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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Krokowa, by ten szczególnie 
piękny czas odradzania się dobra wprowadził 

do Państwa domów radość, spokój  
i jeszcze więcej rodzinnego ciepła. 

Z nadzieją spoglądajcie w przyszłość, 
niech Nowy 2018 Rok obdarzy dobrym zdrowiem 

i miłością, spełni marzenia oraz przyniesie 
satysfakcję i siły do pokonywania nowych wyzwań. 

Przewodniczący Rady 
Gminy Krokowa 

Zygmunt Piontek

Pełniący Funkcję Wójta 
Gminy Krokowa

Adam Śliwicki
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POŻEGNANIE

24 października społeczność i przyjaciele Gminy Krokowa 
tłumnie pożegnali długoletniego Wójta śp. Henryka Doerin-
ga, który prawie 20 lat swojego życia poświęcił dla społecz-
ności lokalnej, dla swojej małej ojczyzny. W pracy zawodowej 
wykorzystywał swoje doświadczenie zawodowe i życiowe.

Odszedł od nas dobry samorządowiec, który wsłuchiwał się w głos miesz-
kańców. Starał się by gmina prężnie się rozwijała. Priorytetem dla Niego 
było działanie dla dobra ludzi, wspieranie ich w zmaganiu się z codzien-
nymi problemami i służenie im. Ukierunkowywał działania samorządu na 
wszechstronny rozwój gminy i cieszył się jej dynamicznym rozwojem. Dał 
się poznać jako zatroskany gospodarz. 
Był człowiekiem troskliwym, opiekuńczym i bardzo pracowitym. Umiał słu-
chać innych, zawsze można było na niego liczyć i w sprawach służbowych 
i prywatnych.
W wielu pozostał ogromny żal po stracie tego Wspaniałego Człowieka. 
Pozostawił po sobie dużo dowodów swojego prężnego działania.
Samorząd Gminy Krokowa serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy uczestni-
czyli w ostatniej drodze Wójta Gminy Krokowa. 

Cześć jego pamięci!

„Kto żyje w sercach innych
Nigdy nie umiera”

Tak Go 
zapamiętamy...

Śp. Henryk Doering
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Z  arówno w trakcie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami 
na zebraniach wiejskich, jak i we wcześniejszych wydaniach Wie-
ści Gminnych informowaliśmy Państwa o przedsięwzięciach jakie 
wspólnie, jako mieszkańcy gminy Krokowa określiliśmy sobie do re-
alizacji w 2017 r. Z satysfakcją możemy powiedzieć - udało się! Może 
nie wszystko w 100%, ale te najważniejsze zadania są już w trakcie 
realizacji lub zostały z sukcesem zakończone. Oto krótki przegląd. 

Od września funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Krokowej z od-
działem zamiejscowym w Wierzchucinie. Był to nasz odzew na co-
raz częściej słyszalny problem braku wystarczającej ilości miejsc dla 
naszych najmłodszych mieszkańców w funkcjonujących przedszko-
lach i punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej 
gminy. Dzięki pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej niespełna 70 
dzieci z terenu gminy uczęszcza do nowocześnie urządzonych i wy-
remontowanych obiektów przeznaczonych do opieki przedszkolnej 
przez 10 godzin dziennie. Dzięki temu przedsięwzięciu, w przedszko-
lach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Krokowa od wrze-
śnia 2017 r. może uczęszczać łącznie około 250 maluszków.

Daleko zaawansowane są prace związane z budową boiska lekko-
atletycznego wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym w Krokowej. 
Wznoszenie obiektu o jakości, której nie powstydziłyby się znane 
ośrodki sportowe w kraju zakończy się jeszcze przed latem 2018 r. 
Budowane są: bieżnia 200 m, prosta 110 m, stanowiska do skoku 
w dal, trójskoku, skoku w wzwyż, pchnięcia kulą oraz wewnętrzne 
boisko trawiaste. Wszystkie stanowiska zostaną w pełni wyposażo-
ne w niezbędny sprzęt do uprawiania poszczególnych dyscyplin. Do-
datkowo powstaną utwardzone ciągi piesze, monitoring oraz oświe-
tlenie boisk oraz tzw. oświetlenie nocne obiektu. Koszt zadania to 
ok. 2,8 mln złotych z czego część pochodzi ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz PGE EJ1.

W maju dokonaliśmy kompleksowej modernizacji boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole w Sławoszynie. W całości została wymie-
niona najdroższa część obiektu tj. nawierzchnia poliuretanowa. 
W celach bezpieczeństwa i polepszenia jego funkcjonalności, obiekt 
został doświetlony (można już korzystać z boiska wieczorem) i zało-
żono system monitoringu. Całość kosztowała niespełna 150 tys. zł. 
Znacznie poprawiliśmy także stan techniczny i wizerunkowy obiektu 
szkoły w Sławoszynie. Dzięki uzyskanej dotacji unijnej w wysokości 
170 tys. zł wykonano ocieplenie całego budynku, zmodernizowano 
system ogrzewania oraz ciepłej wody, a także zainstalowano ogniwa 
fotowoltaiczne. Wykonano kompleksowy remont klas i korytarzy, 
zagospodarowano teren wraz z nowym ogrodzeniem oraz „odświe-

Proces kompleksowej termomodernizacji i remontów rozpoczęliśmy 
także w obiekcie mieszczącym bibliotekę publiczną i OSP w Kroko-
wej. W 2018 r. czekają nas także inwestycje tego samego rodzaju 
w budynku mieszczącym m.in. GOPS, pocztę i muzeum w Krokowej 
oraz Dom Kultury w Wierzchucinie. Zadania te, których wartość 
oscyluje w granicach 2.760.000 zł są w znacznym stopniu dotowane 
przez Unię Europejską w wysokości ponad 1,5 mln zł.

Częściową modernizacją objęto także wszystkie obiekty szkolne 
zlokalizowane na terenie gminy. Jako jeden z 9 samorządów z Wo-
jewództwa Pomorskiego (jedyny w powiecie Puckim) uzyskaliśmy 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku na wymianę wszystkich żarówek żarowych 
i typu świetlówki na te wykonane w technologii LED. Wymiana po-
zwoli zaoszczędzić 40% energii elektrycznej związanej z oświetle-
niem w obiektach. Koszt – niespełna 100 tys. zł.

Dzięki staraniom gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował także proces wymia-
ny starych, tradycyjnych pieców tzw. „śmieciuchów” na te nowe, 
ekologiczne, gazowe czy na biomasę. Na skorzystanie z pozyskanych 
środków zdecydowało się 29 gospodarstw domowych. Dofinanso-
wanie było w łącznej wysokości ok. 100 tys. zł. W związku z dalszym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy tym przedsięwzięciem, pro-
ces planujemy powtórzyć w 2018 r.

Od jesieni tego roku, dzięki pozyskanym środkom unijnym rozpo-
częto przebudowę kilku dróg osiedlowych w miejscowości Dębki. 

Przegląd inwestycyjno – rozwojowy

Widok z wieży Rybaczówki, fot. K. Rocławski

Rybaczówka w Dębkach, fot. K. Rocławski

żono” przylegający budynek gospodarczy. Całość prac zamknęła się 
kwotą 315.000 zł.

Boisko wielofunkcyjne przy SP w Sławoszynie. 
Fot. archiwum KCK

Szkoła Podstawowa w Sławoszynie. 
Fot. archiwum KCK

Przedszkole Publiczne w Krokowej
Fot. archiwum KCK
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Przegląd inwestycyjno – rozwojowy
Na ul. Liliowej, Letniskowej i Łąkowej oraz znacznej część ul. Wrzo-
sowej wykonane będzie utwardzenie kostką betonową wraz ze sto-
sownym odwodnieniem. Inwestycja kosztuje ponad 4 mln zł z czego 
63% stanowi dotacja unijna. Termin zakończenia prac przewiduje się 
na czerwiec 2018 roku.
Nowe nawierzchnie powstają także na ulicy Morskiej w Wierzchu-
cinie oraz w Krokowej wokół kościoła i na ulicy Szkolnej. Realiza-
cja tych zadań możliwa była wyłącznie dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym. Budowy dofinansowała Unia Europejska, PGE EJ1 
i Urząd Marszałkowski. Wszystkie prace w zasadniczym zakresie za-
kończą się jeszcze do końca tego roku.
Ponadto dzięki staraniom władz gminy, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku realizuje budowę chodnika w Żarnowcu. Dzięki inwesty-
cji na pewno poprawi się bezpieczeństwo pieszych przemieszczają-
cych się wzdłuż głównej drogi w miejscowości.

