państwowej, 

V rajd „Po drogach i bezdrożach Gminy Krokowa”

Konkurs patriotyczny w Sławoszynie

Z życia szkół Gminy Krokowa

ny Krokowa Pana Zygmunta Piontka. Środki na zorganizowanie przed-
sięwzięcia uzyskaliśmy starając się o granty oraz pozyskując sponsorów, 
m.in. Pana Zygmunta Piontka oraz Pana Piotra Szczepnkowskiego. Or-
ganizatorzy: Hanna Jaskułka, Jolanta Jeka-Roeske.

który obchodziliśmy 2 maja oraz świętowanej niedawno 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszą część uroczystości stanowił 
Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. W tym roku rozpo-
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czął się bardzo uroczyście. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego 
odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie rozpoczęła 
się część konkursowa. W tym roku w konkursie recytatorskim poezji 
polskiej wzięło udział aż 29 uczestników z klas I-VI. Wcześniej odbyły 
się eliminacje klasowe, podczas których zostali wyłonieni ci najbardziej 
utalentowani. Zadaniem każdego ucznia było piękne wyrecytowanie 
dowolnego wiersza polskiego autora o tematyce patriotycznej. Warto 
podkreślić, że deklamowane utwory nierzadko były obszerne, trudne 
w interpretacji i wymagały od uczestników długich przygotowań. 
Uczestników oceniało trzyosobowe jury, które brało pod uwagę wła-
ściwy dobór repertuaru do wieku uczestnika, interpretację utworu, 
stopień pamięciowego opanowania tekstu oraz indywidualne predys-

pozycje aktorskie. Jury, jak co roku, miało twardy orzech do zgryzienia. 
Przyznało siedem wyróżnień, szesnaście I miejsc oraz sześć tytułów 
mistrza interpretacji poezji patriotycznej. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali piękne dyplomy i nagrody książkowe o tematyce patriotycznej.
Oto nasi mistrzowie: Franciszek Lessnau - kl. V, Julia Biecke - kl. III, 
Julian Minga - kl. V, Adrianna Jamrus - kl. II, Mikołaj Minga - kl. III, 
Hanna Roeske - kl. II.
Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Wszyscy uczniowie recy-
towali teksty dopasowane do ich wieku. Zadbali o właściwe tempo, 
dykcję i intonację. Konkurs pokazał, że mamy wielu utalentowanych 
aktorsko uczniów.
Podczas wręczenia nagród swą obecnością zaszczycili nas wójt gminy 
Krokowa - pan Adam Śliwicki oraz kierownik Referatu Oświaty - pani 
Izabela Adamczyk.
Konkurs poezji uświetniła oprawa muzyczna, o którą zadbał nauczyciel 
muzyki - pan Bartłomiej Szefke. Uczniowie klas IV-VI pięknie zaprezen-
towali się w poezji śpiewanej. Muzykę do tychże utworów skompono-
wał pan Szefke.
W drugiej części dnia odbyły się patriotyczne podchody dla starszych 
uczniów naszej szkoły. Dzieci pracowały w zespołach klasowych. Zo-
stały im przydzielone zadania sprawdzające ich wiedzę m.in. z historii 
Polski i naszych symboli narodowych. Uczniowie klasy czwartej otrzy-
mali pytania związane z życiem i działalnością wielkich Polaków. Piąto-
klasiści mieli okazję wykazać się dobrą znajomością historii Polski XVIII 
wieku. Natomiast najstarsi uczniowie zmagali się z niełatwą tematyką 
II wojny światowej. Po skończonej zabawie przedstawiciele klas otrzy-
mali dyplomy za wykazanie się wiedzą i zaangażowaniem podczas pa-
triotycznych podchodów.

W  dniach 25-27 maja odbyła się cykliczna impreza chorągwiana- 
XXXIV Rajd Rodło. Co roku odbywa się on w innym mieście naszego 
województwa. Tym razem gospodarzem była Gdynia. 
W rajdzie wzięło udział ponad 1500 zuchów, harcerzy, instruktorów 
i seniorów. Oczywiście, nie mogło zabraknąć zuchów i harcerzy z na-
szej gminy
W sobotę od rana zuchy wykonywały różne zadania oraz bawiły się 
doskonale w miasteczku zlotowym na Polance Redłowskiej.
W niedzielę wszyscy uczestnicy Rajdu Rodło zebrali się przy Urzędzie 
Miasta, skąd uroczystym pochodem wyruszyli na Polankę Redłow-
ską, gdzie odbył się apel kończący tę wielką harcerską imprezę. Zuchy 
z naszej gminy zdobyły Chorągwianą Odznakę Rodło i zrobiły sobie 
pamiątkowe zdjęcie z gościem honorowym - Naczelniczką ZHP. To był 
niezapomniany rajd!

