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Boże Narodzenie to czas szczególny,
kiedy spotykamy się jednocząc przy wigilijnym stole.

Czas ten mocno wrósł w polską tradycję i historię.
Przełamany podczas wieczerzy opłatek 

jest symbolem przebaczenia, wspólnego oddania 
i życzliwości.

To też czas, który pozwala zatrzymać się nam
i zastanowić się nad tym co tak naprawdę jest ważne 

w naszym życiu.
Wszystkim rodzinom z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy błogosławieństwa Bożego,
spokojnych rodzinnych Świąt pełnych miłości,

bo Boże Narodzenie to Narodzenie miłości.

Wójt Gminy Krokowa wraz z pracownikami oraz Rada Gminy Krokowa 
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Telegraficzny przegląd inwestycji...

Szanowni Państwo,
bieżący rok kończymy z satysfakcją wykonania kolejnych zadań, 
ważnych dla naszej gminnej społeczności, o których mieliśmy przy-
jemność rozmawiać z Państwem np. podczas zebrań wiejskich. Re-
alizowane projekty ukierunkowane były przede wszystkim na edu-
kację, bezpieczeństwo i estetyzację wsi. Większość wykonywana 
była przy udziale środków pochodzących z uzyskanych dotacji. Oto 
kilka z nich, przeprowadzonych w II połowie roku...

OŚWIATA i ZDROWIE
Od początku września w Krokowej funkcjonuje nowy żłobek. Prace 
budowlano - remontowe i wyposażanie obiektu trwały 4 miesiące. 
W tym czasie zmodernizowano także funkcjonujący przy obiekcie 
plac zabaw, a jesienią ze względów bezpieczeństwa wykonano nową 
organizację ruchu na ul. Kolejowej. Całość prac kosztowała niemal 
milion złotych. Zgodnie z założeniami projektu, opiekę znajduje tu-
taj 36 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Znaczna część 
kosztów związanych z realizacją inwestycji i jego funkcjonowaniem 
w okresie 09.2019 r. – 12.2020 r. pochodzi ze źródeł zewnętrznych – 
środków unijnych, budżetu państwa i Fundacji PGE. 

KULTURA, REKREACJA I ESTETYZACJA WSI 
Na początku wakacji dokonano uroczystego otwarcia zmodernizo-
wanego placu zabaw ze strefą fitness w Goszczynie. Całość prze-
prowadzonych prac kosztowała około 100 tys. zł z czego część środ-
ków w łącznej wysokości 85.000 zł pozyskaliśmy z programu PZU 
„Pomoc To Moc” i Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019. Dziękujemy 
druhom jednostek OSP w Krokowej i w Karlikowie oraz społeczności 
wsi Goszczyno za zaangażowanie w realizację projektu.

We wrześniu doposażono teren sportowo - rekreacyjny w Brzynie. 
Przy istniejącym placu zabaw powstała strefa fitness składająca się z 8 
nowych elementów. Całość kosztów związanych z zakupem i monta-
żem elementów sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego wsi.

W okresie lata wykonane zostały rozbiórki dwóch obiektów w Kro-
kowej. Z powierzchni ziemi zniknęły: wysłużony były budynek admi-
nistracyjny urzędu gminy zlokalizowany przy ul. Szkolnej oraz obiekt 
gospodarczy dawnej przechowalni wraz z wagą przy nowym obiekcie 
urzędu przy ul. Żarnowieckiej. Zgodnie z planami samorządu, oba te-
reny zostaną wykorzystane docelowo w większości do celów publicz-
nych (parkingi, zieleń).

Niebawem będzie można użytkować pomieszczenia zlokalizowane 
na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie. Nie-
dawno zakończono prace zasadnicze związane z wykończeniem 
ostatniej kondygnacji obiektu i zakupiono nowe wyposażenie pra-
cowni komputerowej. Dodatkowo, z uwagi na zużycie technologicz-
ne, kompleksową modernizację przeszła kotłownia szkolna oraz 
dach sali gimnastycznej. Aby zrealizować ten cel, pozyskaliśmy środ-
ki finansowe w łącznej wysokości 700 tys. zł pochodzące z rezerwy 
celowej budżetu państwa oraz dotacji z PGE EJ1. 

Otwarcie żłobka w Krokowej, fot. KCK w Krokowej

Plac zabaw w Goszczynie, fot. KCK w Krokowej

Teren rekreacyjny w Brzynie, fot. Karolina Majcher

Żłobek w Krokowej, fot. KCK w Krokowej

Rozbiórka przy Urzędzie Gminy Krokowa, fot. Krzysztof Rocławski
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Telegraficzny przegląd inwestycji...

DROGI i OŚWIETLENIE
Latem przekazano do użytkowania drogę łączącą wsie Lubocino 
i Tyłowo. Półtora kilometrowy odcinek wraz z parkingiem przy ko-
ściele w Tyłowie oraz drogami dojazdowymi utwardzony został pły-
tami drogowymi pozyskanymi bezpłatnie z PGNiG S.A. Inwestycję 
wsparły finansowo Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wejherowo.
W połowie listopada zakończono inwestycję polegającą na wykona-
niu 500 m odcinka drogi asfaltowej, łączącej wsie Parszczyce i Łęto-
wice. Zadanie sfinansowano m.in. z pozyskanej dotacji przeznaczonej 
na urządzanie tzw. dróg śródpolnych oraz ze środków obu Sołectw. 
Od połowy listopada rozpoczęto inwestycję dotyczącą przebudowy 
dróg na tzw. osiedlu w Sławoszynie. Najprawdopodobniej do koń-
ca przyszłego roku ulice: Morska, Cicha, Kwiatowa, Zielona i Słonecz-
na zostaną utwardzone kostką betonową. Wykonane zostanie od-
wodnienie i wymieniona będzie stara, azbestowo-cementowa sieć 
wodociągowa. Inwestycję o wartości niemal 2,5 mln zł realizujemy 
w oparciu o środki pozyskane z wieloletniego rządowego programu 
pn. Fundusz Dróg Samorządowych – dotacja 50%. Mamy nadzieję, że 

A CO W PRZYSZŁOŚCI…?
Rozpoczniemy modernizację sieci ścieżek rowerowych na trasie 
Krokowa – Swarzewo, a docelowo na odcinkach Sławoszyno – Kar-
wieńskie Błota – Dębki – Białogóra.
Wiemy, że jest jeszcze kilka miejscowości, które czekają na inwesty-
cje związane z budową chodników i dróg. Mamy nadzieję, że część 
z nich uda się rozpocząć w 2020 r.
Sukcesywnie będą realizowane także zadania, które wskazane zo-
stały w budżetach sołeckich oraz te, o których rozmawiamy w trak-
cie bezpośrednich spotkań z Sołtysami i mieszkańcami. 

Budowa świetlicy w Kłaninie, fot. Karolina Majcher

Ulica Leśna w Lisewie, fot. Karolina Majcher

Droga na odcinku Tyłowo - Lubocino, fot. Karolina Majcher

Wizualizacja schodów na plażę w Białogórze

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jesień to czas rozpoczęcia 
unijnych inwestycji dotyczących przebudowy zejścia na plaże nr 33 
w miejscowości Białogóra oraz budowy świetlicy wiejskiej w Kłani-
nie. Oba zadania są obecnie w trakcie realizacji i zakończą się najpóź-
niej wiosną przyszłego roku. Więcej na ten temat w kolejnym nume-
rze „Wieści”...

Zgodnie z wnioskami mieszkańców wykonaliśmy także dwa krótkie 
odcinki chodników. Pierwszy wykonano jako remont istniejącego na 
ulicy Kartoszyńskiej w Odargowie, drugi jako częściowo nowy przy 
ulicy Żarnowieckiej w Krokowej. Całość prac sfinansowano środkami 
wiejskimi i sołeckimi obu miejscowości. 
Jak to bywało w latach poprzednich jesienią wykonywano prace mon-
tażowe w zakresie oświetlenia ulicznego. W tym roku środki na ten 
cel w łącznej wysokości niespełna 110 tys. zł przeznaczyły sołectwa 
Dębki, Lubkowo, Słuchowo, Sulicice, Wierzchucino i Żarnowiec.

z tego funduszu będziemy mogli korzystać także w przyszłości do bu-
dowy dróg w innych miejscowościach na terenie gminy.
Utwardzone drogi powstały także w Dębkach (ul. Piaskowa), Lisewie 
(część ul. Leśnej), Słuchowie (część drogi wewnętrznej dz. nr 40) i Ty-
łowie (ul. Łąkowa). Na wbudowanie na tych drogach gruntowych płyt 
typu YOMB środki wiejskie i fundusz sołecki przeznaczyły poszczegól-
ne wsie w łącznej wysokości niemal 300 tys. zł.
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11  listopada 1918 r. był przełomowym dniem w dziejach całej 
Europy i Polski. W tym dniu w Warszawie Rada Regencyjna prze-
kazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległość. Z okazji tego wyjątkowego święta w gmi-
nie Krokowa odbywały się liczne wydarzenia. W niedzielę (10 listo-
pada) w Żarnowcu miłośnicy dwóch kółek postanowili wziąć udział 
w pierwszych w Polsce zawodach CYKLO GRAVEL KROKOWA. Na 
starcie stanęło około 150 zawodników, którzy ścigali się w bardzo 
trudnych warunkach. Wyścig rozgrywany na głównym dystansie wy-
nosił prawie 72 km. Drugi start to szybka pętla 36 km, dedykowana 
dla osób, które rozpoczynały swoją kolarską przygodę i dla jeżdżą-
cych rekreacyjnie. Dodatkowo rozegrano również wyścig rodzinny 
na dystansie 10 km. Organizatorem wyścigu kolarskiego było Trój-
miejskie Stowarzyszenie Rowerowe przy współpracy z Krokowskim 
Centrum Kultury w Krokowej i Gminą Krokowa. Tego dnia również 
w Wierzchucinie odbył się „II Rodzinny Bieg Niepodległości”, który 

Uroczystości 11 listopada

okazał się wspólnym sukcesem mieszkańców naszej gminy. Inicja-
tywa p. Bartosza Pipki, sfinansowana przez Krokowskie Centrum 
Kultury w Krokowej, miała szeroki odzew. Na starcie stanęło 150 
uczestników. Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. Impreza zakończyła się wspólnym pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku. 
11 listopada tak jak w całym kraju, również w Gminie Krokowa rado-
śnie uczczono 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Uroczystości przedpołudniowe rozpoczęły się przemarszem pod 
tablicę upamiętniającą pomordowanych w Lesie Piaśnickim, gdzie 
złożono kwiaty. Kolejnym punktem uroczystości był występ słowno 
– muzyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Pod-

stawowej im. Kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej po którym 
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny.
W dalszej części obchodów wyśpiewano pieśni patriotyczne - „Wy-
śpiewajmy Niepodległość” w Zamku w Krokowej. Przepiękne, mu-
zyczne wydarzenie, którego organizatorem była Fundacja Sedlaka, 
„Piaśnica - kultura miejsca”, Krokowskie Centrum Kultury w Kroko-
wej oraz Zamek w Krokowej. 