Warto w tym miejscu także wspomnieć o współpracy z Powiatem 
Puckim w zakresie remontu dróg powiatowych przebiegających 
przez teren gminy Krokowa. Dzięki wspólnie przeznaczonym środ-
kom finansowym, nowe oblicze uzyskała droga wjazdowa (ul. Mor-
ska – nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie, chodnik) w Dębkach 
oraz droga łącząca wsie Prusewo i Słuchowo (nawierzchnia wraz 
z chodnikiem). Po uzyskaniu stosowych zgód rozpocznie się długo 
oczekiwana przebudowa drogi na trasie Goszczyno – Łętowice – Sza-
ry Dwór – Karwieńskie Błoto Drugie – Karwieńskie Błoto Pierwsze, 
gdzie oprócz nowej nawierzchni powstanie także chodnik na odcin-
ku Goszczyno – Łętowice. Niestety nie udało się zrealizować remon-
tów dróg na tzw. „skrócie” pomiędzy Brzynem i Wierzchucinem oraz 
na podjeździe do Świecina od strony drogi wojewódzkiej, ale myśli-
my, że to kwestia niedalekiej przyszłości.

Mijający rok to czas w głównej mierze związany z projektowaniem 
budowy lub modernizacji dróg i chodników. Ukończono prace zwią-
zane z dokumentacją projektową dotyczącą dróg w miejscowo-
ściach Żarnowiec, Wierzchucino, Łętowice oraz Sławoszyno. wyko-
nano również prace projektowe budowy chodników przy drogach 
powiatowych bądź wojewódzkich w miejscowościach: Jeldzino, Kar-
likowo, Krokowa, Lisewo. Jest jeszcze kilka dokumentacji do zrealizo-
wania, tych o które nadal zabiegają mieszkańcy. Będziemy się starać 
pozyskać środki, aby móc sukcesywnie realizować zakładane już od 
dłuższego czasu inwestycje.

Rozpoczął się proces renowacji zespołu parkowo - pałacowe-
go i kościoła w Krokowej oraz zespołu klasztorno – kościelnego 
w Żarnowcu. Dzięki uzyskanemu przez Wójta wsparciu unijnemu, 
te najcenniejsze na terenie gminy zabytki, zostaną wyremontowa-
ne w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i religijnego, a część 
z nich jak na przykład skarbiec klasztoru żarnowieckiego czy kruchty 
kościoła w Krokowej zostaną otwarte dla zwiedzających.

Mamy nadzieję, że niebawem otworzymy oczekiwany od wielu lat 
przez mieszkańców Wierzchucina i okolic gabinet stomatologicz-
ny. W fazie końcowej są prace remontowe związane z przygotowa-
niem pomieszczenia przeznaczonego na ten cel w budynku byłego 
Gimnazjum. Następnym etapem przedsięwzięcia będzie nawiązanie 
współpracy z potencjalnym dzierżawcą gabinetu, który będzie mógł 
się ubiegać o kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. I w tym 
przypadku ukłony z wsparcie finansowe należą się PGE EJ1, która po-
stanowiła wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie kwota 50.000 zł.
To oczywiście nie wszystkie inwestycje jakie są realizowane na te-
renie naszej gminy, gdyż nie sposób wszystkiego opisać. Sami co-
dziennie możemy zobaczyć jak pięknieje nasza okolica. Dokonania 
Gminy Krokowa w zakresie inwestycji zostały docenione przez 
pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. W rankingu „Wy-
datki inwestycyjne samorządów” zajęliśmy VII miejsce w kategorii 
Gminy Wiejskie. 

Niekiedy drobne zadania cieszą bardziej niż te drogie, spektakularne. 
Tak na pewno jest, kiedy mówimy np. o remoncie obiektu byłej stacji 
PKP w Krokowej z przeznaczeniem na działalność harcerzy, pomo-
cy w pozyskaniu ze środków Fundacji PGE sprzętu ratowniczego dla 
jednostki OSP Karlikowo i lekkiego wozu strażackiego dla OSP Pruse-
wo, uzyskaniu dofinansowania ze środków PGE EJ1 na zakup dwóch 
gminnych samochodów typu minibus do przewozu osób, czy plano-
wanemu niebawem procesu doposażenia gabinetów stomatologicz-
nych w szkołach w Krokowej i w Wierzchucinie. 

Rewitalizacja centrum Krokowej.
Fot. archiwum KCK

Nowy układ drogowy ul. Morskiej w Dębkach. 
Fot. archiwum KCK

Gala Rankingu WSPÓLNOTY.
Fot. archiwum UG Krokowa
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Przegląd inwestycyjno – rozwojowy
W dalszych planach inwestycyjnych czekają nas kolejne przedsię-
wzięcia, zarówno te małe i te duże.
Warto tu wspomnieć o unijnych projektach dotyczących moderni-
zacji sieci ścieżek rowerowych na trasie Krokowa – Swarzewo oraz 
Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki – Białogóra, zagospodaro-
waniu terenu przy stawie w Lisewie wraz z placem zabaw i siłownią 
na świeżym powietrzu, montażu paneli fotowoltaicznych na najwięk-
szych obiektach szkolnych w Krokowej i Wierzchucinie, czy planie bu-
dowy świetlicy w Kłaninie jako pierwszej z serii trzech planowanych. 
Są obecnie prowadzone rozmowy w zakresie pomocy finansowej dla 
gminy w zakresie dokończenia budowy Szkoły Podstawowej w Wierz-

chucinie, tak aby w przyszłości wszystkie dzieci z tego okręgu uczyły 
się w jednym budynku, a obiekt po Gimnazjum mógł zostać w całości 
przekształcony w nowy ośrodek zdrowia. Istnieje także szansa pozy-
skania funduszy na zakup dwóch nowych wozów strażackich dla ocze-
kujących tego sprzętu jednostek OSP w Sławoszynie i Krokowej oraz 
budowy kilku placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w ramach 
rządowego programu OSA tj. Otwartych Stref Aktywności.
Jest jeszcze wiele zadań, o których informowaliśmy Państwa we wcze-
śniejszych wydaniach Wieści Gminnych oraz na zebraniach sołeckich. 
Będziemy czynić starania, aby realizacja większości tych inwestycji na-
stępowała z pozyskaniem jak największej puli środków zewnętrznych.

Informacja o podatkach w Gminie Krokowa

Poniżej zestawienie stawek za 1 m2 budynków i gruntów: 

8 listopada br. odbyła się Sesja Rady Gminy Krokowa poświęcona 
m.in. podatkom i opłatom lokalnym. W zakresie podatku od nieru-
chomości przyjęto wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 
roku 2017 na poziomie 1% dla budynków innych niż mieszkalne i bu-
dynków letniskowych, campingowych i rekreacyjnych. 3% wzrost 
podatku nastąpi w budynkach mieszkalnych lub ich częściach. Po-
datek od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wzrośnie o ok. 5% (1 złoty) w stosunku do 
roku bieżącego. Pozostałe grunty oraz związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wzrosną o 2 grosze w stosunku do bieżą-
cego roku. 
Należy wspomnieć, że uchwalone stawki podatku na 2018 rok nie 
przekraczają stawek maksymalnych proponowanych przez Mini-
sterstwo Rozwoju i Finansów, a ponadto niektóre z nich pozostają 
na najniższym poziomie w stosunku do sąsiednich samorządów. 
Stawkę podatku rolnego na 2018 rok przyjęto na podstawie Komu-
nikatu Prezesa GUS w kwocie 52,49 zł za 1 dt (q) (średnia cena skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 
rok podatkowy). 
Podatek rolny na 2018 rok wzrośnie z 131,10 zł do 131,23 zł od 1 ha 
przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, a dla pozosta-

łych gruntów rolnych liczonych jako liczba hektarów wynikająca 
z ewidencji gruntów i budynków z kwoty 262,20 zł na 262,45 zł. 
W podatku od środków transportu stawka dla autobusów na 2017 
rok pozostaje na tym samym poziomie co obecnie, a niektóre z bie-
żących stawek podatku uległy jeszcze nieznacznemu obniżeniu na 
2018 rok. 
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Gminy Krokowa obowią-
zuje także podatek za psy oraz opłata miejscowa i opłata targowa. 
Stawki podatkowe nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: 
Podatek za psa – 30 zł, płatny do 31 maja 2018 r. 
Opłata miejscowa - 1,80 zł od osoby za dobę (dotyczy osób prowa-
dzących wynajem pokoi i domków dla turystów).
Opłata targowa - dzienna stawka za miejsce o powierzchni: 
 a) do 10 m2 w wysokości - 15,00 zł,
 b) od 10 m2 do 20 m2 w wysokości - 25,00 zł,
 c) powyżej 20 m2 w wysokości - 35,00 zł,
(dotyczy osób i firm prowadzących sprzedaż w obiektach, które nie 
podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości).