M  artyna Borysewicz - uczennica klasy III gimnazjalnej Szkoły Pod-
stawowej w Wierzchucinie zdobyła 1. miejsce w XVIII edycji konkursu 
plastyczno-literackiego „Morze a moja duża i mała ojczyzna”. Opo-
wiadanie Martyny okazało się najlepsze! Konkurs został zorganizowa-
ny przez Związek Miast i Gmin Morskich dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej z kilku województw. Nasza uczennica uczestni-
czyła 7-8 czerwca w dwudniowej uroczystej gali finałowej w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie otrzymała cenne nagrody. Rok 2018 jest Rokiem Ju-
bileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego te-
goroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Morska droga do 
wolności”. Głównym celem konkursu było kształtowanie tożsamości 
narodowej i regionalnej opartej na kulturze, historii i tradycji morskiej. 
Za rok kolejna edycja konkursu, zgodnie z tradycją finał odbędzie się 
w Wierzchucinie, skąd pochodzi zwyciężczyni tegorocznego finału 

Rajd Rodło

Sukces gimnazjalistki z Wierzchucina
w kategorii literackiej! Z niecierpliwością czekamy 
na to wydarzenie, gdyż jest to doskonała okazja do 
promocji, nie tylko Wierzchucina, ale i całej naszej urokliwej gminy. 
Dodatkowo, publikacja najlepszych prac konkursowych wraz z krótką 
charakterystyką ich autora ukaże się w biuletynie ZMiGM „Czas Mo-
rza”. Na pewno warto będzie przeczytać nagrodzone opowiadanie. 
Martyna Borysewicz, jak zgodnie przyznają nauczyciele naszej szkoły, 
jest osobą niezwykle utalentowaną, a przy tym bardzo skromną. Czę-
sto reprezentowała gimnazjum w konkursach. Osiągnęła też celujące 
wyniki w nauce, a z egzaminów gimnazjalnych uzyskała maksymalną 
ilość punktów z przedmiotów przyrodniczych i z języka angielskiego. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Martyny!
Oprac. Anita Pawłowska-nauczyciel j.polskiego i j. angielskiego w kl. 
gimnazjalnych SP w Wierzchucinie
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Z  radością obwieszczamy, że w dniu 19.06.2018r. reprezentanci 
Koła Naukowego z klasy „5”, wraz z jego opiekunem - Panią Dyrek-
tor Aleksandrą Obszyńską i wychowawczynią - Panią Jolantą Baran, 
uczestniczyli w uroczystej Gali Finałowej II edycji programu „Być jak 
Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” w Warszawie. Program zorgani-
zowała Fundacja PGNiG, a Patronat Honorowy objęło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Konkurencja była duża, gdyż aż 643 szkoły z ca-
łej Polski uczestniczyły w projekcie. Wśród nich wyłoniono 16 naj-

P  od kierunkiem Pani Haliny Gojke, dwie uczennice klasy VII naszej 
Szkoły Podstawowej w Żarnowcu zostały laureatkami XII Ogólnopol-
skiego Konkursu Historyczno-Literackiego na Apel Poległych zor-
ganizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
Julianna Jarzyńska zajęła II, a Julia Skoczke III miejsce. Gratulujemy, 
jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć! Tegoroczną edycję konkursu, 
którego głównym celem jest kształtowanie świadomości historycz-
nej i postaw patriotycznych, poświęcono Bohaterskim Synom i Có-
rom Ostatniego 100-Lecia Naszej Ojczyzny. Zadaniem uczestników 
było dokonanie i uzasadnienie wyboru Polaków, których uważają za 
bohaterów i oddanie Im hołdu w formule apelu poległych własnego 
autorstwa. Dziewczynki, przystępując do konkursu, dokonały reflek-
sji historycznej i twórczo, a jednocześnie precyzyjnie, ją rozwinęły. 
Julianna Jarzyńska w swej pracy, oddała hołd Bohaterom poległym 
w Kaszubskiej Golgocie – Piaśnicy, a Julia Skoczke rozsławiła Imię 
Wielkich Polaków broniących polskości w różnoraki sposób. Wśród 
Panteonu uczennic znaleźli się nie tylko bohaterowie znani wszyst-
kim, jak np. Marszałek Józef Piłsudski, Janusz Korczak czy święty Jan 
Paweł II, ale działacze regionalni, jak np. kierownik naszej placówki 
Józef Dambek czy błogosławiona Siostra Alicja Kotowska. Swoje pra-
ce dziewczynki dodatkowo opatrzyły mottami zaczerpniętymi z po-
ezji K. K. Baczyńskiego. 