Tradycyjnie jak co roku, w godzinach popołudniowych odbyła się 
przepiękna Wieczornica Niepodległościowa, przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Żarnowcu. W tym roku motywem przewodnim wieczornicy jak 
i całych obchodów święta niepodległości, były dramatyczne wyda-
rzenia jakie miały miejsce 80 lat temu w lasach piaśnickich. Przed-
stawienie w Żarnowcu jak zwykle cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców Gminy Krokowa i gości.
Tego dnia również nie zabrakło sportowych wydarzeń, w Krokowej 
rozegrano turniej piłki ręcznej „Nasza Niepodległa”. Tegoroczna 
edycja turnieju, cieszyła się podobnie jak w poprzednich latach du-
żym zainteresowaniem. Wystartowało łącznie ponad 70 zawodni-
czek i zawodników. Rozgrywki grupowe obfitowały w wiele cieka-
wych zagrań, obron bramkarskich oraz akcji.
Finałowy mecz toczył się według schematu „bramka za bramkę”. 
Emocje sięgały zenitu, a rozgrywane akcje nie odbiegały od tych 
oglądanych w telewizji. Organizatorami turnieju byli: Uczniowski 
Klub Sportowy przy SP w Krokowej oraz KCK w Krokowej.

fot. KCK Krokowa

fot. KCK Krokowa

fot. KCK Krokowa
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T egoroczna wieczornica z okazji Święta Niepodległości stanowiła 
doskonałe dopełnienie projektu edukacyjnego pt. „Piaśnica – Kultu-
ra miejsca 2019” realizowanego przez naszą szkołę we współpracy 
z Fundacją Ks. Sedlaka i Piaśnicy właśnie została poświęcona. 

6 października 2019 r. w lasach piaśnickich obchodzone 80. rocz-
nicę zbrodni dokonanej przez niemieckich faszystów pod Wejhe-
rowem. W leśnym sanktuarium w Piaśnicy przedstawiciele władz 
rządowych oddali hołd ofiarom z początku II wojny światowej. Uro-
czystą liturgię koncelebrował abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita 
gdański. Gmina Krokowa była współorganizatorem tej uroczystości.

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

Hołd pomordowanym w Lesie piaśnickim

„Niech IM „JESZCZE POLSKA…” jak flaga powiewa... A gdyby znów 
ludzie mieli nie być braćmi-nad Lasem Piaśnickim niech się słońce 
zaćmi…” 

Henryk Józefczyk „Oratorium piaśnickie”

Program artystyczny pt. „Niech IM JESZCZE POLSKA... jak flaga 
powiewa...” zaprezentowany przez młodszych i starszych uczniów 
naszej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli: P. H. Gojke, P. B. Dettlaff 
i P. B. Szefke, przyciągnął w poniedziałkowy wieczór do sali gimna-
stycznej ucharakteryzowanej, dzięki wysiłkom wszystkich pracow-
ników naszej szkoły oraz ekipie oświetleniowo-nagłaśniającej na 
prawie profesjonalną scenę teatralną, liczną rzeszę gości z Wójtem 
Gminy Krokowa P. Adamem Śliwickim na czele. Byli wśród nich ro-
dzice uczniów, absolwenci naszej szkoły, emerytowani dyrektorzy 
placówki, delegacje Urzędu Gminy w Krokowej, nauczyciele, księ-

ża, siostry zakonne, piłsudczycy oraz wierni sympatycy i przyjaciele 
naszej placówki, którym jesteśmy wdzięczni za obecność. Wzrusza-
jący, liryczny program artystyczny – dopełniony prezentacją mul-
timedialną z filmu „Piaśnica”, obrazujący ludobójstwo kaszubskiej 
inteligencji sprzed 80 lat dokonane nieopodal Żarnowca, stanowił 
nie tylko aktorską, mistrzowsko zaprezentowaną poetycko-muzycz-
no-taneczną lekcję historii naszej Małej Ojczyzny, ale przede wszyst-
kim próbę zgłębienia psychiki ludzkiej i odpowiedzi na trudne pyta-
nie: „DLACZEGO?” Dlaczego człowiek zabija człowieka i co zrobić, 
aby do tego nigdy więcej nie dochodziło? Te refleksje przedstawione 
w zaskakująco dojrzały sposób przez uczniów klas V – VIII słowa-
mi poetów piaśnickich i św. Jana Pawła II jak refren przewijały się 
w  programie, do którego, w przeważającej części, muzykę skompo-
nował P.B.Szefke. Widowisko wycisnęło wiele łez wzruszenia u zgro-
madzonej publiczności i na pewno zapadło w pamięć jako ciekawe 
wydarzenie artystyczne regionu, o czym świadczyły długie owacje 
na stojąco i hojnie składane gratulacje. W dalszej części, tradycyjnie, 
dzięki inicjatywie naszych rodziców i obsługi szkoły, wszyscy mogli 
spotkać się i porozmawiać przy kawie oraz słodkim poczęstunku. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej wiel-
kiej uroczystości, a szczególnie tym, którzy zrealizowali w praktyce 
niełatwe wizje reżyserki programu.

Tekst Halina Gojke



6

80. rocznica zbrodni w Lesie Piaśnickim

A kcja skierowana przeciwko polskiej warstwie kierowni-
czej została zaplanowana i przeprowadzona przez najwyż-
sze władze Rzeszy Niemieckiej. Z chwilą zajmowania po-
szczególnych ziem Wybrzeża Gdańskiego przez Wehramcht, 
specjalnie przygotowane grupy tzw. Einzatzkommanda we 
wrześniu 1939 r. zajmowały się akcją aresztowań, głównie 
przedstawicieli polskiej inteligencji: duchownych, nauczy-
cieli, prawników, pracowników samorządu i administracji 
państwowej, urzędników, leśników, kupców, przedsiębior-
ców, bankowców, rzemieślników oraz rolników i robotników, 
wszystkich znanych z patriotycznej działalności politycznej, 
religijnej, społecznej, kulturalno - oświatowej, sportowej oraz 
członków polskich organizacji i stowarzyszeń, w tym przede 
wszystkim członków: Polskiego Związku Zachodniego, Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa b. Powstań-
ców i Wojaków, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego i innych.
Władze niemieckie przy organizowaniu akcji rozstrzeliwań 
w Piaśnicy posłużyły się miejscową ludnością niemiecką oby-
watelstwa polskiego, która postanowiła pozostać po I wojnie 
światowej, gdy tereny byłego zaboru pruskiego zostały wcie-
lone do II Rzeczypospolitej do powiatu morskiego. Władze 
okupacyjne werbowały mieszkańców narodowości niemiec-
kiej do oddziałów samoobrony tzw. „Selbstschutzu” tworzo-
nych pod hasłem wzięcia odwetu za krzywdy „rzekomo” im 
wyrządzone przez Polaków i tzw. „repolonizację” w okresie 
międzywojennym. 
Z meldunków posterunku Żandarmerii w Minkowicach wyni-
ka, że do utworzenia pierwszego oddziału tzw. „Samoobrony” 
na Pomorzu doszło w okręgu Krokowa, było to 15 październi-
ka 1939 r., początkowo liczył on 68 członków, a już 1 listopada 
100, do SA w tym samym czasie z gminy Krokowa przyjęto 150 
kandydatów. Okręg Krokowa, według statystyk niemieckich, 
zamieszkiwało 6 170 osób, w tym 2 000 Volksdeutschów, 500 
Polaków i 3 670 Kaszubów. Członków „Selbstschutzu” i nie-
miecką ludność zachęcano do składania doniesień na sąsiadów 
do władz policyjnych. 
Zachowały się liczne meldunki żandarmerii niemieckiej po-
chodzące z okresu od września 1939 r. do połowy 1940 r. 
potwierdzające aktywną działalność niemieckich sąsiadów 
skierowaną przeciwko Polakom. Ich denuncjacje i oskarżenia 
powodowały aresztowanie wskazywanej osoby i wtrącenie 
jej do więzienia wejherowskiego, co najczęściej kończyło się 
wydaniem wyroku śmierci przez rozstrzelanie w lasach pia-
śnickich. W meldunkach żandarmerii podawano jako powo-