Uchwały podatkowe dostępne są na stronie internetowej  
www.krokowa.pl w zakładce BIP /Informacje/ Podatki i opłaty

Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok

Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,66 zł 0,68 zł
Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od bud-
ynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
od 1 m2 powierzchni użytkowej.

21,00 zł 22,00 zł

Budynki letniskowe, campingowe, rekreacyjne – od 1 m2 powierzchni użytkowej. 7,62 zł 7,70 zł

Budynki pozostałe – od 1 m2 powierzchni użytkowej. 4,60 zł 4,65 zł
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej 4,61 zł 4,70 zł

Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 zł 0,87 zł

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wsi 0,43 zł 0,45 zł
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Sportowy Rok 2017 w Gminie Krokowa
O prócz zmagań sportowych w swoich klubach w takich dyscy-

plinach jak piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, MTB czy bie-
gi, odbyło się szereg turniejów i zawodów. Oferta skierowana była 
zarówno do mieszkańców naszej Gminy jak i do turystów licznie 
odwiedzających nasz teren. Poniżej przypominamy kilka z ważniej-
szych wydarzeń.

II Igrzyska Sportowe dla Przedszkolaków na Orliku w Wierzchucinie 
zakończone. Słońce rozgrzewało kibiców, a na boisku toczyła się za-
wzięta rywalizacja dzielnych dzieciaków pod okiem pana Bartosza, 
który przygotował dla najmłodszych bardzo trudny tor przeszkód. 
Jury podliczało punkty z każdej konkurencji. Pierwsze miejsce zajęło 
przedszkole ze Sławoszyna, drugie miejsce należy do przedszkola z 
Wierzchucina (Biedronki), trzecie miejsce ( po zawziętej dogrywce) 
zdobyło przedszkole z Lubocina, następnie – czwarte miejsce przed-
szkole z Krokowej, piąte miejsce dla przedszkolaków z Żarnowca. 
Gratulujemy i do zobaczenia za rok!!!
W historycznym Żarnowcu gościliśmy setki biegaczy! Odbyła się II 
Krokowska’10. Kaszuby Biegają - Największa Impreza Biegowa Pol-
ski Północnej. Bieg wystartował 17 czerwca 2017 r. o godz. 11.00, na 
starcie stanęło 329 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Trasa 
żarnowieckiego, dziesięciokilometrowego biegu przebiegała przez 
piękne zakątki Gminy Krokowa jak i przez lasy Nadleśnictwa Wejhe-
rowo. Na mecie każdy z uczestników witany był oklaskami, gratula-
cjami oraz pamiątkowym medalem. Najlepszych w swoich katego-
riach wiekowych nagrodzono pucharami i statuetkami. W imprezie 
wzięło udział sporo zawodników i zawodniczek Gminy Krokowa. 
Sponsorem Głównym wydarzenia była spółka PGE EJ1

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym – Krokowa 21-22 czer-
wiec. Michał Kwiatkowski i Katarzyna Pawłowska byli największymi 
zwycięzcami pierwszych dni kolarskich mistrzostw Polski. Równie 
wielkim wygranym była Gmina Krokowa, która przyczyniła się do 
stworzenia wspaniałego sportowego święta. Rowerowa Krokowa – 
to hasło, które od jakiegoś czasu z powodzeniem towarzyszy naszej 
gminie. Wykorzystanie roweru do promocji regionu to sprawdzony 
pomysł. A w tym roku Krokowa była także współgospodarzem ko-
larskich mistrzostw Polski, a więc zmagań najlepszych zawodowych 
kolarzy w Polsce. Gwiazdy pokroju Michała Kwiatkowskiego, Macie-
ja Bodnara, czy Marcina Białobłockiego przyciągnęły wielu kibiców, 
a same zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, 
bowiem Krokowa ma wszystko, co do kolarstwa potrzebne – prze-
piękne okolice, ciekawy krajobraz, pagórkowaty teren, wymagające 
trasy. Przekonali się o tym medaliści mistrzostw Polski w jeździe na 

czas, którzy stworzyli w Krokowej fantastyczne widowisko. Dość po-
wiedzieć, że na podium znaleźli się najlepsi specjaliści od czasówek, 
a złoto Kwiatkowskiego było wisienką na torcie.

Za nami Vienna Life Lang Team Krokowa. Wojciech Halejak (JBG-
2 Professional MTB Team) i Anna Urban (Stowarzyszenie Łódzkie-
go Towarzystwa Cyklistów) zwyciężyli na dystansie Grand Fondo 
wyścigu Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Krokowej. 
Łącznie na starcie 1 lipca stanęło około 700 zawodników. Kolarze 
bardzo lubią ścigać się w Krokowej. Co roku przyjeżdża tu mnóstwo 
zawodników - tych doświadczonych i tych, którzy zaczynają rowero-
wą przygodę. A Krokowa jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia 
takiej przygody - przepiękne trasy, wspaniali ludzie i niepowtarzalna 
atmosfera. Dla wielu uczestników początkiem rowerowej przygody 
jest Parada Rodzinna, o długości 8 km, czyli najkrótszy dystans przy-
jazny dla dużych i małych. Dla bardziej wytrawnych, zorganizowano 
trzy dystanse: Grand Fondo o długości 85 km, Medio wynosiła 58 
km oraz dystans Mini o długości 31 km.

Białogóra – Puchar Bałtyku i trasa, mogąca walczyć o miano naj-
piękniejszej trasy nordic walking. To miejsce ma w sobie coś nie-
zwykłego, za każdym razem odbywające się tam zawody są wyjąt-
kowo przyjemne, ludzie uśmiechnięci, a pogoda dopisuje. Może to 
środek wakacji, może to wszechobecna zieleń? Jakby nie patrzeć, 
Puchar Bałtyku w Białogórze to impreza, na której warto być. 141 
osób wzięło udział w tegorocznej edycji Pucharu Bałtyku w Nordic 
Walking, który odbył się 5 sierpnia. Dla uczestników przygotowane 
zostały dwie trasy: 10 km (dystans profesjonalny oraz 5 km (dystans 
krótszy dla pozostałych uczestników w tym dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych). W marszu na 5 km zwyciężyli: Saturnina Wil-
kołek-Szudarska i Dmitriy Yankovskiy, a na 10 km najlepsi byli: Alicja 
Bertel i Marian Drewa. Nie zapominajmy o tym, że oprócz profe-

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym.
Fot. archiwum KCK

Nordic Walking Białogóra. Fot. archiwum KCK

Vienna Life Lang Team Krokowa. Fot. archiwum KCK
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Sportowy Rok 2017 w Gminie Krokowa
sjonalnego marszu i rywalizacji liczy się przede wszystkim dobra za-
bawa. Dodajmy, że 5 zł z każdej opłaty rejestracyjnej przekazane 
zostało na cel charytatywny - dla Puckiego Hospicjum. Najlepszych 
w swoich kategoriach wiekowych nagrodzono pucharami i statuet-
kami. Start wyścigu poprzedzono warsztatami z techniki chodzenia 
i sposobu dobierania właściwych kijków. Sponsorem Głównym była 
PGE EJ 1.
W Wierzchucinie 9 września 2017 roku odbyło się wydarzenie spor-
towo-rekreacyjne. „Dzień Sportu na Orliku” to impreza rodzinna, 
mająca na celu integrację międzypokoleniową. Organizatorami tego 
bezprecedensowego w skali kraju wydarzenia są animatorzy, reali-
zujący program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator 
Sportu 2017”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Kultury 