8  maja w Szkole Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie 
odbył się koncert pieśni patriotycznych. Tym samych uczciliśmy nie 
tylko rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także stulecie Nie-
podległej Polski i zakończenie II wojny światowej w Europie. Koncert 
składał się z dwóch części. W pierwszej części patriotycznym reper-
tuarze wystąpiły poszczególne klasy. Oddział przedszkolny brawuro-
wo zaśpiewał „Jestem Polką i Polakiem”, klasa II piosenkę „To nasza 
ojczyzna”, klasa III „Piechotę”, klasa IV „Marsz pierwszej brygady”, 

Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego Łukasiewicza dla Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu!!!

XII Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki

Koncert pieśni patriotycznych

lepszych, którym nagrody wręczała Minister Edukacji Narodowej - 
Pani Anna Zalewska oraz Prezes Zarządu PGNiG - Pan Piotr Woźniak. 
Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje - „Naukobus” 
oraz stoiska edukacyjne z ciekawymi doświadczeniami. Dziękujemy 
Panu Adamowi Śliwickiemu - Wójtowi Gminy Krokowa za to, że mo-
gliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu, godnie sławiąc imię Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu oraz naszej Gminy 
Krokowa. 

klasa V „Guziki”, klasa VI „Czerwone maki na Monte Cassino”, a kla-
sa VII wiązankę patriotyczną „Modlitwa obozowa” i „Gdzie są kwia-
ty z tamtych lat”. W drugiej części koncertu wystąpili uczniowie ze 
szkolnego koła artystycznego. Przy akompaniamencie pana Szymo-
na Kamińskiego zaśpiewali takie pieśni jak „Moja piosnka”, „Rzad-
ko na moich wargach”, „Boże sto lat w niewoli” i „Rota”. Podczas 
koncertu wysłuchaliśmy także wierszy patriotycznych w wykonaniu 
laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego.
Zaproszenie na nasz koncert przyjęli Wójt Gminy Krokowa pan Adam 
Śliwicki, kierownik referatu oświaty pani Izabela Adamczyk, pan Zbi-
gniew Heft, a także kapitan Tadeusz Barra ze Związku Piłsudczyków 
RP oraz pan Wojciech Kloński ze Szwadronu Krakusów Gdyńskich. 
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P  odobnie jak w latach ubiegłych także i tym razem grupa uczniów 
wraz z opiekunami z partnerskiej gminy Schweich koło Trewiru. 
Po raz dwunasty nasi goście ze Stefan-Andres-Realschule-Plus reali-
zowali międzynarodowy projekt wymiany uczniowskiej wraz z pol-
skimi uczniami. W ramach programu realizowanego w dniach od 12 
do 19 września 2018 r. zwiedzaliśmy gdańską Starówkę, byliśmy na 
Półwyspie Helskim oraz na wydmach w Łebie. To ważne edukacyjne 
przedsięwzięcie było możliwe  dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Gminy w Krokowej oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
z siedzibą w Warszawie.

Krzysztof Lipowski

U  czniowie Szkoły Podstawowej im. kadm. W. Steyera w Krokowej 
uczestniczyli w 30-godzinnej przygodzie z programowaniem w ra-
mach projektu edukacji cyfrowej „Zaprogramuj przyszłość” w roku 
szkolnym 2017/2018. Z naszej szkoły siedem nauczycielek przystąpi-
ło do realizacji tego projektu. Przeszłyśmy szkolenie pod nadzorem 
dwóch trenerek. Widać, że w tym czasie dzieci bardzo rozwinęły 
umiejętność logicznego myślenia. Inaczej podchodzą do rozwiązy-
wania problemów. Chociaż w samym kodowaniu jedno stara się być 
mądrzejsze od drugiego, potrafią lepiej współpracować - razem do-
chodzą do wspólnych wniosków, a gdy różnią się zdaniem, próbują 
osiągnąć kompromis. Projekt zakończył się a uczniowie otrzymali 
Certyfikaty. Serdecznie Wszystkim Gratulujemy!!!

