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Rozwój Gminy Krokowa - co się wydarzyło i co nas czeka

Szanowni Państwo,
Kończy się już rok 2016. Był to w naszej Gminie zarówno czas 
mobilizacji, pracy jak 
i jednocześnie ogromnej satysfakcji z efektów realizacji ważnych dla 
nas wszystkich przedsięwzięć. Inwestycje, które w przeważającej 
mierze wykonywaliśmy przy udziale pozyskanych środków unijnych z 
tak zwanej perspektywy 2007-2013 zostały zakończone i rozliczone. 
Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia ukierunkowane były na 
rozwój gminy, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
uwypuklenie walorów przyrodniczych i turystycznych naszej gminy. 
Wiele tematów realizowaliśmy w dziedzinie ochrony środowiska,  czy 
kultury. Ogromna praca została wykonana przy realizacji 
największego w historii gminy projektu dotyczącego modernizacji 
naszych dwóch największych oczyszczalni ścieków w Kłaninie i 
Żarnowcu oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Białogórze, Dębkach 
 Sławoszynku. Z wielką determinacją dążyliśmy do zakończenia m.in. 
projektów upiększających i podnoszących rangę turystyczną, 
rekreacyjną i wizerunkową gminy. Budynek nowej siedziby Urzędu, 
zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na skatepark z siłownią 
w Krokowej, obiekt tzw. Rybaczówki w Dębkach, czy pasaż pieszo-
jezdnego w kierunku do morza w Białogórze, to flagowe

 przedsięwzięcia,  które cieszą nie tylko mieszkańców,  lecz także 
turystów odwiedzających naszą  gminę. Oczywiście to tylko część z 
wyzwań jakie stanęły przed nami w okresie ostatnich dwóch latach. 
Wszystkie nasze starania cieszą tym bardziej, że słyszymy od 
Państwa słowa wsparcia, a w rankingach ogólnokrajowych jak np. w 
rankingu gazety „Rzeczpospolita” jesteśmy wśród samorządów 
nagradzani za 1 miejsce w Polsce dla najlepiej wykorzystujących 
środki unijne,  a według przeprowadzonych badań na 9 miejscu w 
kraju w konkursie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 
zakresie Zrównoważonego Rozwoju!!! W woj. pomorskim 
jesteśmy jedyną gminą wiejską na tak wysokim miejscu. 

Mamy świadomość tego, że to co dzieje się na naszym terenie jest 
zasługą odważnych decyzji całego Samorządu gminy Krokowa. 

A co na przyszłość ….
Od kilkunastu lat przyświeca nam zasada zrównoważonego 
rozwoju. Nie planujemy zmieniać kierunku działań ani 
priorytetów. Nadal bardzo ważne są dla nas inwestycje z 
zakresu ochrony środowiska. W najbliższym czasie z pomocą 
Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego planujemy 
zakończyć proces budowy kanalizacji sanitarnej. Wiemy, że na 
swoją kolej cierpliwie czekają mieszkańcy Parszkowa, Sulicic 
Wybudowania, Goszczyna Wybudowania, Szarego Dworu, czy 
też Glinek. Mamy nadzieję, że z udziałem pozyskanych środków 
unijnych uda nam się ten ambitny cel osiągnąć. Pozyskaliśmy 
także 2,0 mln zł z Unii Europejskiej na termomodernizację kilku 
ważnych obiektów komunalnych zlokal izowanych w 
Sławoszynie, Krokowej i Wierzchucinie. 

Dzięki tej inwestycji, której głównym celem jest ograniczenie 
emisji CO2 obniżymy przede wszystkim koszty utrzymania 
następnych obiektów z listy gminnej infrastruktury.
W i ę c e j  u w a g i  p o ś w i ę c a m y  z a d a n i o m  z  z a k r e s u 
bezpieczeństwa. Modernizacje i budowy dróg oraz chodników, 
niekiedy w porozumieniu z Powiatem czy też Województwem są 
dla nas jednym z priorytetów. W 2016 r. przeznaczyliśmy sporą 
pulę środków na wykonanie licznych projektów, które później 
sukcesywnie będziemy realizować na terenie całej gminy. Z 
ogromną radością przyjęliśmy informację, że udało się pozyskać 
środki unijne na modernizację kilku osiedlowych dróg w 
Dębkach. Ponadto wraz z Powiatem planujemy zmodernizować 
trasy: z Goszczyna do Karwieńskich Błot,  wjazd do Dębek, ze