Fizycznej. Naszą lokalną imprezę wspierało Krokowskie Centrum 
Kultury oraz Klub Sportowy Wicher Wierzchucino. Tego dnia na orli-
ku w Wierzchucinie bawiło się około 70 osób w różnym wieku. Cała 
impreza była opracowana według scenariusza, który zawierał różne 
konkurencje i konkursy umożliwiające wspólną sportową zabawę. 
Dla wszystkich startujących niezależnie od wieku czekały ciekawe 
nagrody rzeczowe.
W niedzielę 17 września poznaliśmy zwycięzców Cyklo Krokowa 
MTB – Mistrzostwa Gminy Krokowa. Żarnowiec, bo to właśnie tam 
zlokalizowane było Miasteczko zawodów, start i meta powitał nas 
pięknym wrześniowym słońcem, a warunki do ścigania były opty-
malne. Poprzedzające wyścig dni przyniosły spore opady deszczu, co 
przełożyło się na trochę trudniejsze warunki terenowe, ale to w opi-
nii wielu uczestników tylko uatrakcyjniło rywalizację.
Trasa wyznaczona przez Organizatorów to pętla o długości 23 km. 
Pierwsze odcinki po starcie to szerokie szutrowe i polne dukty, które 
pozwalały na odpowiednie nabranie tempa rywalizacji. Następnie 
uczestnicy wjeżdżali w urokliwe tereny leśne górujące nad Jeziorem 
Żarnowieckim. Tam czekały interwałowe odcinki, w tym jeden dosyć 
wymagający zjazd.
Dokładnie w południe na trasę wystartowali uczestnicy „długiego 
dystansu”, którzy do pokonania mieli 2 pełne pętle, czyli 46 km, 5 
min później wystartowali do rywalizacji uczestnicy trasy Mini, czyli 
jednej pętli, a na koniec zawodnicy trasy Fit, która umożliwiała roz-
poczęcie przygody z MTB. Dla mieszkańców Gminy Krokowa przygo-
towano preferencyjne uczestnictwo w zawodach, a dla najlepszych 
cenne nagrody. Sponsorem Głównym była PGE EJ 1.

Dożynki Gminne
W  niedzielę 3 września 2017 r. w Karwieńskich Błotach Pierwszych 

odbyły się Dożynki Gminne – ludowe święto plonów połączone z ob-
rzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Impre-
zę tradycyjnie rozpoczęła msza święta na boisku sportowym w in-
tencji zebranych plonów. Wójt Gminy śp. Henryk Doering uroczyście 
powitał wszystkich zebranych gości i zgodnie z tradycją dzielił się 
chlebem otrzymanym z rąk Starosty i Starościny Dożynek - Państwa 
Wittbrodt.
Gratulacje należą się zwycięzcom konkursu „Piękna Wieś” – 1 miej-
sce Sołectwo Minkowice, 2 miejsce Sołectwo Żarnowiec, 3 miejsce 
Sołectwo Tyłowo. Natomiast w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy” - 1 miejsce Sołectwo Tyłowo, 2 miejsce Sołectwo 
Sławoszyno i 3 miejsce Sołectwo Żarnowiec. Tytuł najpiękniejszej 
i najbardziej ekologicznej wraz z elementami tradycyjnego zago-
spodarowania zagrody otrzymała pani Maria Szydłowska – Tebinka 
z Parszkowa.
Czas na dożynkach umilały Orkiestry Dęte z OSP Sławoszyno i OSP 
Wierzchucino. Zaprezentowały się również „Nasze Strone z Pruse-
wa” oraz kapela FUCUS.
Pani Urszula Doppke przedstawiciel PGE EJ 1 przeprowadziła kon-
kurs z wiedzy o energetyce jądrowej, w którym uczestnicy mogli 
wykazać się ogromną znajomością tematu. Rozlosowano cenne na-
grody. 
Iluzjonista Tomasz Juszy oczarował publiczność swoim występem, 
a deszczowy wieczór upłynął w koncertowym towarzystwie zespo-
łów: SKALARS, LOVERBOY I gwiazdy wieczoru PAWER BOY.
Podziękowania należą się wszystkim darczyńcom, a Sponsorem 
Głównym wydarzenia było PGE EJ 1.

Cyklo Krokowa MTB. Fot. archiwum KCK

Dożynki w Karwieńskich Błotach Pierwszych. Fot. archiwum KCK
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11  listopada tak jak w całym kraju i w Gminie Krokowa radośnie 
uczczono 99 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uro-
czystości przedpołudniowe rozpoczęły się przemarszem pod tablicę 
upamiętniającą pomordowanych w Lesie Piaśnickim, gdzie złożono 
kwiaty. Wszyscy uczestniczyli we mszy świętej, a także obejrzeli wy-
stęp słowno - muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej. 

Narodowe Święto Niepodległości

W swym wystąpieniu Pełniący Funkcję Wójta Adam Śliwicki podkre-
ślił, że w 1918 roku Naród zdał sobie sprawę z odzyskania niepodle-
głości. Długo jednak nie dane mu było się nią cieszyć. Przypomniał, 
że 11 listopada 1939 roku w dniu polskiego święta narodowego Od-
zyskania Niepodległości, w celu szczególnego upokorzenia i wyraże-
nia cynicznej pogardy, Hitlerowcy przeprowadzili w Lesie Piaśnickim 
jedną z większych egzekucji szczególnie dobranej grupy najszerzej 
znanych i najbardziej zasłużonych miejscowych Polaków – księży, 
urzędników, nauczycieli, kupców, przedsiębiorców – działaczy spo-
łecznych i narodowych z terenu Powiatu Morskiego i Gdyni. Tego 
samego dnia śmierć męczeńską poniosła też bł. Siostra Alicja Kotow-
ska. Strzałem w tył głowy zamordowano wówczas nad dołami Pia-
śnicy 314 osób. Gdyby nie nasi przodkowie, ich umiłowanie ojczyzny 
i ich ofiara, nie bylibyśmy tu i teraz. Ta ofiara zobowiązuje nas dzisiaj 
i następne pokolenia do pielęgnowania wolności która nie jest dana 
raz na zawsze.

Po południu odbyła się coroczna uroczysta wieczornica patriotyczna 
w Szkole Podstawowej w Żarnowcu.
To wielkie świętowanie rozpoczęto oddaniem hołdu niedawno zmar-
łemu Wójtowi – śp. Henrykowi Doeringowi. Jak zwykle po raz już 26 
sala gimnastyczna żarnowieckiej szkoły była pełna. Wielkość tego 
święta podkreślili swa obecnością zacni goście. Wszystkich zachwy-
cił przepiękny program artystyczny pt. „A te skrzydła jak sztandary 

Niepodległej jeszcze mają blask…”, w którym obrazowo uczniowie 
przedstawili dzieje naszej Ojczyzny od legendarnego Jej powstania, 
poprzez okresy zaborów, dwóch wojen światowych do odzyskania 
prawdziwej wolności, po obaleniu totalitaryzmu komunistycznego. 
Wszyscy zebrani przeżyli wspaniałą patriotyczna ucztę duchową. 
Samorząd Gminy Krokowa kieruje ogromne podziękowania dla Pani 
Dyrektor Aleksandry Obszyńskiej i całego zespołu pracowników 
Szkoły za włączenie się do Gminnych obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości, a także gratuluje wszystkim nagrodzonym Meda-
lem 85-lecia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rozewiu.