Zyta Dettlaff

W  dniach 20-24 sierpnia w Szkole Podstawowej w Krokowej  zre-
alizowano projekt WAKACJE 2018r. 
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Krokowskiej Szkoły „ Promy-
czek” oraz współpracy Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza 
Steyera w Krokowej, Urzędowi Gminy oraz Krokowskiemu Centrum 
Kultury udało się zorganizować  zróżnicowane i atrakcyjne zajęcia tj. 
samoobrona, caopoeria, żeglarstwo, zajęcia w stajni Karlikowo. Na 
zakończenie projektu odbył się  wyjazd do Fromborka. Projekt ten 
zakończył się dużym sukcesem.

Międzynarodowy projekt 
wymiany uczniowskiej 
w SP Krokowa

Projekt “Zaprogramuj Przyszłość”

Wakacyjne wspomnienia...
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę, 21 października 2018 roku, 

w godzinach 7:00 - 21:00.

Na każdej, z 4 kart do głosowania, stawiamy tylko jeden znak „X” przy wybranym nazwisku.

Kto może głosować? 

Czynne prawo wyborcze, które upoważnia do wybierania do rad gminy, powiatu, sejmiku, czy województwa 
posiada obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, ale najpóźniej 
w dniu głosowania osiąga pełnoletniość i pozostaje mieszkańcem odpowiedniego powiatu, gminy lub 
województwa. 

Jak głosować?

W wyborach samorządowych wybieramy: 
• wójta
• radnych gminnych
• radnych powiatowych
• radnych do sejmiku wojewódzkiego

Gdzie głosować?

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1 Sołectwa: Białogóra (z Górczynem), Brzyno, Prusewo, Słuchowo, 
Wierzchucino

Szkoła Podstawowa
w Wierzchucinie
ul. Abrahama 34

84-113 Wierzchucino

2 Sołectwa: Dębki, Lubkowo, Odargowo, Żarnowiec (z Porębem)

Szkoła Podstawowa 
w Żarnowcu
ul. Szkolna 2

84-110 Krokowa

3 Sołectwa: Goszczyno (z Łętowicami i Szarym Dworem), Jeldzino (z 
Glinkami), Krokowa, Minkowice, Parszczyce, Lisewo

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

4
Sołectwa: Karwieńskie Błoto Drugie, Karwieńskie Błoto Pierwsze 
(ze Sławoszynkiem), Kłanino (z Parszkowem), Sławoszyno, Sulicice, 
Połchówko

Szkoła Podstawowa
w Sławoszynie

ul. F. Ceynowy 24, 
84-110 Krokowa

5 Sołectwa: Karlikowo, Lubocino, Sobieńczyce (z Myśliwką), Świecino, 
Tyłowo (z Dąbrową)

Szkoła Podstawowa 
w Lubocinie
Lubocino 10

84-110 Krokowa

6 Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie

Dom Pomocy Społecznej 
w Lubkowie
ul. Długa 50

84-110 Krokowa
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA WÓJTA 
W WYBORACH WÓJTA GMINY KROKOWA

1.  CISKOWSKI Piotr Józef, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO

2.  ŚLIWICKI Adam Wojciech, lat 55, wykształcenie wyższe, członek Prawa 
i Sprawiedliwości, zam. Świecino, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO

ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH 
W WYBORACH DO RADY GMINY KROKOWA 

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Białogóra (z Górczynem), Słuchowo
1. MUTTKE Justyna Agnieszka, lat 39, zam. Białogóra, zgłoszona przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2.   MIĄSKOWSKI Władysław Paweł, lat 62, zam. Białogóra, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15 

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Brzyno, Prusewo
1.  GOYKE Dorota Kazimiera, lat 50, zam. Prusewo, zgłoszona przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2.  STRUK Henryk Piotr, lat 51, zam. Brzyno, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3.   KRAMPIKOWSKI Mirosław Brunon, lat 51, zam. Brzyno, zgłoszony przez KWW MIROSŁAWA KRAMPIKOWSKIEGO - Lista nr 19