Słuchowa do  Prusewa i tzw. „skrót” na trasie Brzyno – 
Wierzchucino, a także fragmentami na trasie Świecino - 
Połchówko . Niebawem ruszają pierwsze prace warte łącznie ok. 
9-10 mln zł. 
Chcemy nadal rozwijać się w zakresie jakości kształcenia 
naszych dzieci. Już teraz, z pieniędzy pozyskanych z Unii 
Europejskiej, za kwotę niespełna 1,8 mln zł, prowadzimy 
dodatkowe zajęcia we wszystkich szkołach będących na terenie 
gminy wraz z ich doposażeniem. Pozytywne dla Gminy Krokowa 
okazało  się  rozstrzygnięcie konkursu unijnego na utworzenie 
nowych przedszkoli. Zajęliśmy 1 miejsce w Województwie 
Pomorskim!!! 
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Rozwój Gminy Krokowa - co się wydarzyło i co nas czeka

Za kwotę niemal 1,3 mln zł udostępnimy naszym małym mieszkańcom 
łącznie dodatkowe 85 miejsc w tworzonych przedszkolach w Krokowej 
i w Wierzchucinie. Po wykonaniu nowych obiektów szkolnych w 
Żarnowcu i Wierzchucinie jesteśmy gotowi w 2017 r. rozpocząć 
rozbudowę placówki w Krokowej o dodatkowe zaplecze sportowe. 
Mamy do  dyspozycji 3,2 mln zł z Ministerstwa Sportu na budowę hali 
widowiskowo – sportowej i boiska lekkoatletycznego. Wartość 
kosztorysowa tych inwestycji sięga rzędu 17 mln zł. 

Po przedstawieniu kompleksowych i szczegółowych informacji ze 
strony rządu RP dotyczących planowanej reformy oświaty planujemy 
przeprowadzić proces modernizacji pozostałych obiektów szkolnych 
w Lubocinie i Sławoszynie, a także dokończyć adaptację nowej szkoły 
w Wierzchucinie. 

Bardzo bliskie są nam działania w sferze rozwoju bazy turystycznej. 
Liczymy na to, że w pierwszej połowie 2017 r. w ramach unijnego 
projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” rozpoczniemy proces 
rozbudowy i modernizacji istniejących ścieżek rowerowych z 
Krokowej do Swarzewa, a także na ciągu Karwieńskie Błota – Dębki – 
Białogóra. Niebawem zakończymy proces wykonania dokumentacji 
dotyczącej przedłużenia ciągu rowerowego z Krokowej w kierunku 
Wejherowa.

 Wykonanie całej zaplanowanej sieci ścieżek warte ok. 5,0 mln zł 
umożliwi nam bezproblemowe poruszanie się rowerem z terenu 
Gminy Krokowa do Helu, Wejherowa, Pucka czy też przez Gminę 
Choczewo w kierunku Łeby. Planujemy wspierać turystykę kajakową. 
Przystąpiliśmy do udziału w projekcie „Kajakiem przez Pomorze” 
dzięki czemu za 0,5 mln zł wybudujemy na rzece Piaśnica dwie 
przystanie kajakowe w celu poprawy bezpieczeństwa i uatrakcyjnienia 
tego typu działalności turystycznej. 

Ważnym obszarem naszego zainteresowania jest ochrona 
zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz religijnego. Dzięki 
ogromnej determinacji oraz niewątpliwej pomocy ze strony 
władz samorządowych województwa, pozyskanym środkom 
unijnym, w partnerstwie z parafiami, zakonem sióstr 
Benedyktynek i Fundacją Europejskie Spotkania w latach 2017-
2018 przeprowadzimy długotrwały i kosztowny (8,0 mln zł) 
proces modernizacji najcenniejszych zabytków w Krokowej i 
Żarnowcu.

Myślimy także o zagadnieniach z zakresu ochronny zdrowia. 
Chcemy aby Samorząd naszej gminy czynnie uczestniczył w 
procesie kształtowania usług prozdrowotnych. Wykonaliśmy już 
pierwszy ruch przejmując ośrodek zdrowia w Wierzchucinie 
(docelowo do świadczenia tego typu usług planujemy 
przeznaczyć obecny obiekt gimnazjum), urządzamy 
pomieszczenie do świadczenia usług stomatologicznych w 
Wierzchucinie, mamy także wiedzę, że w Krokowej od 2017 r. 
planuje się rozpoczęcie rozbudowy istniejącego ośrodka 
zdrowia. 