Rozpoczęcie pochodu w Krokowej. Fot. archiwum KCK

Pochód w Krokowej. Fot. archiwum KCK

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
CK

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
CK

W
ie

cz
or

ni
ca

 w
 Ż

ar
no

w
cu

. F
ot

og
ra

fie
 Z

by
sz

ek
 H

ef
t



9

Stypendia Naukowe Rady Gminy dla najlepszych

Konkurs Plastyczny „Kartka z Kalendarza” 

„Ułański Mikołaj” w Nowej Wilejce

W  dniu 25 listopada 2017 odbyło się uroczyste wręczenie 16 
stypendiów najzdolniejszym uczniom i studentom z terenu Gminy 
Krokowa. 25 października Komisja Stypendialna w składzie: Paweł 
Szewczak – Przewodniczący Komisji, Grażyna Bradtke, Dorota Goy-
ke, Tadeusz Goyke, Ireneusz Łepek, Izabela Adamczyk rozpatrzyła 
30 wniosków dokonując wyboru najlepszych. Wśród laureatów zna-
leźli się: 
GIMNAZJUM – Jarosław Białk – Gimnazjum w Krokowej, Martyna Bo-
rysewicz – Gimnazjum w Wierzchucinie, Oliwia Klebba – Gimnazjum w 
Starzynie, Agnieszka Behmke – Gimnazjum w Wierzchucinie.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Mikołaj Wszłek – Liceum Ogólno-
kształcące w Gdańsku, Kinga Witschenbach – Liceum Ogólnokształ-
cące w Wejherowie, Weronika Maszota – Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kłaninie, Wiktoria Zasada – Liceum Ogólnokształcące 
w Katowicach. 
STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia) – Beata Zagórska – Uniwersytet 
Gdański, Alicja Roeske – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Alicja Ob-

W  dniach 30.11 – 03.12.2017 r. delegacja z Gminy Krokowa wraz 
z delegacją Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 
Pułku Ułanów Wileńskich gościła w zaprzyjaźnionym starostwie 
Nowa Wilejka. Okazja była szczególna, ponieważ w podróż wyruszył 
z nami „Ułański Mikołaj” z workiem prezentów. Mieliśmy okazję go-
ścić w polskim przedszkolu „Kasztan” na Antokolu, oraz w polskich 
szkołach – Szkole Podstawowej Zielone Wzgórza oraz w Gimnazjum 
im. J.I. Kraszewskiego. Dodatkowo odwiedziliśmy Świetlicę – „Dom, 
który czeka” prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. 
Wszędzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wizyta 
w Nowej Wilejce na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, również będziemy mogli się 
włączyć w wizytę „Ułańskiego Mikołaja”. 

27 listopada w Sali narad Urzędu Gminy Krokowa odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród laureatom konkurs plastycznego, zorgani-
zowanego przez Krokowskie Centrum Kultury, pt.”Kartka z Kalenda-
rza – Gmina Krokowa w oczach dzieci i młodzieży”. Celem konkursu 
było wyłonienie najciekawszych prac, które zostały wykorzystane 
do stworzenia kalendarza na 2018 rok. Konkurs spotkał się ze spo-
rym zainteresowaniem pośród „młodych” mieszkańców Gminy Kro-
kowa. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy 
do udziału w kolejnych konkursach. 

szyńska – Sopocka Szkoła Wyższa, Marta Tarnowska – Politechnika 
Gdańska.
STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE (I i II stopnia) – Paulina Ga-
jak – Akademia Sztuk Pięknych, Kinga Jarmulewska – Uniwersytet 
Gdański, Zuzanna Dąbrowska – Uniwersytet Gdański, Agnieszka 
Wszałek – Uniwersytet Gdański.
Pełniący Funkcje Wójta Adam Śliwicki gratulując nagrodzonym 
podkreślił, ze Samorząd Gminy Krokowa cieszy fakt, iż młodzi lu-
dzie chcąc poznać otaczający świat zdobywają nowe informacje. 
Poszukując wiedzy uważają, że jej posiadanie to ogromna wartość. 
Przypomniał, ze należy pamiętać, że sama w sobie wiedza nie jest 
wartością pozytywną, ze w historii są przykłady na wykorzystanie 
jej w zgubnym dla ludzkości celu.
Zaapelował do młodych i najzdolniejszych mieszkańców Gminy Kro-
kowa, aby zdobywając wiedzę, nie zgubili takich wartości jak: uczci-
wość, uczynność i mądrość, a to pozwoli sięgnąć do pełni człowie-
czeństwa. 

Kategoria klasy I – III Szkoły Podsta-
wowe: 1. Kamil Reska – SP Sławoszyno, 
2. Sława Bartodziejska – SP Żarnowiec, 
3. Kinga Liss – SP Starzyno. Wyróżnie-
nie: Filip Glembin – SP Lubocino oraz 
Sława Bartodziejska – SP Żarnowiec 
Kategoria klasy IV – VI Szkoły Podsta-
wowe: 1. Filip Kramp – SP Lubocino, 
2. Gracjan Krause – SP Krokowa, 3. 
Amelia Kużel – SP Sławoszyno. Wyróż-
nienie: Wit Szczerba – SP Krokowa.
Kategoria VII Szkoły Podstawowe II 
– III klasy Gimnazjalne: 1. Julia Maze 
– SP Krokowa (klasa III Gimnazjalna), 
2. Liliana Szymikowska – SP Lubocino, 
3. Zuzanna Mach – SP Krokowa (klasa II 
Gimnazjalna).
Jury konkursowe przyznało specjal-
ne wyróżnienie dla Sandry Galińskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Lubocinie. 

Fotografie archiwum KCK

Wilno. Fot. archiwum KCK
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waniu nową pasję. W szcze-
gólności kibicujemy uczniom 
i nauczycielom biorącym udział 
w projekcie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Wierzchucinie oraz ze 
Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Żarnowcu.

Kolejny sukces Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu
Informujemy o sukcesie żarnowieckiej szkoły. Po raz pierwszy 
uczniowie tej placówki wzięli udział w X Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Patriotycznej, który odbył się na przełomie listopada 
i grudnia 2017r. w Gdańsku. Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Tradycji, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Gdańsku oraz Związek Nauczycielstwa Polskie-
go Oddział w Gdańsku. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrym 
przygotowaniem i w efekcie zostali laureatami w aż 4 kategoriach: 
Konkurs Polskich Tańców Narodowych i Ludowych: I miejsce - 16 
osobowa grupa pod kierunkiem pani Beaty Dettlaff; Konkurs Re-
cytatorski Poezji Patriotycznej- kategoria I klasy I-III- Martyn Bisa, 
pod kierunkiem pani Marzeny Obszyńskiej - IV miejsce, kategoria 
II klasy IV-VI - Krystyna Budnik, pod kierunkiem pani Haliny Gojke 
- III miejsce; Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej- kategoria klas 
7 i gimnazjalnych- Mikołaj Korth, pod kierunkiem pana Bartłomieja 
Szefke oraz Konkurs Fotograficzny o Tematyce Patriotycznej - kate-
goria klas I-III - Paulina Wrosz - III miejsce, Aleksandra Gołaszewska 
- IV miejsce, Nikola Klawikowska – V miejsce, kategoria klas 4-6- 
Zuzanna Krefta- IV miejsce. Opiekunkami laureatek tej kategorii 
były panie: Marzena Keppen i Anna Marzejon. Jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem zdolności uczniów i zaangażowania nauczycieli, dla 
których słowo „patriotyzm” ma tak piękne odsłony. Gratulujemy 
sukcesu!

Aktywność naszych gminnych szkół
N asze Gminne szkoły tętnią życiem. Kreatywność i pełne zaanga-

żowanie nauczycieli pozwala wspaniale rozwijać się uczniom. W te-
legraficznym skrócie przedstawiamy ostatnie pełne pasji i pedago-
gicznego ducha działania naszej oświaty.