dy aresztowań Kaszubów i Polaków „wrogą działalność prze-
ciw państwu niemieckiemu”.
Aresztowanych dostarczano do wejherowskiego więzienia. 
Wydawanie wyroków śmierci odbywało się bez prawa do 
obrony i sądu.
W 1944 r. Niemcy bojąc się ujawnienia rozmiarów zbrodni od-
kryli groby i zwłoki spalili chcąc w ten sposób zatrzeć jej ślady. 
Obecnie w Lesie Piaśnickim jest Sanktuarium Narodowo Reli-
gijne Błogosławionej Alicji Kotowskiej i Towarzyszy. 
Miejsce w Lasach Piaśnickich, w którym po wojnie został od-
naleziony różaniec zostało upamiętnione jako symboliczny 
grób s. Alicji Kotowskiej zmartwychwstanki, którą 13 czerw-
ca 1999 r. w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do 
godności błogosławionych w gronie 108 męczenników II woj-
ny światowej. Corocznie to Sanktuarium odwiedzają rzesze 
pielgrzymów, w tym roku ponad 10 tysięcy osób. Z terenu 
obecnego powiatu puckiego w Piaśnicy zamordowano 133 
osoby, w tym ponad 40 osób z Gminy Krokowa. Lista ofiar 
wymaga uzupełnień i dopracowania. Poniżej umieściłem też 
ofiary aresztowane we wrześniu a stracone w obozach kon-
centracyjnych. 
Urzędników i pracowników aparatu państwowego z terenu 
Gminy Krokowa, byli to: 
Tomasz Nowak rolnik z Lisewa, do 1 IX 1939 r. Wójt Gminy 
Krokowa, członek PZZ. Aresztowany 23 X 1939 r. i więziony 
w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy w listopadzie 1939 r.
Bolesław Blaszk[e] ur. 1902, organista przy kościele w Tylo-
wie, sołtys wsi Tyłowo, 11 XI 1939 r. rozstrzelany w Piaśnicy
Jan Sałdecki ur. 12 XII 1889 r., kolejarz zamieszkały i zatrud-
niony w Krokowej. Aresztowany i rozstrzelany w Piaśnicy 
w 1939 r.
Wacław Zygmanowski kierownik urzędu celnego, zamiesz-
kały w Żarnowcu. Rozstrzelany 16 XI 1939 r. w Piaśnicy.
Wacław Maciszka ur. 28 IX 1898 r., emerytowany urzędnik, 
zamieszkały w Świecinie. Rozstrzelany w Piaśnicy w listopa-
dzie 1939 r.
Stanisław Seiffert ur. 08.05.1894 r. urzędnik, pracownik PKP 
w Gdyni zamieszkały w Karlikowie (Karlikowo to też część So-
potu?) zamordowany w Piaśnicy 11.XI.1939 r. 
Zamordowano Duchownych katolickich z gminy Krokowa, 
byli to:
ks. Czesław Wilemski ur. 20 VII 1884 r., ksiądz, kuratus parafii 
w Tyłowie. Aresztowany w listopadzie 1939 r., zamordowany 
w Piaśnicy.
ks. Heliodor Zieliński ur. 12 I 1913 r., ksiądz, wikariusz w para-
fii Żarnowiec. Rozstrzelany 15 X 1939 r. w Piaśnicy.
ks. Feliks Burczyk, ur. 20 XI 1912 r., ksiądz, administrator 
parafii Żarnowiec w chwili wybuchu II wojny światowej. 
Aresztowany 25 X 1939 r., więziony w obozie Stutthof, zmarł 
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 12 VII 1940 r.
Teodor Kalinowski, ur. 9 XI 1909 r., ksiądz, wikary parafii Żar-
nowiec. Aresztowany jesienią 1939 r., więziony w KL Sachsen-
hausen, gdzie zmarł w czerwcu 1941 r.
Nauczycieli z gminy Krokowa:
Augustyn Bielawski nauczyciel, kierownik szkoły w Łętowi-
cach. Aresztowany 8 XI 1939 r. za przynależność do PZZ, wię-
ziony w Pucku, rozstrzelany w Piaśnicy 18 XI 1939 r.
Bolesław Pawłocki kierownik szkoły powszechnej w Świeci-
nie nauczyciel w Świecinie, członek PZZ i innych organizacji 
społecznych. Aresztowany 2 XI 1939 r. w Świecinie, więziony 
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w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy.
Teofil Kapka, nauczyciel zatrudniony w Karwieńskich Bło-
tach. Rozstrzelany 11 IX 1939 r. w zbiorowej egzekucji w Wiel-
kiej Wsi.
(Suchodolski?) nauczyciel stażysta ze Szkoły Podstawowej 
w Żarnowcu.
Żołnierzy WP i przedstawicieli służb mundurowych:
Władysław Bachman ur. 4 IV 1895 r., funkcjonariusz polskiej 
straży granicznej w rejonie Żarnowca, zamieszkały w Lubo-
cinie. Aresztowany 27 X 1939 r. z powodu przynależności do 
Polskiego Związku Zachodniego (PZZ), więziony w Pucku, roz-
strzelany w Piaśnicy 30 XI 1939 r.
Jan Lepiocha funkcjonariusz polskiej straży granicznej, za-
mieszkały w Lubocinie. Aresztowany jesienią 1939 r., roz-
strzelany w Piaśnicy.
Stanisław Sudolski (funkcjonariusz straży granicznej Żarno-
wiec, Odargowo) Rozstrzelany w grudniu 1939 r. w Piaśnicy. 
Jan Jeka, ur. 22 XI 1918 r., podchorąży WP, zamieszkały w Kar-
likowie. Skazany przez sąd specjalny w Gdańsku 19 XII 1940 r. 
na karę śmierci. Wyrok wykonano 3 XI 1941 r.
Bolesław Pławski (Popławski?) funkcjonariusz polskiej straży 
granicznej, zamieszkały w Lubocinie. Rozstrzelany w Piaśnicy 
16 XI 1939 r.
Józef Iglewski ur. 6 X 1886 r., funkcjonariusz polskiej Policji 
Państwowej, zamieszkały w Sławoszynie. Aresztowany i ze-
słany do obozu Stutthof, gdzie zmarł 16 II 1940 r.
Antoni Kurowski, ur. 17 I 1897 r., zamieszkały w Lubocinie. 
Aresztowany we wrześniu 1939 r., więziony w obozie Stut-
thof (nr więźnia 2702), zmarł w obozie 15 IV 1940 r
Rolników:
Jan Okoń ur. 8 II 1898 r., rolnik zamieszkały w Karlikowie, soł-
tys. Aresztowany 10 X 1939 r. w Karlikowie, rozstrzelony 7 XI 
1939 r. w Piaśnicy.
Ambroży Pranga ur. 19 I 1914 r., rolnik z Karlikowa. Aresz-
towany 14 IX 1939 r., więziony w Wejherowie, rozstrzelany 
w Piaśnicy 10 X 1939 r.
Jan Sellman ur. 1914 r., robotnik, zamieszkały w Karlikowie. 
Aresztowany 14 IX 1939 r., rozstrzelany w Piaśnicy 10 X 1939
Franciszek Szmidt rolnik z Karlikowa. Rozstrzelany jesienią 
1939 r. w Piaśnicy.
Walerian Pieper ur. 30 IV 1908 r., rolnik i właściciel sklepu 
w Karwieńskich Błotach. Aresztowany 20 X 1939 r. w Kar-
wieńskich Błotach, więziony w Wejherowie, rozstrzelany 
w Piaśnicy 17 XI 1939 r.
Józef Krużel (Kużel?), rolnik z Odargowa. Rozstrzelany jesie-
nią 1939 r. w Piaśnicy. 
Leon Cierocki, rolnik z Parszczyc. Rozstrzelany jesienią 1939 r. 
w Piaśnicy.
Józef Nagiel ur. 4 III 1904 r., rolnik z Parszczyc. Zamordowany 
11 XI 1939 r. w Piaśnicy.
Jan Abraham ur. 13 XI 1877 r., rolnik ze Sławoszyna. Aresz-
towany 8 IV 1940 r. w Sławoszynie, więziony w Wejherowie, 
zesłany do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zmarł lub 
został zamordowany 13 I 1941 r.
Jan Abraham, ur. 8 VIII 1910 r., syn Jana, rolnik ze Sławoszyna. 
Aresztowany 5 XI 1939 r. w Sławoszynie, więziony w Wejhe-
rowie, rozstrzelany w Piaśnicy
Franciszek Byczk ur. 27 X 1914 r., rolnik ze Sławoszyna. Roz-
strzelany w Piaśnicy w listopadzie 1939 r
Józef Ceynowa ur. 1911 r., rolnik ze Sławoszyna. Aresztowany 
5 XI 1939 r., więziony w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy.
Jan Ceynowa, ur. 12 VII 1903 r., rolnik ze Sławoszyna. Roz-
strzelany w Piaśnicy 30 X 1939 r.

Teodor Heft ur. 1911 r., rolnik ze Sławoszyna. Rozstrzelany 
w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.
Bernard Koziróg ur. 11 X 1906 r., robotnik rolny, zamieszka-
ły w Sławoszynie. Aresztowany 5 XI 1939 r., wg komendanta 
żandarmerii z Minkowicach za działalność antyniemiecką, 
więziony w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy.
Jan Dominik ur. 1894 r., rolnik z Żarnowca. Rozstrzelany 11 XI 
1939 r. w Piaśnicy.
Pracownicy leśni:
Artur Freyer ur. 1 II 1903 r., leśniczy, zamieszkały w Sobień-
czycach. Rozstrzelany w Piaśnicy 31 XII 1939 r. 
Robotnicy i rzemieślnicy:
Wojciech Hebel ur. 19 IX 1905 r., robotnik, zamieszkały 
w Świecinie. Aresztowany 9 X 1939 r. i zastrzelony tego same-
go dnia około godz. 15.00 w lesie k. Świecina. Według rapor-
tu komendanta posterunku żandarmerii z Minkowic, Polaka 
zabito przy próbie ucieczki z konwoju, gdy odwożono go do 
więzienia w Pucku. Wg mieszkańców zamordowany przez 
mniejszość niemiecką ze Świecina. Śledztwo w sprawie mor-
derstwa toczyło się do lat 70-tych.
Jan Hebel ur. 24 II 1919 r., robotnik, zamieszkały w Karliko-
wie. Rozstrzelany w Piaśnicy 31 X 1939 r.
Franciszek Hempel ur. 9 III 1908 r., robotnik (stolarz) za-
mieszkały w Jeldzinie. Aresztowany jesienią 1939 r. Więziony 
w obozie koncentracyjnym Stutthof (nr więźnia 10572), zmarł 
w obozie 16 VI 1942 r.
Leon Koss ur. 30 II 1898 r., robotnik, zamieszkały w Jeldzinie. 
Rozstrzelany w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.
Feliks Lewnau ur. 10 III 1899 r., robotnik, zamieszkały w Jel-
dzinie. Aresztowany 14 X 1939 r. pod zarzutem wygłaszania 
antyniemieckich poglądów, rozstrzelany w Piaśnicy 31 XII 
1939 r.
Teodor Szczerbowski ur. 1900 r., rzemieślnik, zamieszkały 
w Żarnowcu. Aresztowany w październiku 1939 r., więziony 
w Pucku, rozstrzelany 11 XI 1939 r. w Piaśnicy.
Franciszek Wolski ur. 1908 r., stolarz - Kołodziej, zamieszkały 
w Karlikowie. Aresztowany 14 IX 1939 r. pod zarzutem wy-
głaszania antyniemieckich opinii, więziony w Wejherowie, 
rozstrzelany w Piaśnicy 10 X 1939 r.
Jan Szmidt, robotnik, zamieszkały w Karlikowie (Sobieńczy-
cach?). Rozstrzelany 10 X 1939 r. w Piaśnicy.
Kazimierz Rozmarynowski pracownik rolny Parszkowo, za-
mordowany w Piaśnicy?
Przedstawicieli Handlu:
Otton Bobkowski ur. 27 V 1897 r., rolnik zamieszkały w Kar-
likowie. Aresztowany 14 IX 1939 r. za przynależność do PZZ 
i pomoc w ujęciu lotnika niemieckiego, który skakał ze spa-
dochronem nad polskim terytorium państwowym; więziony 
w Pucku, rozstrzelany w Piaśnicy 27 X 1939 r.
Jan Malesa kupiec, zamieszkały w Karlikowie. Aresztowany 
14 X 1939 r. pod zarzutem wygłaszania antyniemieckich opi-
nii, więziony w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy w listo-
padzie 1939 r.
Antoni Pietrzak właściciel gospody w Karlikowie, członek 
PZZ. Aresztowany 27 X 1939 r., więziony w Pucku, rozstrzela-
ny w listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.
Stefan Myszka kupiec, zamieszkały w Świecinie. Rozstrzelany 
w Piaśnicy w grudniu 1939 r.
Uczniowie, małoletni:
Józef Jarmulewski uczeń szkoły średniej, małoletni, syn rol-
nika z Karlikowa. Aresztowany 13 X 1939 r., wg komendan-
ta żandarmerii z Minkowic: za wygłaszanie antyniemieckich 
poglądów; więziony w Wejherowie, rozstrzelany w Piaśnicy.
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Stanisław Lewiński gimnazjalista, zamieszkały w Lisewie. We 
wrześniu 1939 r. walczył jako ochotnik w oddziałach bronią-
cych Wybrzeża przed najazdem niemieckim. Aresztowany 
22 XI 1939 r. w Lisewie, więziony w Wejherowie, rozstrzelany 
11 XI 1939 r. w Piaśnicy.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie masowych 
zabójstw obywateli polskich dokonanych jesienią 1939 r. 
w Piaśnicy koło Wejherowa (S 56.2011.Zn). Stan tych badań 
na sierpień 2019 r. przedstawia się następująco (przedruk 
informacji ze strony internetowej https://gdansk.ipn.gov.pl/ 
Instytutu Pamięci Narodowej):
„Do dnia dzisiejszego nie ujawniono liczby zamordowanych 
i  dysponujemy  jedynie  szacunkowymi danymi. Według nie-
których z nich może ona wynosić nawet 12 000 – 14 000. 
Zbrodnia ta została dokonana przez okupanta niemieckiego 
w ramach akcji likwidacji polskiej inteligencji i Polaków uzna-
nych  za  wrogich  Niemcom,  przygotowanej  przed  napaścią 
Niemiec  na  Polskę  w  Głównym  Urzędzie  Bezpieczeństwa 
Rzeszy („Operacja Tannenberg”), a przeprowadzonej jesienią 
1939  r. Ocenia  się,  iż w wyniku  jej  realizacji  zamordowano 
na terenie Pomorza do około 65 tysięcy osób. Niewątpliwie 
zbrodnia ta była aktem zbrodniczej eksterminacji – ludobój-
stwa polskiej ludności cywilnej – mieszkańców Gdyni, Gdań-
ska,  Wejherowa,  Pucka  i  innych  okolicznych  miejscowości, 
a także pensjonariuszy i pacjentów niemieckich szpitali i zakła-
dów psychiatrycznych przewożonych transportem kolejowym 
do Wejherowa z Pomorza Zachodniego i Meklemburgii oraz 
prawdopodobnie polskiej mniejszości z terenu III Rzeszy. Do-
dać należy, iż mord w Piaśnicy był już przedmiotem postępo-
wań karnych prowadzonych przeciwko niektórym sprawcom. 
Wśród najważniejszych z nich należy wymienić prowadzone 
przez: Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku przeciwko 
Gauleiterowi  Okręgu  Gdańsk  –  Prusy  Zachodnie  Albertowi 
Forsterowi w  1948  r.  (sygn.  akt NTN  6/47),  Sąd Okręgowy 
w Gdyni przeciwko Fryderykowi Freimannowi niemieckiemu 
Burmistrzowi Pucka i innym (sygn. akt K 284/47), Sąd Apela-
cyjny w Bydgoszczy przeciwko wyższemu dowódcy SS i policji 
w Gdańsku Richardowi Hildebrandtowi  (sygn. akt K 36/49), 
Sąd Przysięgłych w Hanowerze przeciwko dowódcy jednostki 
wartowniczo – szturmowej SS z Gdańska Kurtowi Eimannowi 
i Georgowi Ebrechtowi (sygn. akt Ks 2/67), byłą Okręgową Ko-
misję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku (sygn. akt Ds. 
1/67)  i Centralę Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych 
w Ludwigsburgu (sygn. akt 203 AR-Z 73/59). Wyżej wspomnia-
ne śledztwo OKBZH w Gdańsku zostało podjęte z zawieszenia. 
W jego ramach kontynuowane są czynności celem ostatecz-
nego ustalenia liczby i identyfikacji ofiar oraz wykrycia wszyst-
kich sprawców. Jest to bardzo trudne zadanie co wynika z fak-
tu, iż Niemcy dokonywali egzekucji w terenie ustronnym, do 
którego wstęp był wzbroniony pod groźbą śmierci, a później 
dokładnie  zacierali  wszelkie  ślady  zbrodni.  Między  innymi 
w 1944 r. używając więźniów Stutthofu rozkopali mogiły i wy-
dobyli  zwłoki, które spalili, a pozostałe kości zmielili. Po za-
kończeniu prac więźniowie ci zostali zabici, a ich ciała również 
spalono. Zniszczono również dokumenty dotyczące tej zbrod-
ni, a los ocalałych przejętych przez PUBP w Wejherowie nie 
jest znany. Dlatego podczas prac ekshumacyjnych w paździer-
niku 1946 r. w zdecydowanej większości masowych grobów 
znaleziono  jedynie  prochy  i  kawałki  kości  ludzkich.  Jedynie 
w 2 mogiłach, o których Niemcy „zapomnieli” odkryto 305 
zwłok zamordowanych. Tylko 55 z nich zostało zidentyfikowa-
nych przez osoby najbliższe. W chwili obecnej między innymi 