Szanowni Państwo, to tylko część planów, gdyż o 
wszystkich zadaniach w każdej z miejscowości w gminie nie 
sposób napisać. Najbliższy rok oraz lata będą niewątpliwe 
okresem ogromnej pracy zmierzającej do realizacji naszych 
wspólnych wieloletnich planów przede wszystkim w 
oparciu o udział środków pozyskanych m.in. z Unii 
Europejskiej. W tym czasie będziemy skupiać się na 
opracowaniu kolejnych i aktualizacji funkcjonujących 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
oraz na poszukiwaniu możliwości finansowania kolejnych 
inwestycji takich jak np. rozbudowa bazy kulturalnej w 
oczekujących na swoją  kolej miejscowościach Kłanino, 
Karwieńskie Błota I i II, czy dalsza estetyzacja wszystkich 
wsi w naszej gminie. Chcemy, aby tak jak to miało miejsce w 
poprzednich latach gmina dążyła do efektywnego i trwałego 
rozwoju.  
Liczymy na Państwa wsparcie.
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Przestrzeń naszej gminy jest dobrem wspólnymi i trzeba z niej 
korzystać racjonalnie.
Celem planowania przestrzennego jest wykorzystanie i 
zabezpieczenie środowiska naturalnego i zabudowanego w taki 
sposób, by umożliwić zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych 
pokoleń. 
 Jak już podkreślano jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która w 
celu ochrony strefy nadmorskiej przystąpiła kompleksowo do 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego teren od wschodniej granicy gminy, 
od wsi Karwieńskie Błota Pierwsze i Drugie, aż do zachodniej 
granicy, do wsi Białogóra – tzw. „plany na zielono”. Plany 
miejscowe umożliwią ochronę strefy nadmorskiej gminy gdyż  
przeznaczają większość terenów jako tereny rolne z zakazem 
zabudowy i mają zapobiegać „rozlewaniu” się nielegalnej 
zabudowy. Realizując politykę przestrzenną, Radni Gminy 
Krokowa w bieżącym roku mogli uchwalić plan miejscowy dla „Łąk 
Odargowskich” a dla „Łąk Żarnowieckich i Lubkowskich” trwa 
procedura opracowania planów. Dla terenów położonych w rejonie 
„Wierzchucińskich Błot”, „Białogórskiego Bagna” i „Białogórskiej 
Strugi” powtarzana jest część procedury planistycznej. 

W października 2016 r. odbyły się Spotkania z Seniorami w Zamku 
w Krokowej, na które zostali zaproszeni mieszkańcy Gminy 
Krokowa (kobiety w wieku od 60 lat i mężczyźni w wieku od 65 lat). 
W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy 
Krokowa, Wójt Gminy Krokowa, Zastępca Wójta Gminy Krokowa, 
Radni Gminy Krokowa i Sołtysi Gminy Krokowa.
Z zaproszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krokowej skorzystało około 320 Seniorów.
Podczas Spotkań Seniorom czas umilał zespół muzyczny 
„UNISON”. Najstarszym przedstawicielom poszczególnych wsi 
wręczono kwiaty, słodki upominek oraz dyplomy z życzeniami.
Serdecznie zapraszamy Seniorów do skorzystania z zaproszenia 
w przyszłym roku.

Jubileusze pożycia małżeńskiego

„Wspólna przestrzeń -wspólne dobro”

Od 15 stycznia br. obowiązuje długo oczekiwany przez mieszkańców 
plan miejscowy dla wsi Krokowa. Plan ten umożliwił gminie między 
innymi sprzedaż w październiku br. terenu w sąsiedztwie cmentarza, 
który przez wiele lat był niezagospodarowany. Zgodnie z ustaleniami 
planu i warunkami sprzedaży, nabywca gruntu dla sieci sklepów 
„POLOmarket” zobowiązany jest do wybudowania na tym terenie 
obiektu usługowego w terminie do 4 lat, jednak wykonawca deklaruje 
znacznie krótszy termin realizacji inwestycji. 
W trakcie opracowania jest 14 planów miejscowych, które umożliwią 
rozwój inwestycyjny m.in. wsi Słuchowo, Prusewo, Kłanino, 
Żarnowiec, Lubkowo.
Plany stanowią podstawę rozwoju gminy. Nowe plany miejscowe 
wskażą nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, spowodują 
wzrost wartości nieruchomości znajdujących się w granicach ich 
obowiązywania i zachęcą do zakupu działek budowlanych. Efektem 
planów jest też napływ ludności do gminy i powstanie nowych miejsc 
służących między innymi rekreacji. Uchwalenie nowych planów wiąże 
się również ze wzrostem dochodów gminy, które można wykorzystać 
np. na nowe inwestycje.
Rozwój Naszej Gminy to rozwój zrównoważony i funkcjonalny.