Projekt „Zaprogramuj przyszłość” w Gminie Krokowa
W dniach 18–19 października i 18-19 listopada 2017 r., w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu, odbyły się dwa zjazdy 
szkoleniowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-
nej, uczestniczących w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”, prowa-
dzonym przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodo-
wania. „Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu blisko 
20 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejsco-
wości nauczy się podstaw programowania i rozwinie umiejętności 
cyfrowe w praktyce. Ponad 60 nauczycieli z powiatu puckiego i wej-
herowskiego pod bacznym okiem trenerek rozwijało kompetencje 
informatyczne, w zakresie programowania, a także umiejętności 
pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, 
rozwiązywania problemów i kreatywności. Szkoły uczestniczące 
w projekcie otrzymają zestawy trzech robotów Dasha i Dota, matę 

edukacyjną oraz zestaw me-
chatroniczny, każdy nauczyciel 
otrzymał tablet, który wyko-
rzysta do pracy z dziećmi i reali-
zacji projektu. Mamy nadzieję, 
że udział w projekcie pozwoli 
uczniom odkryć w programo-

Dzień z technologią
14 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Żarnowcu odbył się „Dzień z technologią” organizowany w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu „Jestem SMART”. Wydarzenie organizujemy 
już trzeci rok z rzędu, a w ubiegłym 
roku udało nam się zdobyć I miejsce 
i tablicę interaktywną jako nagrodę. 
Nauczyciele przygotowali różnorod-
ne zajęcia, z wykorzystaniem no-
wych technologii: offlinowe sudoku, 
zajęcia z robotami: Dashem i Dotem, 
płytkami Makey Makey, „Zakodo-
wany taniec”, grę „Find the teacher” 
oraz „CodyRoby” czy „Zakodowaną 
historię”. Nie zabrakło również kwe-
stii bezpieczeństwa w sieci. Wyko-
rzystaliśmy też zakupiony w sierpniu 
dywan interaktywny. Uczniowie klas 
IV-VII wzięli udział w międzyszkolnych zawodach matematycznych, 
które odbyły się online z wykorzystaniem narzędzia quizziz. Do rozgry-
wek dołączyła partnerska Szkoła im. Jana z Ludziska w Ludzisku. „Dzień 
z technologią”, to ważne wydarzenie w szkole w Żarnowcu, cieszące się 
dużym zainteresowaniem uczniów. Zachęcamy wszystkie szkoły do or-
ganizowania tego typu zajęć. Dzięki nim dzieci uczą się świadomego wy-
korzystywania technologii: stają się SMART, czyli S- sprytni, M-mobilni, 
A-aktywni, R-rozsądni, T-technologicznie zakręceni. Trzymamy kciuki za 
wynik konkursu, mając nadzieję na docenienie przez jego kapitułę wkła-
du pracy uczniów i grona pedagogicznego.

Prawa Dziecka
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to oficjalne święto w polskim kalen-
darzu. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw 
Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie za-
znaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Finało-
wym dniem ODPD był poniedziałek 20 listopada. Szkoła Podstawowa 
im. kadm. Włodzimierza Steyera w odpowiedzi na list Rzecznika Praw 
Dziecka przyłączyła się do tych obchodów podejmując szereg inicja-
tyw mających na celu uświadomienie dzieciom, iż mają i powinni 
wiedzieć jak z nich korzystać, nie zaniedbując również swoich obo-
wiązków. Dzieci z klas 1-6 uczestniczyły w quizie oraz wykonywały 
plakat nt. „Moje prawa ważna sprawa”. Dla klas siódmych i gimnazjal-
nych przygotowano projekcję 2 godzinnego filmu „Dzieci Ireny Sen-
dlerowej”, następnie uczniowie przedstawiali przygotowany plakat 
„Szkoła marzeń” i prezentowali projekt mundurka szkolnego. Dzień 
zakończył się wspólną zabawą.
Ponadto, już od poniedziałku 13 
listopada na godzinie wycho-
wawczej wszystkie klasy reali-
zowały temat „Prawa dziecka”. 
Lekcja miała na celu zapoznać 
uczniów z postacią Janusza Kor-
czaka i jego myślą pedagogiczną 
oraz uświadomić im istnienie 
praw człowieka i dziecka. Wy-
boru dokonano ze względu na 
prawa ważne dla nastolatków 
(do prywatności, informacji, wypoczynku), na prawa, które nie są 
do końca przez nich rozumiane (do informacji, swobody wypowie-
dzi) oraz prawo tak oczywiste dla młodzieży (do nauki), że o nim czę-
sto zapominają.
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8  listopada ZKP Oddział w Wierzchucinie we współpracy z Szko-
łą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego zorganizował Konkurs 
poprawnego czytania w języku kaszubskim „Królewionka”. Odpo-
wiedzialnym za organizację był Dariusz Laddach – zastępca oddzia-
łu i nauczyciel języka kaszubskiego. Do konkursu przystąpiły dzie-
ci ze szkół Gminy Krokowa w kategorii I – klas IV-VI oraz kategorii 
II – klas VII i gimnazjum. W I kategorii uczniowie czytali dowolnie 
wybrane baśnie. Wybierano głównie utwory Janusza Mamelskiego 
i Alojzego Nagla. Natomiast w II kategorii uczniowie czytali utwory 
Jana Drzeżdzona. Komisja w składzie Elżbieta Bemka, Beata Dettlaff, 
Jadwiga Machalska i Małgorzata Śliwicka – przewodnicząca, przy-
znała następujące miejsca: Kategoria I – I miejsce – Julia Jeschke ze 
Sławoszyna, II miejsce – Mateusz Kujawski z Krokowej, III miejsce 
– Franciszek Lessnau ze Sławoszyna. Kategoria II – I miejsce – Ma-
ciej Gaffke z Żarnowca, II miejsce – Lilianna Szymikowska z Lubocina, 
III miejsce – Anna Bemke z Wierzchucina, Maja Dominik z Lubocina 
i Weronika Minga z Wierzchucina.

1  grudnia 2017 roku odbyła się jubileuszowa - 25 edycja konkur-
su recytatorskiego mowy kaszubskiej „Bë nie zabëc mòwë starków” 
imienia Jana Drzeżdżona. Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadań mają-
cych na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
i mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój ję-
zyka regionalnego.

„Królewionka” – poprawne kaszubskie czytanie

Bë nie zabëc mòwë starków - konkurs recytatorski

Muzeum Ziemi Puckiej co roku wybiera inną miejscowość, w której 
przeprowadzany jest konkurs. W tym roku było to Sławoszyno, miej-
sce nie przypadkowe, bowiem tu 200 lat temu urodził się człowiek 
zasłużony dla Kaszub - doktor Florian Ceynowa. Uczestników i ich 
opiekunów ugościł Dom Kultury.
W konkursie brało udział 43 recytatorów z powiatu puckiego w 4 ka-
tegoriach wiekowych. Jury w składzie: Roman Drzeżdżon, Jerzy Łysk, 
Dariusz Majkowski oceniało występy młodych twórców. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i rzeźby przedstawiające 
Floriana Ceynowę. Nagrody wręczał Pełniący Funkcję Wójta Gminy 
Krokowa Pan Adam Śliwicki i Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Pan 
Mirosław Kuklik.

 300 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

D oceniając dotychczasowe działania i zaangażowanie organizacji 
pozarządowych Samorząd Gminy Krokowa przeznaczył na rok 2018 
300 tys. złotych na realizację zadań publicznych. Środki przeznaczo-
ne zostały w formie „grantów” na zadania z zakresu sportu, szeroko 
rozumianej kultury, edukacji i pomocy społecznej. Na wymienione 

zadania przeznaczono środki w wysokości: sport - 137 tys. zł, kultu-
ra – 115 tys. zł, edukacja - 20 tys. zł, pomoc społeczna - 33 tys. zł. 
Projekty realizowane będą na terenie naszej gminy, a ze szczegółami 
zapoznać się można, śledząc kalendarz imprez kulturalnych i sporto-
wych w Gminie Krokowa.

SP Wierzchucino. Fot. archiwum ZKP Wierzchucino

Gala konkursu w Sławoszynie. Fot. archiwum KCK

Dom Ludowy w Sławoszynie. Fot. archiwum KCK
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Projekt “Nasza Energia”
W  pierwszym kwartale tego roku Krokowskie Centrum Kultury 

w Krokowej podpisało z firmą PGE EJ 1 Sp. z o.o. umowę w ramach 
Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, na realizację 
dużego projektu pod nazwą: „Nasza energia – działania edukacyj-
ne z elementami wiedzy o energetyce jądrowej, wspierające rozwój 
mieszkańców Gminy Krokowa ze szczególnym uwzględnieniem dzie-
ci i młodzieży. To bardzo złożony projekt i prowadzony na szeroką 
skalę. Motywem przewodnim, jest szeroko pojmowana energia, 
którą można zobaczyć, o której można przeczytać, ale którą można 
także wydobyć podczas zajęć zorganizowanych przez KCK w Kroko-
wej dla dzieci i młodzieży. Projekt z racji swojej zakresu podzielono 
na dwa moduły. 