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Granice okręgu wyborczego: Część sołectwa Wierzchucino na północ od osi drogi wojewódzkiej nr 213: posesje bez ulicy, Abrahama 
nr parzyste, Graniczna, Kapitańska, Kaszubska, Klonowa, Kościelna, Krótka, Leśna, Morska, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, Sosnowa, 
Świerkowa, Żytnia
1. KRAMPIKOWSKI Bartłomiej Stanisław, lat 29, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. KACZYKOWSKA Natalia Katarzyna, lat 32, zam. Wierzchucino, zgłoszona przez KWW ZMIANA - Lista nr 14
3.  PIONTEK Zygmunt, lat 70, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Granice okręgu wyborczego: Część sołectwa Wierzchucino na południe od osi drogi wojewódzkiej nr 213: Abrahama nr nieparzyste, 
Bałtycka, Łąkowa, Miętowa, Młyńska, Polna, Pomorska, Prusewska, Stanisława Okonia, Szkolna, Św. Antoniego, Św. Rozalii
1. STEINKE Radosław Adam, lat 29, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. KARCZMARZYK Remigiusz Stanisław, lat 38, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW ZMIANA - Lista nr 14
3.  ŁEPEK Ireneusz Marian, lat 61, zam. Wierzchucino, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 5
Granice okręgu wyborczego: Sołectwo Żarnowiec (z Porębem)
1. ZIELONKA Jarosław Janusz, lat 39, zam. Żarnowiec, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. ŻACZEK Henryk Tomasz, lat 47, zam. Żarnowiec, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3. KREFTA Łukasz Mateusz, lat 35, zam. Żarnowiec, zgłoszony przez KWW ŁUKASZA KREFTY - Lista nr 17
4. DOPPKE Wiesława Maria, lat 41, zam. Żarnowiec, zgłoszona przez KWW WIESŁAWY DOPPKE - Lista nr 24

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Dębki, Odargowo
1. KRZEMIŃSKI Maciej Juliusz, lat 44, zam. Odargowo, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. GOYKE Tadeusz Jan, lat 40, zam. Odargowo, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
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OKRĘG WYBORCZY NR 7
Granice okręgu wyborczego: Sołectwo Krokowa
1. KUPTZ Krzysztof Henryk, lat 27, zam. Krokowa, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. SZEWCZAK Paweł, lat 46, zam. Krokowa, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3.  WIŚNIEWSKA Maria Zofia, lat 62, zam. Krokowa, zgłoszona przez KWW MARII WIŚNIEWSKIEJ - Lista nr 25

OKRĘG WYBORCZY NR 8
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Jeldzino (z Glinkami), Goszczyno (z Łętowicami i Szarym Dworem)
1. BEMKA Sebastian Zbigniew, lat 24, zam. Goszczyno, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. BARAN Zygmunt Leon, lat 69, zam. Łętowice, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3. KOWALSKI Rafał, lat 39, zam. Łętowice, zgłoszony przez KWW RAFAŁ KOWALSKI - Lista nr 21
4.  GĄSKA Roman Jan, lat 68, zam. Jeldzino, zgłoszony przez KWW ROMANA GĄSKI - Lista nr 22 

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Karlikowo, Lisewo, Świecino 
1. SZCZYPIOR Patryk Błażej, lat 25, zam. Karlikowo, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. BAKALARCZYK Nikodem Czesław, lat 38, zam. Lisewo, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3.  OKOŃ Piotr Leszek, lat 41, zam. Karlikowo, zgłoszony przez KWW PIOTRA OKONIA - Lista nr 16

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Minkowice, Parszczyce
1. KRZEBIETKE Marek Dariusz, lat 44, zam. Minkowice, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. WSZAŁEK Marcin Bogusław, lat 30, zam. Minkowice, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Granice okręgu wyborczego: Sołectwo Sławoszyno
1.  BROWARCZYK Bogusław Stanisław, lat 48, zam. Sławoszyno, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13,
2. GÓRAL Michał Szczepan, lat 40, zam. Sławoszyno, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 12
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Karwieńskie Błoto Pierwsze (ze Sławoszynkiem), Karwieńskie Błoto Drugie
1.  SZYNSZECKA Joanna Katarzyna, lat 46, zam. Karwieńskie Błoto Pierwsze, zgłoszona przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. PIONTKE Piotr Marian, lat 65, zam. Karwieńskie Błoto Pierwsze, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 13
Granice okręgu wyborczego: Sołectwo Sulicice
1.  WIDAK Magdalena Ewa, lat 40, zam. Sulicice, zgłoszona przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. KAMIŃSKA Stefania Teresa, lat 67, zam. Lisewo, zgłoszona przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15