prowadzone  są  poszukiwania  dokumentów  wytworzonych 
przez władze okupacyjne dotyczących zbrodni w archiwach 
niemieckich. W ich wyniku odnaleziono szereg nieznanych do-
tąd materiałów archiwalnych obrazujących przebieg zbrodni, 
w szczególności zabójstw pacjentów niemieckich szpitali i za-
kładów psychiatrycznych (około 2200 pacjentów) oraz doty-
czących typowanych sprawców, w tym akt postępowań kar-
nych prowadzonych przeciwko niektórym z nich w Niemczech 
po  zakończeniu  II  wojny  światowej.  Równocześnie  podjęto 
czynności celem odszukania przedmiotów – dowodów rzeczo-
wych odnalezionych podczas ekshumacji ofiar w 1946 r. a za-
ginionych w nieznanych okolicznościach po 1949 r. oraz prze-
prowadzono uzupełniające oględziny miejsca zbrodni celem 
wytypowania terenu, gdzie mogą się ewentualnie znajdować 
nieznane  dotąd masowe mogiły.  Trwają  czynności  mające 
na celu skompletowanie całości dokumentacji fotograficznej 
z  ekshumacji  i  dokumentacji  władz  okupacyjnych  dotyczą-
cych egzekucji przejętej przez PUBP w Wejherowie w 1945 r. 
W ich wyniku skompletowano, w różnych archiwach, prawie 
wszystkie zdjęcia z ekshumacji w tym i te uznane dotąd za za-
ginione. Dodatkowo weryfikowane są dane pokrzywdzonych 
celem  stworzenia  listy  zamordowanych, między  innymi po-
przez analizę ksiąg zgonów USC w Wejherowie z okresu oku-
pacji i z pierwszych lat powojennych. Obecnie figuruje na niej 
ponad 1200 nazwisk typowanych ofiar. Opracowano również 
listę podejrzewanych sprawców obejmującą około 300 osób. 
Dodać należy, iż nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem 
„Rodzina Piaśnicka”. Jednym z elementów tych działań była 
pomoc udzielona przy realizacji filmu dokumentalnego „Pa-
mięć. Tajemnice lasów Piaśnicy” oraz wystawy „Wejherowo 
w latach okupacji niemieckiej 1939-1945”. W ostatnim czasie 
w wyniku kwerend osobiście przeprowadzonych przez histo-
ryka Oddziałowej Komisji uzyskano kolejne dokumenty z ar-
chiwów polskich i niemieckich, w tym z Bundesarchiv we Fre-
iburgu opisujących działania 207 Dywizji Piechoty, której część 
pododdziałów  stacjonowało  w  okolicach  miejsca  zbrodni, 
w czasie jej popełnienia oraz z BStU w Berlinie dokumentują-
cych działania władz i organów bezpieczeństwa (Stasi) b. NRD 
mające na celu ujawnianie okoliczności tej zbrodni i ściganie 
jej sprawców i z Archiwum Polityczne Ministerstwa Spraw Za-
granicznych w Berlinie zawierających informacje o typowaniu 
danych osób uznanych  za wrogich wobec  III  Rzeszy  jeszcze 
przed rozpoczęciem wojny. Kwerendy w archiwach niemiec-
kich są kontynuowane, w tym mające na celu ujawnienie list 
osób internowanych transportowanych koleją do Wejherowa. 
Powołani biegli z zakresu archeologii dokonali już identyfikacji 
i konserwacji większości przedmiotów poddanych badaniom, 
a ujawnionych na miejscu zbrodni podczas uzupełniających 
oględzin, pochodzących prawdopodobnie od ofiar lub spraw-
ców.  Obecnie  kontynuowane  są  czynności  mające  na  celu 
zweryfikowanie wykazu osób  zamordowanych  i  ujawnienie 
ich pełnych danych personalnych, w tym między  innymi na 
końcowym etapie  jest prowadzona analiza zapisów w księ-
gach zgonu przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Wejherowie oraz uzupełniająca analiza wytypowanych akt 
o stwierdzenie zgonu (tzw. akt „Zg”) dotyczących typowanych 
pokrzywdzonych. Czynności te dotyczą głównie tych grup za-
bitych co do, których zgromadzono stosunkowo ubogi mate-
riał dowodowy umożliwiający ich pełną identyfikację, jak na 
przykład funkcjonariuszy Policji Państwowej.”

Informacje zebrał i opracował: Adam Śliwicki
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Z godnie z polityką przestrzenną wskazaną w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, 
aktualnie toczy się dwanaście procedur dotyczących sporządzenia no-
wych planów miejscowych.
19.06.2019 r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę nr XI/119/2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa. Stu-
dium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy. Obo-
wiązujące Studium zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Krokowa z dnia 
29.12.2010 r. Nr III/23/2010 ( zm. uchwała Rady Gminy Krokowa z dn. 
28.03.2014 r. Nr. XLIII/464/2014 i z dn. 29.05.2014 r. Nr XLVI/504/2014) 
wymaga aktualizacji w zakresie uwzględnienia zasad określonych w po-
nadlokalnych planach, programach oraz dokumentach rozwojowych, 

Szanowni Państwo 
Informujemy, że Stowarzyszenie PLGR, w grudniu planuje ogłosić nabory wniosków. 
Termin składania wniosków: 02.01.2020 – 31.01.2020 r. 

Konkursy dotyczyć będą następujących przedsięwzięć: 
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020 - nabory:
•  Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR 
•  Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 
•  Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy 
•  Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym 

o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej 
•  Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego 
•  Przedsięwzięcie 1.3.2Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie 

związanych z działalnością rybacką 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – nabory:
•  Przedsięwzięcie 1.5.1 wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym 

szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem 
•  Przedsięwzięcie 2.2.2 zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze 
•  Przedsięwzięcie 2.4.1 wspieranie budowy i promocja marki w oparciu o zintegrowane pakiety 

turystyczne 
•  Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze 

Obecnie w siedzibie PLGR prowadzone są szkolenia z zakresu przygotowania wniosku 
o dofinasowanie, więcej informacji na stronie www.plgr.pl/plgr/aktualnosc

Planowanie przestrzenne 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 

a w szczególności w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Pomorskiego i Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. 
Aktualizacja studium jest uzasadniona również ze względów formal-
no-prawnych, z uwagi na zmiany w przepisach szczególnych (w samej 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od czasu 
uchwalenia studium dokonano 20 zmian). 
Zgodnie z procedurą sporządzania studium, w prasie miejscowej, zo-
stanie umieszczone ogłoszenie oraz obwieszczenie wójta o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, 
miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium. 
Zatwierdzenie Studium nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu nie-
zbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formal-
nych określonych w przepisach.

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne
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K  rokowskie Centrum Kultury w Krokowej na sezon letni przy-
gotowało bogaty kalendarz imprez i wydarzeń przeznaczonych dla 
mieszkańców i turystów wypoczywających na terenie naszej gminy. 
Rozpoczęliśmy długim weekendem majowym od imprezy biegowej 
„Krokowska 10” w Żarnowcu oraz wyścigu rowerowego „Cyklo Kro-
kowa Energa Cup w Krokowej”.
Początek lipca, to zajęcia taneczne pn. „Salsa Chillout”, które odby-
wały się w świetlicy oraz na plaży w Białogórze. W świetlicy wiejskiej 
w Białogórze, przez cały miesiąc można było podziwiać wystawę 
prac Joanny Nurowskiej. W Wierzchucinie na Placu Kaszubskim jak 
co roku odbył się 21 Przegląd Zespołów Kaszubskich dla Dorosłych 
„Wierzchucino 2019”. Dziewięć zespołów pojawiło się na scenie 
w ramach konkursu, który ostatecznie wygrał Zespół Pieśni i Tańca 
„Bandonia” z Tuchlina.

20 lipca odbyła XVI Wodno-Piesza Pielgrzymka z Nadola do Żarnow-
ca na Odpust Św. Anny. Wydarzenie to ma przypominać o czasach po 
1920 roku, gdy – po ustaleniu nowych granic państwowych - Nadole 
było jedyną polską miejscowością na zachodnim brzegu Jeziora Żar-
nowieckiego, a tereny wokół wsi należały do Niemiec. Aby dotrzeć 
wówczas na niedzielną mszę do kościoła w Żarnowcu, mieszkańcy 
Nadola musieli przeprawiać się łodziami przez Jezioro Żarnowieckie.
Kolejnym wydarzeniem były Dni Gminy Krokowa, tegoroczne odbyły 
się w dniach 26-28.07.2019 r. Swoim zakresem obejmowały impre-
zy sportowe i rozrywkowe. W piątek 26 lipca wszyscy turyści oraz 
mieszkańcy mogli aktywnie spędzić czas na plaży w Dębkach, Biało-
górze oraz Karwieńskich Błotach Drugich, gdzie odbywały się atrak-
cje sportowe dla całych rodzin m.in.: budowanie na piasku, zumba, 

Podsumowanie sezonu turystycznego 2019
pokazy ratownictwa, biegi terenowe, turniej siatkówki oraz strefa 
edukacyjna dla dzieci. Główna część imprezy odbyła się w sobotę 27 
lipca na placu przy podzamczu w Krokowej. Na scenie wystąpił Ze-
spół „In Harmony” oraz „Mr. Spark”, a gwiazdą wieczoru był Zespół 
„Sound’n’Grace”. W niedzielę 28 lipca, w parku przy Zamku w Kro-
kowej, w słoneczne popołudnie mogliśmy posłuchać muzyki dawnej 
w wykonaniu „ARTIS zespół muzyczny” i „Góra Trolla”. Koncertom 
towarzyszyła wystawa prac malarskich oraz wystawa fotograficzna 
jak i pokaz filmu „Kamerdyner”. Sponsorem Głównym wydarzenia 
było PGE EJ1. 