Pierwszy, główny moduł obejmował dofinansowanie zajęć eduka-
cyjnych w 14 świetlicach i niezbędne doposażenie tych miejsc. Drugi 
obejmował warsztaty fotograficzne.
Dzięki wsparciu do tej pory w 14 obiektach w miejscowościach: Sła-
woszyno, Minkowice, Odargowo, Brzyno, Jeldzino, Białogóra, Kro-
kowa, Lisewo, Prusewo, Lubkowo, Świecino, Połchówko, Parszkowo, 
Tyłowo odbywały się różnorodne zajęcia. Od zajęć ogólnorozwo-
jowych dla najmłodszych, po naukę gry na instrumentach i naukę 
baletu. Możliwym było zakupienie, nie tylko podstawowych mate-
riałów do pracy z dziećmi ale także, co szczególnie cieszy wszystkich 
mieszkańców, w świetlicach pojawiły się projektory, rzutniki, kom-
putery, telewizory. Jest to bardzo istotne doposażenie, które przy 
postępującej technologii, ma bezpośredni wpływ na możliwości 
prowadzenia ciekawszych zajęć i rozwijania metod pracy z dziećmi. 
Ponadto dzięki współpracy ze szkołami z terenu gminy, KCK w Kro-
kowej realizuje także bezpłatne warsztaty fotograficzne dla dzieci 
i młodzieży, które są szansą do utworzenia pierwszego kółka foto-
graficznego.

Do końca roku zrealizowanych zostanie blisko 2000 godzin zajęć 
i spotkań w ramach projektu, w tym także ciekawe, warsztatowe, 
interaktywne spotkania z ekspertem, poświęcone zagadnieniom 
energetycznym. Zajęcia na terenach wiejskich są często jedyną 
alternatywą dla spędzania wolnego czasu, dlatego tak ważne jest 
wspieranie, rozwijanie różnych form zabawy i edukacji, tworzenie 
więzi wśród dzieci i młodzieży w miejscach, w których mieszkają. 
Realizacja tak dużego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia 
spółki PGE EJ 1.
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„Florian Ceynowa na zawsze w Sławoszynie”…
21  września nadszedł dzień wielkiego świętowania w Sławoszynie. 
Do tego wydarzenia cała społeczność szkolna i lokalna przygotowy-
wała się od dłuższego czasu. Nadanie Szkole Podstawowej w Sławo-
szynie imienia Floriana Ceynowy i poświęcenie sztandaru wpisało 
się w 200 rocznicę urodzin tego wielkiego Kaszuby, a także zwień-
czyło obchody Roku Floriana Ceynowy w Gminie Krokowa.
Jak przystało na prawdziwych Kaszubów, wszystko najpierw należy 
zacząć od powierzenia sprawy Bogu, i dlatego na placu przy straży 
odprawiono Mszę Świętą polową i poświęcono sztandar szkoły. 
Paradny pochód ulicami wsi prowadzony przez nowy Sztandar Szko-
ły zaprowadził wszystkich na drugą jakże piękną i doniosłą część 
uroczystości. 

Licznie zaproszeni goście mo-
gli obejrzeć wspaniałą część 
artystyczną przygotowaną 
pod kierunkiem niezwykle kre-
atywnych nauczycieli. Spektakl 
zachwycił wszystkich. Obecni 
widzowie czuli się jak w praw-
dziwym teatrze. Przybliżył ze-
branym sylwetkę Patrona Szko-
ły w pięknym i wzruszającym 
przedstawieniu składającym się 
z 13 najważniejszych epizodów 
z życia Floriana Ceynowy pt.: 
„Siewca, który ziarno rzucił 
w rolę”. 
Ogromne podziękowania i wy-
razy uznania należą się Pani 
Dyrektor Beacie Minga, gronu 
pedagogicznemu, pracowni-
kom szkoły a także całej spo-
łeczności wsi Sławoszyno na 
czele z Radnym Bogusławem 
Browarczykiem, Sołtysem Ire-
ną Parus i Radą Sołecką oraz 
OSP Sławoszyno.

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych

Komunikat wyborczy

G mina Krokowa wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożar-
nych od dłuższego czasu czyni starania w pozyskiwaniu środków 
finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu, remonty strażnic 
oraz zakupu samochodów.
Rok 2017 w głównej mierze został podporządkowany realizacji kilku 
zadań tj. zakupu narzędzia hydraulicznego Weber dla OSP Karliko-
wo, zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 
Prusewo oraz remontów strażnic OSP Krokowa i OSP Wierzchucino. 
Wszystkie zadania w głównej mierze zrealizowane zostaną dzięki 
środkom z UE oraz przy wsparciu Fundacji PGE i LOTOS.

Ponadto w bieżącym roku jednostka OSP Żarnowiec otrzymała od 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny 
AED (defibrylator) oraz fantoma, które posłużą nie tylko ratowaniu 
ludzkiego życia ale także w celach edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim druhnom i druhom z terenu na-
szej gminy za ich pełną poświęcenia działalności na rzecz drugiego 
człowieka, za wsparcie działalności kulturalnej na terenie gminy 
oraz obsługę świąt patriotyczno – religijnych.

W związku ze śmiercią w dniu 13 października 2017 roku Wójta Gminy Krokowa śp. Henryka Doeringa Prezes Rady Ministrów 
w dniu 8 listopada 2017 roku wyznaczył Pana Adama Śliwickiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Krokowa do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wybranego Wójta. Jednocześnie Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 27.11.2017 roku 
zarządził przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa na niedzielę 7 stycznia 2018 roku. Głosowa-
nie odbędzie się w godz. od 7.00 do 21.00 w lokalach wyborczych, podobnie jak w wyborach samorządowych w 2014 r.

Wyborców głosujących w obwodzie głosowania nr 3 w Krokowej (dotyczy to mieszkańców sołectw: Goszczyno (z Łęto-
wicami i Szarym Dworem), Jeldzino (z Glinkami), Krokowa, Lisewo, Minkowice i Parszczyce) informujemy, że zmieniona 
została siedziba obwodowej komisji. Lokal wyborczy w Krokowej znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Kroko-
wa przy ul. Żarnowieckiej 29.

Zapraszamy wyborców do licznego udziału w przedterminowych wyborach 
Wójta Gminy Krokowa.
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70 – lecie parafii w Krokowej

T en jubileusz jest przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięcz-
ności Panu Bogu i ludziom za otrzymane dary i łaski przez 70 lat ist-
nienia parafii. To dobry czas aby podziękować księdzu Władysławowi 

Kaszczyc pochodzącemu z Wileńszczyzny za to że dzięki jego stara-
niom 15 października 1947 roku zostaje powołana w Krokowej od-
dzielna parafia. 
Należy podziękować komitetowi założycielskiemu, w którego w jego 
skład wchodzili: Stanisław Dębicki ze Sławoszyna, Jan Wszałek z Kro-
kowej, Jan Roeske ze Sławoszyna i Józef Budnik z Goszczyna. 
Parafia to przede wszystkim wspólnota, to miejsce w którym uczymy 
się wiary, doświadczamy miłości, wspólnie znosimy trudy codzienne-
go życia, wspólnie radujemy się. Tu przyprowadzamy swoje dzieci, tu 
żegnamy swoich zmarłych, wszelkie najważniejsze wydarzenia w ży-
ciu naszej wspólnoty zaczynamy tu w parafii. 
Należy także wyrazić wdzięczność Księżom Zmartwychwstańcom za 
opiekę nad nami, za dobroć jakiej doświadczyli nasi przodkowie i jaką 
my doświadczamy każdego dnia z ich strony. To nie koniec jubileuszy 
za dwa lata czeka nas 70 lecie pobytu Księży Zmartwychwstańców 
w Krokowej. W imieniu samorządu gminy podziękował pełniący funk-
cję Wójta Gminy Krokowa Adam Śliwicki. W uroczystości wziął udział 
również Wojewoda Pomorski – Pan Dariusz Drelich.