OKRĘG WYBORCZY NR 14
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Kłanino (z Parszkowem), Połchówko
1. KONARZEWSKI Rafał Janusz, lat 45, zam. Kłanino, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. LIESKE Andrzej, lat 62, zam. Kłanino, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA LIESKE - Lista nr 23

OKRĘG WYBORCZY NR 15
Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Lubkowo (z DPS Lubkowo), Lubocino, Sobieńczyce (z Myśliwką), Tyłowo (z Dąbrową)
1. BRADTKE Józef Jan, lat 60, zam. Lubocino, zgłoszony przez KWW ADAMA ŚLIWICKIEGO - Lista nr 13
2. BUJAK Radosław Piotr, lat 22, zam. Lubkowo, zgłoszony przez KWW PIOTRA CISKOWSKIEGO - Lista nr 15
3. BRADTKE Grażyna Anna, lat 63, zam. Sobieńczyce-Myśliwka, zgłoszona przez KWW GRAŻYNY BRADTKE - Lista nr 18
4. STYN Jacek Antoni, lat 58, zam. Lubkowo, zgłoszony przez KWW JACKA STYNA - Lista nr 20

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej mieści się w budynku 
Urzędu Gminy Krokowa, Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.
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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

W dniu 12 lipca 2018 r. 91 urodziny obchodziła Pani Antonina Nagel 
mieszkanka Parszczyc, dnia 24 lipca 2018 r. 96 lat ukończyła Pani Mał-
gorzata Rohraff z Krokowej, natomiast w dniu 28 lipca 2018 r. swój Ju-
bileusz z okazji ukończenia 92 roku życia świętowała Pani Krystyna Styn 
z Prusewa.
Z kolei w miesiącu sierpniu pięciu Jubilatów z terenu Gminy Krokowa 
obchodziło swoje urodziny. Dnia 1 sierpnia 2018 r. 90 lat ukończył Pan 
Eugeniusz Mierzejewski z Wierzchucina, w dniu 6 sierpnia 2018 r. 96 lat 
ukończyła Pani Paula Ratajczak z Prusewa, natomiast dnia 17 sierpnia 
2018 r Pani Klara Hebel z Goszczyna obchodziła swoje 95-te urodziny. 
Kolejnymi Jubilatami byli: Pan Jan Rogocki z Tyłowa, który w dniu 23 
sierpnia 2018 r. ukończył 96 lat oraz Pani Anna Lesner mieszkanka Kro-
kowej w dniu 31 sierpnia 2018 r świętowała swoje 92 urodziny.

Jubileusze
W miesiącu wrześniu swoje Jubileusze obchodziły: Pani Jadwiga 
Langa z Lubkowa, która w dniu 10 września 2017 r. ukończyła 92 
lata, Pani Wanda Marcinkowska mieszkanka Lubkowa, która w dniu 
17 września 2018 r. obchodziła swoje okrągłe 90-te urodziny oraz 
Pani Halina Świątek-Grusiecka, także mieszkanka Lubkowa, która 
w dniu 28 września 2018 r. ukończyła 91 lat, a także Pani Helena Do-
minik z Tyłowa, która w dniu 29 września 2018 r. świętowała z okazji 
ukończenia 99 lat.

Wójt Gminy Krokowa wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Krokowej odwiedzili Jubilatów w dniu ich 
urodzin, aby życzyć wszystkiego co najlepsze, wręczyć kwiaty oraz 
drobne upominki.

Janina Nagel, 91 lat 

Eugeniusz Mierzejewski, 90 lat 

Jadwiga Langa, 92 lata Wanda Marcinkowska, 90 lata Halina Świątek-Grusiecka, 91 lat

Klara Hebel, 95 lat Anna Lesner, 92 lata 

Małgorzata Rohraff, 96 lat Krystyna Styn, 92 lata