Kaszubska Sztuka Wizualna CASSUBIA VISUALES to wystawa, któ-
rą można było zwiedzać w Dębkach i w Białogórze. Prace pocho-
dziły z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI 
WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES - to konkurs na plakat artystyczny 
– graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nie-
oczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współ-
czesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowa-
nie Kaszubskiego folkloru. 
Z kolei w sobotę 3 sierpnia br. odbyła się inscenizacja jednej z naj-
ważniejszych bitew wojny trzynastoletniej: przełomowa bitwa pod 
Świecinem. Ponad stu rekonstruktorów z kilkunastu stowarzyszeń 
rycerskich z całej Polski w przystępny i niezwykle interesujący spo-
sób przedstawiło walkę oraz realia życia w okresie średniowiecza. 
Bitwa ta uważana jest przez historyków za punkt zwrotny w działa-
niach wojny trzynastoletniej, ponieważ wkrótce po niej wojska pol-
skie rozpoczęły ofensywę, spychając krzyżaków do obrony. Bitwa 
wykazała zdolności polskiego dowódcy i pozbawiła nieprzyjaciela 
wojsk na lewym brzegu Wisły. W lipcu 1463 Dunin rozpoczął oblę-
żenie zamku Gniew, który padł w styczniu 1464 r., co przywróciło 
komunikację między Gdańskiem i Królestwem Polskim, a jednocze-
śnie zablokowało zakonowi drogę na zachód Europy. Wieloletnia 
organizacja inscenizacji przyczyniła się do promocji wsi Świecino jak 
i Gminy Krokowa pokazując bogactwo historyczne naszego regionu. 

Przegląd Zespołów Kaszubskich dla Dorosłych, 
Wierzchucino 2019

Cyklo Krokowa Energa Cup w Krokowej

Dni Gminy Krokowa

Inscenizacja Bitwy 
Pod Świecinem
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Podsumowanie sezonu turystycznego 2019

Patronat honorowy wydarzenia: Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich. Organizatorem wydarzenia jest Bractwo 
Rycerskie „Spod Nordowej Gwiazdy”, Gmina Krokowa oraz Krokow-
skie Centrum Kultury w Krokowej. Sponsorami wydarzenia między 
innymi były: Grupa Energa oraz Grupa Lotos.
Nie zabrakło warsztatów letnich, które odbywały się pod nazwą „Ty-
dzień Kultury Kaszubskiej” dla mieszkańców Gminy Krokowa oraz 
turystów wypoczywających nad morzem. Tematyką przewodnią 
warsztatów była kultura kaszubska. Warsztaty dofinansowano ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Etno-
Polska 2019. Dodatkowo jak w roku ubiegłym na plażach w Białogó-
rze, Dębkach oraz w Karwieńskim Błocie Drugim zorganizowaliśmy 
w sezonie letnim zajęcia zumby, które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem turystów oraz mieszkańców. Krokowskie Centrum Kultury 
w Krokowej wraz z p. Adamem Centkowskim przez cały sezon letni 
organizowało na wszystkich plażach wydarzenia sportowe: letnia za-
bawa biegowa, turniej siatkówki i turniej piłki nożnej.

Dożynki Gminne w tym roku odbyły się ostatniego dnia sierpnia 
w Sulicicach. Tegorocznymi starostami dożynek byli Państwo Jolan-
ta i Tadeusz Tarnowscy. W części artystycznej gościliśmy na scenie: 
Orkiestrę Dętą OSP Sławoszyno i OSP Wierzchucino, zespoły „SPON-
TAN”, „Bliza” i „Fliger”, Zuzannę Gulczyńską, Piotrka Reszka. Gwiaz-
dą wieczoru były zespoły „LUKA ROSI” oraz „4EVER”. W konkursie 
na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Brzyno, drugie miejsce - sołectwo Karwieńskie Błoto Dru-
gie, a trzecie miejsce - sołectwo Minkowice. Dziękujemy wszystkim 
sołectwom biorącym udział w konkursie za przepiękne wieńce oraz 
za trud włożony w ich przygotowanie. W konkursie „Piękna Wieś” 
pierwsze miejsce zajęło sołectwo Sławoszyno, drugie Białogóra, 

a trzecie Tyłowo. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs 
na „Najlepszy Chleb Domowego Wypieku”. Uczestnikami konkursu 
były osoby wypiekające amatorsko chleb w warunkach domowych. 
Pierwsze miejsce zdobyła pani Stefania Kamińska z Lisewa, drugie 
miejsce pani Teresa Selonke z Lubkowa, a trzecie miejsce pani Geno-
wefa Szornak z Mechowa. Sponsorem Głównym Dożynek Gminnych 
było PGE EJ 1. Dziękujemy również wielu sponsorom, dzięki którym 
przygotowana została między innymi loteria fantowa. 

KCK w Krokowej, jak co roku, zorganizowało bezpłatne zajęcia nauki 
żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krokowa. Oprócz 
zajęć na wodzie w lipcu i sierpniu, odbyły się także regaty dla uczest-
ników szkółki. Rywalizacja na wodzie to nie lada atrakcja i przyjem-
ność ale i egzamin z wiedzy oraz umiejętności załogantów. W dniu 15 
czerwca oficjalnie rozpoczęliśmy sezon żeglarski. Jezioro Żarnowiec-
kie było areną zmagań młodych żeglarzy. Miłośnicy sailingu ścigali 
się podczas „Regat na rozpoczęcie lata” oraz tradycyjnie podczas 
Regat Św. Anny o puchar Wójta Gminy Adama Śliwickiego. W za-
wodach wzięło udział 8 załóg, rozegrano 5 wyścigów. Na podium 
stanęła drużyna w składzie: Przemysław Zalewski, Anna Pawłowska, 
Anna Szymańska, Marek Winiarski. II miejsce: Julia Białk, Martyna 
Szymańska, Aleksander Kocur, Julia Dominik. III miejsce: Amelia Ga-
sperini, Marcel Krella, Jakub Pęczek, Kajetan Cempel, Jakub Klejna. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wytrwałości i zaangażowania!

Tekst Maria Kisielewicz, fot. KCK Krokowa

Dni Gminy Krokowa na Sportowo

“Regaty na rozpoczęcie lata”

Zajęcia sportowe na plażach 

Dożynki w Gminie Krokowa
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Pucku

22  września w Parszczycach odbyły się zawody sportowo-pożarni-
cze. W zawodach wzięło udział 10 drużyn pożarniczych, które star-
towały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 metrów 
z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. 
Pogoda dopisała, a startującym nie zabrakło ducha sportowej rywa-
lizacji. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a wyniki przed-
stawiają się następująco:
grupa A - mężczyźni
I miejsce jednostka OSP Tyłowo
II miejsce jednostka OSP Karlikowo
III miejsce jednostka OSP Sobieńczyce
grupa C – kobiety
I miejsce- jednostka OSP Karlikowo

6  października na stadionie MOKSiR w Pucku odbyła się już XI 
edycja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek 
z Powiatu Puckiego. Naszą gminę reprezentowały drużyny: Kobie-
ca drużyna z OSP Karlikowo, Męskie drużyny z: OSP Sobieńczyce, 
OSP Karlikowo, OSP Żarnowiec, OSP Tyłowo.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze
1. miejsce OSP Karlikowo
2. miejsce OSP Gnieżdżewo
Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze
1. miejsce OSP Strzelno
2. miejsce OSP Połczyno
3. miejsce OSP Karlikowo
4. miejsce OSP Gnieżdżewo
5. miejsce OSP Jastrzębia Góra
6. miejsce OSP Swarzewo
7. miejsce OSP Sobieńczyce
8. miejsce OSP Starzyno
9. miejsce OSP Tyłowo
10. miejsce OSP Żarnowiec

W  dniach 30.08 – 01.09.2019 r. Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP 
Karlikowo reprezentowała Gminę Krokowa, Powiat Pucku oraz Woje-
wództwo Pomorskie na XV Krajowych Zawodach Sportowo – Pożar-
niczych w Polanicy Zdroju. W zawodach brały udział najlepsze męskie 
oraz żeńskie drużyny z całej Polski, które awans wywalczyły zdobywa-
jąc pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich. Zawody rozpoczęły 
się w piątek 30.08.2019 r. uroczystą ceremonią otwarcia, tego samego 
dnia odbyła się również konkurencja musztry. Dziewczyny z Karlikowa 
wypadły znakomicie, uzyskując 48/50 punktów i zdobyły 5 miejsce. 
W sobotę 31.08.2019 przystąpiono do dwóch najistotniejszych konku-
rencji: ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej. Łączny czas uzy-
skany przez KDP OSP Karlikowo z dwóch ćwiczeń – 110,25 s. pozwolił 
zająć 10 miejsce w Polsce. Drużyna wystąpiła w składzie: Magda Borska, 
Dominika Dopke, Patrycja Adamek, Julia Bieszk, Wiktoria Bieszk, Wikto-
ria Minga, Alicja Minga, Aleksandra Machalska oraz Michał Krampikow-
ski – obsługujący motopompę.

Tekst i fot. Aleksandra Machalska

Kobieca Drużyna OSP Karlikowo wśród najlepszych!
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Nowy wóz dla OSP Krokowa
S  trażacy z OSP Krokowa już w grudniu będą mogli uczestniczyć 

w akcjach ratowniczych z udziałem nowego wozu ratowniczo-gaśni-
czego. Nowy wóz marki Volvo zastąpi dotychczas używanego Jelcza. 
Zakup nowego sprzętu był możliwy dzięki pozyskanym środkom 
z Gminy Krokowa, Fundacji PGE EJ1, Fundacji Narodowego Fundu-

14  września 2019 r. w Komnacie Gościnnej w Zamku Czorsztyń-
skim samorządy Gminy Czorsztyn oraz Gminy Krokowa odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy partnerskiej. Zgodnie z podpisanym 
dokumentem wspomniana powyżej współpraca dotyczyć będzie 
szczególnie dziedzin:
1. Funkcjonowania samorządu gminnego 
2. Edukacji 
3. Kultury 
4. Sportu 
5. Życia społecznego 
6. Życia gospodarczego.
7. Promocji 
Podczas uroczystego spotkania w Czorsztynie naszą Gminę repre-
zentował Wójt Adam Śliwicki, delegacja z Urzędu Gminy Krokowa 
oraz radni gminy Krokowa.

D elegacja naszej Gminy w składzie: Bractwo Rycerskie spod Nor-
dowej Gwiazdy, KGW W Brzynie oraz KGW w Karlikowie, udała się do 
Czorsztyna, aby móc prezentować walory dziedzictwa kulturowego 
kaszub północnych. Od 24 lat Gmina Czorsztyn w sierpniu organizu-
je konkurs potraw regionalnych. Konkurs dał możliwość zaprezen-
towania nie tylko kuchni kaszubskiej, ale również kultury i historii 
kaszubskiej. Uczestnicy wyjazdu podczas konkursu występowali 
w tradycyjnych strojach kaszubskich, prezentowali przyśpiewki ka-
szubskie oraz posługiwali się językiem kaszubskim. Jednak nie tyl-
ko dania pochodzące z naszej regionalnej kuchni były atrakcją dla 
pozostałych uczestników konkursu i mieszkańców gminy Czorsztyn. 
Dodatkową atrakcją, zorganizowaną przez Bractwo spod Nordowej 
Gwiazdy, była stworzona przez nich wioska rycerska.
Udział stowarzyszeń z terenu Gminy Krokowa w XXIV konkursie 
potraw regionalnych został sfinansowany ze środków fundacji 
KGHM POLSKA MIEDŹ.