Wójt Gminy Krokowa zaprasza do udziału w przetargach na 
sprzedaż nieruchomości gminnych: 

Słuchowo – 26 stycznia 2018 r., 
Lubocino – 29 stycznia 2018 r., 

Sławoszynko, obręb Sławoszyno – 1, 8, 15 lutego 2018 r. i 1 marca 2018 r.,
Wierzchucino - 8 i 15 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora) lub w Referacie 
Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomościami Urzędu Gminy Krokowa, pok. 214 lub 206, tel. 58 675 41 24 lub tel. 58 

675 41 15, godziny przyjęć od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 17.00 oraz piątek 7.30 - 14.00.

Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2018 
mieszkańcom gmin i powiatów życzy - PGE EJ 1 sp. z o.o. organizator Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Kościół parafialny 
w Krokowej. 
Fot. archiwum KCK
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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
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Adam Śliwicki
pełniący funkcję Wójta o sobie
Mieszkam w Świecinie, mam 54 lata, żonę i troje dzieci.

Z wykształcenia jestem historykiem, ukończyłem studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania, a także posiadam licencję za-
rządcy nieruchomości.

Karierę zawodową rozpocząłem w naszej gminie jako nauczyciel 
historii a później dyrektor szkoły. Przez ostatnie 18 lat pracowa-
łem na różnych stanowiskach w administracji rządowej w tym na 
stanowiskach kierowniczych, ostatnio byłem zastępcą dyrektora 
w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

W swoim dotychczasowym życiu, zawsze czynnie włączałem 
się w pracę społeczną. Jestem członkiem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, „Rodziny 
Piaśnickiej” i „Bractwa Rycerskiego”. Rok rocznie organizuję in-
scenizację „Bitwy pod Świecinem”. Od 1989 r. jestem aktywnym 
działaczem samorządowym, byłem Przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego Solidarność w Krokowej, trzy kadencje zasia-
dałem w Radzie Gminy Krokowa pełniąc między innymi funkcje 
członka zarządu i przewodniczącego rady. Przez kolejne trzy ka-
dencje byłem radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy 
partii Prawo i Sprawiedliwość.

Kiedy decydowałem się objąć schedę po tragicznie zmarłym 
Wójcie Doeringu, to z myślą o pracy dla mojej gminy na dłużej. 
Dlatego, mimo niepopularnej decyzji części radnych gminnych 
o wcześniejszych wyborach, przyjąłem tę decyzję jako wyzwa-
nie dla siebie. Da ona pełny mandat nowowybranemu Wójtowi, 
ktokolwiek wybory te wygra, do podejmowania ważnych także 
strategicznych dla gminy decyzji.

W pierwszej kolejności należy wsłuchiwać się w głosy mieszkań-
ców. Podjąłem decyzję, aby przyjmować mieszkańców, nie je-
den raz w  tygodniu, ale codziennie – oczywiście ze względu na 
liczne inne moje obowiązki najlepiej umówić się na taką wizytę 
wcześniej w sekretariacie. Już dziś zapoznałem się z różnymi bo-
lączkami naszych mieszkańców – przekwalifikowywanie działek 
rolnych na budowlane, brak mieszkań, problemy z uruchomie-
niem działalności usługowej i produkcyjnej, problemy związane 
ze stanem naszych dróg. 

Ważną sprawą są gminne inwestycje. Te które są w trakcie re-
alizacji, co oczywiste należy dokończyć trzymając się ustalonych 
terminów. Należy jednocześnie myśleć o kolejnych przedsięwzię-
ciach, ważnych dla rozwoju gminy. Chociaż gmina ma spore za-

dłużenie, to nie można spraw inwestycyjnych zaniechać. Pozyski-
wanie środków zewnętrznych to zadanie, z którym musi zmierzyć 
się każdy włodarz samorządowy. Mam informację o możliwości 
pozyskania środków finansowych na dokończenie budowy szko-
ły w Wierzchucinie, rozmawiałem o możliwości pozyskania sa-
mochodów strażackich dla naszych ochotników, w najbliższych 
dniach będę monitował w sprawie projektów związanych z bu-
dową i rozbudową obiektów sportowych. 

Mam w tych sprawach spore doświadczenie zawodowe, które 
będę wykorzystywać na nowym stanowisku. Spraw jest dużo, ale 
nie boję się wyzwań. Pracowałem i chcę pracować dla mojej gmi-
ny. Niech się rozwija, aby mieszkańcy każdej miejscowości byli 
dumni, że mogą mieszkać w tak pięknym zakątku naszego kraju.

Z poważaniem
Adam Śliwicki

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krokowa
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S wój jubileusz 91 lat 1 lipca obchodziła Pani Stefania Dettlaff miesz-
kająca w Sławoszynie. W tym samym miesiącu świętowały Panie: Mał-
gorzata Rohraff z Krokowej – 95 lat w dniu 24 lipca oraz Krystyna Styn 
z Wierzchucina – 91 lat w dniu 28 lipca.
Sierpniowi jubilaci to: Pani Paula Ratajczak z Prusewa - 95 urodziny ob-
chodziła dnia 6 sierpnia, Pani Klara Hebel z Goszczyna 17 sierpnia obcho-
dziła 94 urodziny, Pan Jan Rogocki z Tyłowa 23 sierpnia świętował 95 uro-
dziny a 31 sierpnia 91 urodziny obchodziła Pani Anna Lesner z Krokowej.
29 września świętowały dwie Panie: Pani Dorota Baran z Wierzchucina 93 
lata i Pani Helena Dominik z Tyłowa 98 lat.

7 września 2017 r. na zamku w Krokowej odbyły się coroczne uro-
czystości jubileuszowe z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 
Jubileusz 50 lecia w tym roku obchodziło 14 par małżeńskich z gminy Kro-
kowa, Państwo: Maria i Edmund Wejer z Wierzchucina, Janina i Kazimierz 
Dominik z Prusewa, Helena i Erwin Wittstok ze Świecina, Teresa i Paweł 
Gerschewscy z Sulicic, Stanisława i Jerzy Orzeł z Jeldzina, Teresa i Leon 
Karsznia z Krokowej, Barbara i Stanisław Stępień z Górczyna, Irena i Ka-
zimierz Klebba z Kłanina, Krystyna i Stanisław Głowaccy z Dębek, Janina 
i Zygfryd Okoń z Wierzchucina, Wanda i Gerard Milewczyk z Parszczyc, 
Maria i Brunon Lademann ze Sławoszyna, Cecylia i Brunon Pomieczyńscy 
z Porębu oraz Jubilaci obchodzący 60 lecie Państwo: Stefania i Edmund 
Wobrak z Karwieńskich Błot I, Stefania i Kazimierz Tarnowscy z Sulicic, 
Anna i Horst Preiss z Kłanina, Gertruda i Józef Czereda z Sobieńczyc. 
Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Krokowa 
Henryk Doering, życząc jednocześnie Jubilatom zdrowia oraz sił do świę-
towania kolejnych rocznic. Życzenia Jubilatom złożył również Przewodni-
czący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek oraz kierownik USC Lucjan 
Gordziej. Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia i pomyślności.

Jubileusze

Pan Jan Rogocki. fot. archiwum GOPS w Krokowej

Pani Stefania Detlaf. fot. archiwum 
GOPS w Krokowej

Pani Kazimiera Standio. 
fot. archiwum GOPS w Krokowej

Natomiast 19 października obchodziły swój jubileusz Panie: Leokadia 
Drzeżdżon z Parszkowa 95 lat i Kazimiera Standio ze Sławoszyna 92 lata.
W listopadzie odwiedziliśmy z okazji swoich urodzin Panią Czesławę Styn 
z Lubkowa (9 listopada obchodziła 95 lat), Panią Marię Okoń-Domink 
z Dębek (11 listopada świętowała 93 urodziny) oraz mieszkanki Domu Po-
mocy Społecznej w Lubkowie: Panie Jadwigę Kowalewską (25 listopada 
obchodziła 91 lat) i Zofię Mozelewską (26 listopada obchodziła 99 lat).

Wspólne zdjęcie Jubilatów z 7 września 2017. 
fot. archiwum USC w Krokowej

Państwo Maria i Brunon Lademann 
fot. archiwum USC w Krokowej

Państwo Wanda i Gerard Milewczyk.
fot. archiwum USC w Krokowej

Państwo Janina i Zygfryd Okoń.
fot. archiwum USC w Krokowej

Państwo Irena i Kazimierz Klebba.
fot. archiwum USC w Krokowej