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego oraz Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. Wykonaniem wozu zajmuje się firma P.S. Bocar.

Tekst Karolina Majcher

Umowa partnerska pomiędzy Gminami

Konkurs Potraw Regionalnych w Czorsztynie 

fot. Urząd Gminy w Czorsztynie

fot. KCK Krokowa

Przetargi na nieruchomości
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do udziału w przetargach na zbycie 

nieruchomości gminnych. Informacje na stronie bip.krokowa.pl 
oraz krokowa.pl, a także pod nr telefonu 58 675 41 24.
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Spalanie w piecach

Ala na tropie recyklingu

Puchar Recyklingu Ministra Środowiska

C oraz częściej w mediach słyszymy na temat problemu smogu 
i zwiększającego się zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Problem ten 
związany jest ze spalaniem w piecach odpadów i nieodpowiedniego 
opału: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, 
opakowania po napojach), stare meble posiadają bardzo małą kalorycz-
ność przyczyniają się do coraz większej degradacji środowiska. Ponadto 
dym z niskich emisji utrzymuje się na małych wysokościach, co unie-
możliwia rozproszenie przez wiatr, a w efekcie wzrost ilości substancji 
zanieczyszczających powietrze. Palenie odpadów w piecach domo-
wych stanowi tylko pozorną oszczędność. Efektem ubocznym jest po-
gorszenie się stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych. 
Zwiększa się w przewodzie kominowym ilość sadzy, którą ciężko usu-
nąć, a nadmiar może powodować zapalenie się przewodu kominowego 
i pożar.  
W celu poprawy jakości powietrza od września 2018 roku ruszył krajo-
wy program ,,Czyste powietrze”. W ramach tego programu jest możli-
we otrzymanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła za-

4 listopada 2019 r. w Domu Kultury w Sławoszynie odbył się spektakl 
teatralny pod tytułem ,,Ala na tropach recyklingu”. Sfinansowany zo-
stał przez Fundację na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal, 
z którą Gmina współpracuje od wielu lat. Wzięło w nim udział ok. 500-
set najmłodszych mieszkańców Gminy. Spektakl spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem i entuzjazmem.

10 października w ramach sesji inauguracyjnej Międzynarodowego 
Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment w Poznaniu 
został wręczony naszej Gminie przez ministra środowiska – Henryka 
Kowalczyka Puchar Recyklingu Ministra Środowiska.
Puchar Recyklingu to ogólnopolski konkurs organizowany już od 20 
lat i jest jedynym przedsięwzięciem, który docenia najlepsze samo-
rządy i przedsiębiorstwa w zakresie efektywności gospodarki odpa-
dami.
Przyznanie Gminie Krokowa tak prestiżowej nagrody - to ogromne 
wyróżnienie, radość i satysfakcja. Na tę nagrodę zapracowaliśmy 
wspólnie, zarówno urzędnicy zajmujący się na co dzień gospodarką 
odpadami, mieszkańcy gminy Krokowa, jak i pracownicy przedsię-
biorstw odbierających i zagospodarowujących odpady.
Szczególnie ważne jest to, że to eksperci przyznają nagrody i wy-
rażają tym samym uznanie dla efektywności naszego systemu oraz 
działań, które wspólnie realizujemy. 

silanych paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno, na nowoczesne 
źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Będzie możliwe otrzyma-
nie dofinansowania na piece gazowe, olejowe, elektryczne, pompy cie-
pła, opalane biomasą i węglem. Warunkiem dofinansowania pieca na 
paliwo stałe jest spełnienie normy ekoprojekt. Źródła gazowe i olejowe 
muszą posiadać klasę efektywności minimum A, a pompy ciepła mini-
mum klasą A+.
W ramach programu możliwe będzie także pozyskanie dofinansowania 
na termomodernizację domów jednorodzinnych, tj. docieplenie ścian, 
stropów, dachów i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, mo-
dernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., montaż instalacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (cie-
płownicze, gazowe, elektryczne), montaż instalacji solarnych (kolektory 
słoneczne i fotowoltaika).
Szczegółowych informacji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków uzy-
skać można w Urzędzie Gminy Krokowa. Osoby do kontaktu: Adam Det-
tlaff tel. 58 675 41 26, Joanna Przepióra tel. 58 675 41 17.

Takie wyróżnienia motywują nas do dalszego podnoszenia świado-
mości ekologicznej mieszkańców naszej gminy w kwestiach recyklin-
gu i dbałości o otaczające nas środowisko naturalne.

fot. UG Krokowa

fot. UG Krokowa

fot. UG Krokowa
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fot. KCK Krokowa

fot. KCK Krokowa

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Spotkajmy się po szkole

24  listopada w niedzielę odbył się 24.Turniej Kół Gospodyń Wiej-
skich w Żelistrzewie. Gminę Krokowa reprezentowały koła z Brzyna, 
Karlikowa i Lisewa. Najlepszy produkt tradycyjny (mięsny) przygoto-

S  potkajmy się po szkole to projekt edukacyjny kierowany do dzie-
ci i młodzieży, mieszkającej na terenie gminy Krokowa, który został 
dofinansowany ze środków PGE EJ 1. 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej założyło realizację cyklu 87 
warsztatów, w okresie od IX -XI 2019 r. Staraliśmy się, w miarę możli-
wości, z naszą ofertą dotrzeć wszędzie tam, gdzie dysponujemy świe-
tlicami, aby w ten sposób ograniczyć do minimum ewentualny pro-
blem z dojazdem dzieci i młodzieży na wybrane spotkania. Warsztaty 
zostały podzielone następująco:
Zrób to sam – warsztaty manualne, kreatorskie, dzieci przygotowu-
ją coś z pozornie niepotrzebnych rzeczy. Zwracamy uwagę na korzy-
stanie z zasobów Ziemi i rozmawiamy o tym, co można zrobić by te 
zasoby oszczędzać i co należy robić w każdym domu, by pamiętać 
o zmniejszaniu zapotrzebowania na surowce i energię

wało KGW Domatówko, na drugim miejscu znalazło się KGW Werbli-
nia, a trzecie miejsce zajęło KGW Karlikowo.
Jurorom najbardziej przypadła do gustu wystawa „Historia naszej 
kapliczki/przydrożnego krzyża” przygotowana przez KGW Werblinia. 
Drugie miejsce zajęło KGW Łebcz, a trzecie KGW Połchowo.
Konkurs na scenkę kabaretową pt. „Czy kuma słyszała, że…?” wygrało 
KGW Władysławowo. Drugie miejsce powędrowało do KGW Rekowo 
Górne, trzecie miejsce zajęło KGW Żelistrzewo.
W śpiewanej inscenizacji pt. „Śpiewać każdy może” pierwsze miejsce 
przyznano KGW Celbowo, drugie KGW Brzyno, a trzecie KGW Łebcz
Pokaz mody w tematyce „z morskiej toni” wygrało KGW Gnieżdżewo. 
Drugie miejsce zajęło KGW Brzyno, a na trzecim miejscu znalazło się 
KGW Połchowo. W klasyfikacji zespołowej jury nagrodziło za pierwsze 
miejsce KGW Gnieżdżewo. Drugie miejsce otrzymało KGW Werblinia. 
Na trzecim miejscu znalazło się KGW Domatówko. Czwarte miejsce 
zajęło KGW Łebcz, piąte KGW Brzyno, szóste KGW Władysławowo. Na 
siódmym miejscu znalazło się KGW Połchowo, a ósme miejsce zajęło 
KGW Celbowo.

Tekst Magdalena Gębka-Scuffins

Malowanie toreb – warsztaty zarówno dla młodszych jak i starszych 
dzieci. Motywem przewodnim są się planety i kosmos, jak również 
elementy regionalne. 
Udzielanie pierwszej pomocy – to temat bardzo ważny, dlatego or-
ganizujemy w każdej świetlicy 2 godzinne spotkania ze strażakami-ra-
townikami, którzy uczą nie tylko jak postępować i gdzie dzwonić po 
pomoc, ale także jakie inne czynności można lub nie można wykonać. 
Jak zakładać bandaż, jak układać ciało poszkodowanego, albo kiedy 
nie należy czegoś robić. Zwracamy uwagę na zagrożenia wynikające 

z korzystania z urządzeń elektrycznych, maszyn rolniczych i jak zacho-
wywać się na drodze podczas, chociażby powrotu ze szkoły. 

KosmoBoty – praktyczny warsztat z robotyki, realizowany na robo-
tach Ozobot. To ciekawa okazja do nauki podstaw mechaniki, fizyki, 
elektroniki, realizacji swoich pomysłów. Do realizacji warsztatów za-
prosiliśmy Centrum Edukacji Smart LAB.
Hip-hop – 2 warsztaty dla grupy ok 20 osób łącznie. Dzieci podczas 
każdego cyklu 3 dniowych warsztatów pracowały 
w grupie, przełamywały bariery, ułożyły wspól-
nie z prowadzącym tekst piosenki, szlifowały 
dykcję i prezencję, a punktem kulminacyj-
nym było nagranie podkładu w studiu na-
grań w Wejherowskim Centrum Kultury 
w Wejherowie i nakręcenie wideoklipu. 
Zaplanowaliśmy 2 spektakle edukacyjne 
o tematyce ekologicznej i bezpieczeń-
stwa, kierowane do najmłodszych dzieci 
i ich rodziców. Kolorowe spektakle przy-
gotowane przez Teatr Katarynka zawsze 
niosą ze sobą przekaz edukacyjny, który po-
zwala utrwalać właściwe zachowania wśród naj-
młodszych. Teatrzyk wystąpił w dwóch miejscowościach: 
Sławoszyno i Prusewo. 

fot. KCK Krokowa
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I nformujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zmienia się system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.

1.  Po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
ze zm.) przystąpienie właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy (prowadzący działalność gospodarczą w za-
kresie czasowego wynajmu: pensjonaty, wille, hotele, domy wypo-
czynkowe, ośrodki wczasowe, pokoje gościnne, pola namiotowe, 
kampingi, wynajem domków letniskowych, domy opieki i gastrono-
mii: bary, restauracje, stołówki, smażalnie, kawiarnie, lodziarnie) do 
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 
dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nierucho-
mości, wyrażonej w formie pisemnej. Niezłożenie oświadczenia bę-
dzie skutkowało wyłączeniem z systemu z końcem 2019 roku. Wła-
ściciele powyższych nieruchomości, którzy chcą nadal, aby gmina 
odbierała od nich odpady, zobowiązani będą nie tylko do wyrażenia 
pisemnej zgody o przystąpieniu do systemu, ale także do zmiany 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. opłata będzie ponoszona za każdy 
pojemnik lub worek, zarówno z odpadami zmieszanymi jak i z odpa-
dami segregowanymi (szkło, plastik, papier, bioodpady).

2.  Konieczna będzie zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku, gdy 
będą kompostować bioodpady na terenie nieruchomości.

UWAGA, NADCHODZĄ ZMIANY!
3.  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła 

obligatoryjny nakaz segregowania odpadów. Osoby, które posiadają 
w urzędzie gminy złożoną deklarację na odpady zmieszane prosimy 
o zmianę deklaracji. 

Szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Krokowa oraz na tablicach ogłoszeń poszcze-
gólnych sołectw. Prosimy o systematyczne odwiedzanie naszej strony: 
www.krokowa.pl - zakładka „gospodarka odpadami”.
Do końca 2019 r. przedsiębiorcy winni dokonać formalności związanych 
z rejestracją do BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami. 
Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyni-
ku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpi-
su do Rejestru-BDO: sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe, 
firmy budowlane, remontowe, gabinety lekarskie, gabinety stomatolo-
giczne, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, producenci baterii 
i akumulatorów, producenci pojazdów, producenci opakowań, produ-
cenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadza-
jący produkty w opakowaniach, rolnicy powyżej 75 ha ziemi, warsztaty 
samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, prowa-
dzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Wniosek rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej:  
bdo.mos.gov.pl, który po wypełnieniu należy złożyć w formie pisem-
nej do Marszałka Województwa Pomorskiego.
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Z życia szkół
SP w Lubocinie
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w SP Lubocino
16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynno-
ści Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u któ-
rej wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy 
w nim od samego początku. Próba bicia Rekordu jest świetną okazją 
do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących 
życie przez najmłodszych. Punktualnie o godzinie 12.00 uczniowie 
wraz ze strażakami rozpoczęli resuscytacje – 2 wdechy ratownicze i 30 
uciśnięć klatki piersiowej na 4 fantomach podarowanych przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły świetnie po-
radzili sobie z tym zadaniem, gdyż w ubiegłych latach byli przeszkoleni 
przez nauczycieli w ramach realizowanego w szkole Programu Eduka-
cyjnego WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”

XIX Dzień Papieski
W niedzielę poprzedzającą 41. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, 13 października 2019r., w całej Polsce oraz środo-
wiskach polonijnych obchodzony był XIX Dzień Papieski. Jak co roku 
również w naszej szkole pamiętamy o Papieżu Polaku. Hasłem tego-
rocznego Dnia Papieskiego jest wezwanie Jezusa skierowane przez 
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów „Wstańcie, 
chodźmy!”, będące zarazem tytułem książki Jana Pawła II wydanej 
w 2004 roku. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się też w 40 rocznicę 
pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Z tej okazji 17.10 
wspominaliśmy postać Karola Wojtyły w montażu słowno-muzycz-
nym przygotowanym przez uczniów klasy IV pod okiem naszej kate-
chetki pani Mirosławy Wszałek.

Światełko dla hospicjum
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wsparli akcję charytatywną na 
rzecz Puckiego Hospicjum pw. Ojca Pio. 1 listopada Wolontariusze 
z klasy 4 pod opieką pani Lucyny Kramp i pani Władysławy Jarmulew-
skiej we współpracy z Wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Kro-
kowej przeprowadzili zbiórkę datków przy cmentarzu w Tyłowie.
Akacja wzbudziła ogromnie zainteresowanie wśród odwiedzających 
cmentarz ludzi. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim wolontariuszom. 
Cudowne jest to, że potrafili podzielić się swoim wolnym czasem, bez-
interesownie go oddać i pomóc innym ludziom.

Sprzątanie świata 2019
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w Ogólnokrajowej Akcji „Sprzątanie świata 
2019”pod hasłem „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy!”. W pią-
tek 20 września cała szkoła ruszyła sprzątać okolice Lubocina, Karli-
kowa i Tyłowa. Niestety, jak co roku nasi uczniowie mieli pełne ręce 
roboty, ponieważ śmieci było dużo, na poboczach, w lesie.... Maluchy 
z oddziału przedszkolnego z uśmiechem na twarzy uprzątneły teren 
wokół szkoły.
Po ciężkiej, ale owocnej pracy na naszych uczniów czekała nagroda 
– gorące ziemniaki prosto z ogniska. Tak tradycyjnie obchodziliśmy 
Święto Pieczonego Ziemniaka.

Teksty i fot. SP Lubocino
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Z życia szkół
SP w Sławoszynie
Początek listopada sprzyja zadumie i refleksji nad przemijaniem. 
Szczególnie w tym okresie pamiętamy o tych, których zabrakło wśród 
nas. Uczniowie naszej szkoły również pamiętają i w dniu 25 paździer-
nika odwiedzili lokalne Miejsca Pamięci – obelisk upamiętniający 
Mieszkańców Sławoszyna pomordowanych w Piaśnicy oraz pomnik 
Gryfa w Sulicicach. Uprzątnęli też zapomniane groby na cmentarzu 
w Krokowej. Poprzez udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła pamięta” pokazali swoją dojrzałą postawę i udowodnili że 
nigdy nie zapomną o ważnych postaciach i wydarzeniach z naszego 
regionu. 

SP w Wierzchucinie
Konkurs „Jesienne kapelusze”
W październiku z inicjatywy Pani Moniki Krampikowskiej w naszej 
szkole odbył się konkursu pt. „Jesienne kapelusze”, który uwieńczył 
mini pokaz. Na wybiegu dzieci zaprezentowały swoje prace. Pokaz był 
profesjonalny, a kapelusze piękne...

Konkurs plastyczny pod hasłem: 
„11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości”
W październiku nasza szkoła otrzymała zaproszenie do udziału 
w konkursie, w którym uczniowie mieli wykonać projekt pocztówki 
okolicznościowej z okazji 11 listopada. W kategorii uczniów klas VII 
– VIII udział wzięły: Alicja Borchmann klasa 8b, Julia Pipka klasa 8a, 
Zofia Goyke klasa 8a, Paulina Mudlaff klasa 8a. Natomiast w kategorii 
uczniów klas I-III udział wzięli: Paweł Sierpiński klasa 3b, Adam Baran 
klasa 2a oraz Tomasz Pipka klasa 2a, który za swój projekt otrzymał 
wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, 
a Tomkowi składamy Serdeczne Gratulacje!!!

Apel w SP w Wierzchucinie z okazji Święta Niepodległości
W związku z obchodami 101 rocznicy Niepodległości Polski, nauczy-
ciele i uczniowie SP w Wierzchucinie przygotowali apel, który odbył 
się 12 listopada 2019 r. Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie klasy VI 
A zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który przybliżył historię 
Polski od końca XVIII w. do 1918 r. Nie zabrakło pieśni patriotycznych 
i wojskowych, które wykonał szkolny chór przy akompaniamencie 
akordeonu. Na koniec najlepsi uczniowie szkolnego konkursu histo-
rycznego otrzymali dyplomy i nagrody.

Akcja #Ratujemy i uczymy ratować! 
Po raz drugi w naszej szkole! Ufff nie było łatwo ale daliśmy radę! 
Najmłodsi przedstawiciele naszej szkoły wraz z zaprzyjaźnionymi 
„Pszczółkami” oraz starszakami pod okiem szkolnego koordynatora 
M. Krampikowskaiej brały udział w biciu rekordu w jednoczesnym 
wykonaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. I Udało się po raz 
kolejny rekord został pobity! Nasi uczniowie już od najmłodszych lat 
wykazują chęć pomocy drugiemu człowiekowi, dlaczego? Bo człowiek 
wart jest tyle, ile umie dać drugiemu człowiekowi! 

Teksty i fot. SP Wierzchucino

Tekst i fot. SP Sławoszyno
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Z życia szkół
SP w Żarnowcu
„Piaśnica – Kultura miejsca 2019” – podsumowanie projektu
19 listopada 2019 roku uczniowie klas VII, VIII oraz aktorzy spekta-
klu zaprezentowanego podczas wieczornicy niepodległościowej, 
pod opieką P.A.Obszyńskiej, P.B.Dettlaff, P.A.Marzejon, p.H.Gojke 
i P.B.Szefke, uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt edu-
kacyjny „Piaśnica -Kultura miejsca 2019” w Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku zorganizowany we współpracy z Fundacją Sedlaka. 
Uczniowie mieli okazję obejrzeć stroje żołnierzy polskich z czasów 
kampanii wrześniowej 1939 roku zaprezentowane przez grupę re-
konstrukcyjną oraz wysłuchać prelekcji historyków, nadleśniczych, 
prokuratorów, żołnierzy Armii Krajowej i innych ludzi kultury na te-
mat współczesnego stanu badań o zbrodni piaśnickiej, która w 80 lat 
po wojnie, wciąż pozostaje tajemnicza i nieodkryta. Najważniejszym 
jednak przeżyciem tej wizyty był występ teatralny naszych uczniów 
na deskach sceny Muzeum II Wojny Światowej przed liczną rzeszą 
zgromadzonej publiczności z Trójmiasta i okolic, co było dla nich, nie-
wątpliwie, nobilitacją i promocją. Spektakl pt. „Niech Im Jeszcze Pol-
ska jak flaga powiewa…” wyreżyserowany przez P.H.Gojke z autorską 
muzyką P.B.Szefke i choreografią taneczną P.B.Dettlaff wzbudził wielki 
aplauz i wycisnął łzy wzruszenia, a uczniom pozwolił poczuć atmosfe-
rę profesjonalnej sceny teatralnej. Dziękujemy Fundacji Sedlaka za to 
przedsięwzięcie i zaproszenie do projektu, dzięki któremu Piaśnica na 
zawsze pozostanie w naszych sercach i świadomości.

Konkurs „Polska – moje miejsce, mój kraj”
5 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Żarnowcu jako zespół wokalny pod nazwą „Sarnowitz” wzięli 
udział w VI edycji wojewódzkiego konkursu muzycznego „Polska – 
moje miejsce, mój kraj” organizowanym przez NSZZ Solidarność, Mię-
dzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku. 
Zespół zdobył wyróżnienie. Przygotowaniem zespołu zajął się Bar-
tłomiej Szefke, nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Żarnow-
cu. Uczniowie zaprezentowali trzy autorskie kompozycje muzyczne 
Bartłomieja Szefke do wierszy Henryka Józefczyka i Karola Wojtyły – 
utwory o charakterze patriotycznym mówiące o trudnej historii Polski 
oraz o tragicznych wydarzeniach w Lasach Piaśnickich w nawiązaniu 
do 80-tej rocznicy tych wydarzeń. Po występie uczniowie oddali hołd 
ofiarom grudnia 1970 r. pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 
Mieli również możliwość zwiedzenia historycznej Sali BHP. Uczniowie 
wraz ze swoim opiekunem zostali poproszeni o udzielenie wywiadu, 
dla TVP3 Gdańsk, który emitowany został tego samego dnia w gdań-
skiej Panoramie. Ponadto Bartłomiej Szefke miał zaszczyt reprezento-
wać szkołę i Gminę Krokowa podczas rozmowy w studio TVP3 Gdańsk 
w programie „Dzień dobry tu Gdańsk”, do którego zaproszenie dostał 
wraz z organizatorem konkursu, przewodniczącym sekcji Wojciechem 
Książkiem.

Listopad miesiącem pamięci o tych, co już odeszli
Pierwsze dni listopada to szczególny czas pamięci o zmarłych. Wiele osób 
udaje się na cmentarze, aby posprzątać mogiły swoich bliskich. Niestety, 
są też groby, na które z różnych powodów nikt nie przychodzi, dlatego 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu 
w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego oraz 
Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami: p. M. Keppen, p. A. Wojto-
wicz, p. B. Orzeł - Dettlaff oraz p. A. Marzejon włączyli się w akcje „Zbiórki 
Zniczy” oraz projekt „Nie pozwól pamięci zarastać trawą… Sprzątnij grób 
obok” zorganizowaną przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Społecz-
ny i edukacyjno-historyczny projekt miał na celu krzewienie szacunku do 
miejsc pamięci narodowej i nekropolii, poprzez czynne dbanie o opusz-
czone groby. Była to bardzo ważna lekcja wrażliwości, umiejętności za-
chowania się w miejscu pamięci, a także wychowania rodzinnego, oby-
watelskiego i patriotycznego.

Kodowanie i programowanie w klasie pierwszej
Nowa postawa programowa wprowadza elementy kodowania i progra-
mowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klasy pierwszej 
rozpoczęli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych w progra-
mie Scratch. Wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Code Week”. Uczą się 
kodować z wykorzystaniem kubeczków, maty do kodowania i kartki pa-
pieru. Na zajęciach wykorzystują również roboty – sympatycznego Dasha 
i Dota, z którymi poznają tajniki programowania.

Teksty Halina Goyke, fot. SP Żarnowiec
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S poro działo się w naszym lokalnym sporcie w kończącym się wła-
śnie 2019 roku. Przedstawiamy listę najważniejszych imprez, które od-
bywały się na terenie Gminy Krokowa. 
„Krokowska’10” - tradycyjnie wysoko w naszym zestawieniu znajdu-
je się kolejna – największa impreza biegowa Polski Północnej, która 
przyciąga do Żarnowca zawodników z całej Polski i nie tylko. Na starcie 
w tym roku stanęło ponad 400 biegaczy, którzy w upale zmagali się 
z trudną 10 km trasą.

Wydarzenia sportowe 2019

„CYKLO Krokowa” to nowa pozycja w kalendarzu ENERGA CYKLO 
CUP, w którym udział wzięło 450 zawodników z całego kraju. 20 kilo-
metrowa pętla, jest dobrze znana miłośnikom kolarstwa szosowego. 
Przypomnimy, że to w gminie Krokowa w roku 2017 odbywały się Mi-
strzostwa Polski i to dokładnie na tej trasie rywalizowali uczestnicy 
młodszych kategorii wiekowych podczas wyścigu ze startu wspólnego, 
a seniorzy z Michałem Kwiatkowskim na czele rozgrywali „czasówkę ”.

Sportowe dni Gminy Krokowa zorganizowane przez KCK w Krokowej 
odbyły się w ramach obchodów Dni Gminy Krokowa. Bieg leśny z Biało-
góry do Dębek z roku na rok cieszy się coraz większa popularnością. Na 
plażach morskich Gminy Krokowa odbyły się między innymi: Zumba, 
budowanie na piasku, pokaz ratowniczy przygotowany przez ratow-
ników WOPR. Strefa edukacyjna EDUFAN przygotowała eksperymen-
ty dla dzieci, choć zainteresowanie ze strony dorosłych również było 
ogromne. Siatkówka plażowa przyniosła wiele emocji wśród zawodni-
ków i kibiców. Jednak budowanie na piasku okazało się najbardziej wy-
czekiwanym konkursem tego dnia. Dziękujemy PGE EJ 1 - Sponsorowi 
Głównemu Dni Gminy Krokowa
Pierwszego dnia czerwca z inicjatywy wójta odbył się w gminie Kro-
kowa I Gminny Dzień Dziecka połączony z Olimpiadą Lekkoatletycz-

ną. W Lubocinie zorganizowano rajd edukacyjny z ośmioma punkta-
mi kontrolnymi, na których m.in. należało wykonać: slalom w butach 
strażackich, strzelić do celu z markera paintballowego, ułożyć puzzle 
czy też odpowiedzieć na pytanie przyrodnicze. Przy Szkole Podstawo-
wej w Wierzchucinie odbywały się gry i konkurencje sportowe dla naj-
młodszych: zabawy animacyjne, konkursy, zabawy taneczno – rucho-
we. Wójt wraz z małżonką w strojach z okresu średniowiecza bawili się 
wraz z dziećmi. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska 
z malowaniem twarzy oraz baloników. Atrakcją były także „dmuchań-
ce”, z których dzieci mogły do woli korzystać. Szkoła w Żarnowcu po-
dzieliła obchody Gminnego Dnia Dziecka na 3 strefy. Pierwsza strefa 
– poświęcona bezpieczeństwu, zapraszała dzieci do obejrzenia pokazu 
policyjnego z psem tropiącym oraz sprzętu strażackiego. Druga strefa, 
obsługiwana przez Nadleśnictwo Wejherowo prezentowała materiały 
o tematyce przyrodniczej. W strefie gier i zabaw odbył się pokaz koszy-
kówki, przygotowany przez zawodników drużyny „Trefl Sopot”, zajęcia 
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Wydarzenia sportowe 2019

Pomogli wybudować wieże otwartych serc

Po raz kolejny przedstawiciele naszego samorządu angażują się 
w życie społeczności lokalnej. 27 października w Choczewie odbył 
się koncert charytatywny na rzecz poszkodowanych mieszkańców 
w katastrofie budowlanej, która nastąpiła po eksplozji butli z gazem. 
Członkowie Rady Gminy na czele z przewodniczącym Panem Markiem 
Krzebietke nie pozostali obojętni i również włączyli się w organizację 
tego wspaniałego wydarzenia. 

piłki nożnej prowadziła Akademia Piłkarska „Orzełki”, w salach szkoły 
można było wziąć udział w zajęciach manualnych. Szkoła w Krokowej 
postawiła na sportowy charakter wydarzenia. Na dwóch boiskach od-
bywały się międzyszkolne rozgrywki piłki nożnej oraz koszykówki, na 
boisko lekkoatletyczne zaproszono zawodników chcących wypróbowa-
nia swoich sił w biegach oraz skoku przez płotki, a także skoku wzwyż. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa 
oraz skatepark, na którym młodzież mogła podszkolić się w jeździe na 
rolkach dzięki warsztatom rolkarskim, prowadzonym przez profesjona-
listów, które zakończone były widowiskowym pokazem.

Piłkarskie zmagania najmłodszych mogliśmy oglądać na turniejach 
o Puchar Wójta Gminy Krokowa oraz o Puchar Rady Gminy Krokowa 
w których łącznie wzięło udział ponad 200 uczestników. Seniorskie 
drużyny rywalizowały na boiskach A i B klasy. 
Druga edycja Rodzinnego Biegu Niepodległości odbyła się w Wierz-
chucinie. Całe rodziny licznie stawiły się starcie biegu. Szczególne po-
dziękowania dla Pana Bartka Pipki za trud włożony w przygotowanie 
tej imprezy. Do zobaczenia za rok.
„Cyklo Gravel Krokowa” – to wyścig kolarski, który odbył się 10 listo-
pada w Żarnowcu. 150 zawodników rywalizowało na trasach, które 
łączą w sobie odcinki dróg leśnych i asfaltowych. Wyścig gravelowy 
dedykowany jest dla każdego rodzaju rowerów. Decyzja o doborze 
roweru i ogumienia należy do uczestnika. Wyścig główny rozegrany 
został na dystansie – ok. 72 km. Drugi start był okazją do przejechania 
części trasy wyścigu (około 36 km). Odbył się również wyścig rodzinny, 
na dystansie 10 km dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją kolar-
ską przygodę, oraz jeżdżących rekreacyjnie. Były to pierwsze zawody 
gravelowe w Polsce.
Oprócz wspomnianych powyżej imprez sportowych, w 2019 roku na 
terenie naszej gminy odbyło się szereg innych pomniejszych zawodów 
i rywalizacji sportowych.
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W  dniu 19.09.2019 na zamku w Krokowej odbyły się coroczne uro-
czystości jubileuszowe z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystości poprzedziła msza św. W intencji Jubilatów. Medale za 
Długoletnie Pozycie Małżeńskiej przyznawane przez Prezydenta RP 
wręczył Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, życząc jednocześnie 
Jubilatom zdrowia oraz siły do świętowania kolejnych rocznic. Uro-

Urząd Gminy w Krokowej informuje, że jubileusz 50-lecia małżeństwa mieszkańców z terernu 
gminy Krokowa, organizowany przez Urzad Stanu Cywilnego wraz z wręczeniem Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie może odbyć się jedynie na wniosek jubilatów, bądź ich rodzin.
Zgłoszenie umożliwi złożenie wniosku o nadanie medali przyznawanych przez Prezydenta RP.
W związku z długą procedurą rozpatrywania wniosków (6-8 miesięcy) uprzejmie prosimy o od-
powiednio szybsze zgłaszanie jubileuszu.

Prosimy zainteresowanych, którzy obchodzić będą Złote Gody w 2020 r. o kontakt z Urzędem 
Stanu Cywilnego w Krokowej osobiście lub telefonicznie pod nr 58 675 41 11.

Jubileusze pożycia małżeńskiego

czystości uświetnił występ kapeli kaszubskiej „Manijoce”.
Ze względu na stan zdrowia Jubilatów 3 pary małżeńskie obchodzą-
ce 60 lecia małżeństwa Wójt odwiedził w domu. 

Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i pomyślności. 
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12  lipca 2019 r. Pani Antonina Nagel mieszkanka Parszczyc ukończyła 
92 urodziny, natomiast 28 lipca 2019 r. Pani Krystyna Styn mieszkanka 
Prusewa 93 urodziny. 
W sierpniu swój Jubileusz obchodzili: 1 sierpnia 2019 r. Pan Eugeniusz 
Mierzejewski z Wierzchucina, który ukończył 91 lat, w dniu 6 sierpnia 
2019 r. Pani Paula Ratajczak z Prusewa, ukończyła 97 lat, następnie 
17 sierpnia 2019 r. Pani Klara Hebel z Goszczyna, która obchodziła 96 
rocznicę urodzin i 23 sierpnia 2019 r. Pan Jan Rogocki w Tyłowa święto-
wał swoje 97 urodziny.
We wrześniu 2019 r. trzy mieszkanki DPS w Lubkowie obchodziły swoje 
urodziny: 15 września 2019 r. Pani Wanda Marcinkowska ukończyła 91 
lat, 16 września 2019 r. Pani Elżbieta Badowicz również ukończyła 91 lat, 
natomiast 28 września 2019 r. Pani Halina Świątek-Grusiecka 92 lata.
W październiku aż ośmioro Jubilatów z terenu Gminy Krokowa obcho-
dziło swoje urodziny.

Jubileusze
1 października 2019 r. 90 lat ukończyła Pani Agnieszka Pranga mieszkan-
ka Parszkowa, dnia 7 października 2019 r. 94 lata ukończyła Pani Wanda 
Talarczyk z Lubkowa. Następnie 18 października 2019 r. swój Jubileusz 
z okazji ukończenia 91 roku życia świętowała Pani Bernarda Lieske rów-
nież mieszkanka Lubkowa, a 19 października 2018 r. dwie osoby z na-
szej Gminy obchodziły swoje święto - 94 lata ukończyła Pani Kazimiera 
Standio ze Sławoszyna oraz 97 lat ukończyła Pani Leokadia Drzeżdżon 
z Parszkowa. Kolejną Jubilatką była Pani Elza Adrian z Sulicic, która 
27 października 2019 r. ukończyła 91 lat. 28 października 2019 r. Pan Bru-
non Wendt z Parszczyc świętował swoje 91 urodziny. Z kolei Pan Konrad 
Much z Wierzchucina, 31 października 2019 r. ukończył 91 lat.
9 listopada 2019 r. Pani Czesława Styn z Lubkowa ukończyła 97 lat.
Wójt Gminy Krokowa wraz z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krokowej odwiedzili Jubilatów w dniu ich urodzin, 
złożyli najserdeczniejsze życzenia i wręczyli kwiaty oraz upominki.

Elza Adrian

Krystyna Kwiatkowska

Jan Rogocki

Wanda Talarczyk Brunon Wendt

Kazimiera Standio Czesława Styn Halina Świątek-Grusiecka

Eugeniusz Mierzejewski Konrad Much Agnieszka Pranga

Elżbieta Badowicz
Wanda Marcinkowska

Bernarda Lieske Leokadia Dżeżdżon
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