1 września 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali z 
okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego. Na spotkanie w zamku w 
Krokowej przybyło 9 par małżeńskich, Państwo: Teresa i Józef 
Sosnowscy z Minkowic, Elżbieta i Stefan Keppen z Krokowej, 
Krystyna i Antoni Sokołowscy ze Słuchowa, Elżbieta i Brunon 
Kosiróg z Żarnowca, Astrit i Alfons Schmidt z Krokowej, Teresa i 
Brunon Liss ze Sławoszyna, Brygida i Alfons Adrian ze Sławoszyna 
oraz Jubilaci obchodzący 60 lecia małżeństwa Państwo: Maria i 
Leon Patok z Brzyna, Jadwiga i Paweł Szymikowscy z Tyłowa. 
Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy 
Krokowa Henryk Doering, życząc jednocześnie Jubilatom zdrowia 
oraz sił do świętowania kolejnych rocznic. Życzenia Jubilatom 
złożył również Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt 
Piontek oraz kierownik USC Lucjan Gordziej .
Uroczystość uświetnił występ kapeli Pana Józefa Roszmana.
Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i pomyślności.

Spotkania z Seniorami
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W czerwcu 2016 r. 90 lat obchodził Pan Leon Ewald, 
mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie. 
Lipcowi solenizanci to Pani Stefania Dettlaff ze Sławoszyna, 
która  01.07.2016 r. obchodziła 90 lat, Pani Małgorzata 
Rohraff z Krokowej, która 24.07.2016 r. świętowała 94 
urodziny oraz Pani Krystyna Styn z Prusewa, która 
28.07.2016 r. obchodziła 90 urodziny.
W sierpniu świętowali: Paula Ratajczak z Prusewa 94 lata ( 
06.08.2016 r.), Klara Hebel z Goszczyna 93 lata (17.08.2016 
r.), Jan Rogocki z Tyłowa 94 lata (23.08.2016 r.) i Anna Lesner 
z Krokowej 90 lat. (31.08.2016 r.)
Jubilaci wrześniowi to Pani Gerda Dudzik z Wierzchucina, 
która 14 września 2016 r. obchodziła 96 lat, Pani Helena 
Dominik z Tyłowa w dniu 29 września 2016 r. obchodziła 97 lat 
i Pani Dorota Baran z Wierzchucina, która tego samego dnia 
obchodziła 92 urodziny.
19 października 2016 r. dwie jubilatki obchodziły swoje 
urodziny: Pani Kazimiera Standio ze Sławoszyna (91 lat) oraz 
Pani Leokadia Drzeżdżon z Parszkowa (94 lata)
Natomiast w listopadzie 2016 r. świętowały dwie solenizantki: 
Pani Czesława Styn z Lubkowa – 9 listopada 2016 roku 
obchodziła 94 urodziny i Pani Maria Okoń-Dominik z Dębek 
dnia 11 listopada 2016 r. obchodziła 92 lata.

Wójt Gminy Krokowa z Zastępcą Wójta i przedstawicielami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej 
odwiedzili Jubilatów w dniu ich urodzin, aby życzyć 
wszystkiego co najlepsze, wręczyć kwiaty oraz drobne 
upominki. 

Jubileusze

Stypendia Naukowe Rady Gminy Krokowa

27 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Rady Gminy Krokowa, podczas którego zostały przyznane 
Stypendia Naukowe Rady Gminy Krokowa szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom z terenu Gminy. Komisja rozpatrzyła 31 wniosków 
i przyznała 16 stypendiów. 
Oto lista nagrodzonych: 

GIMNAZJUM 

1. Mikołaj Wszołek – Gimnazjum w Krokowej
2. Aleksandra Nagel – Gimnazjum w Krokowej
3. Michał Maciszka– Gimnazjum w Krokowej
4. Paulina Górkowska – Gimnazjum w Wierzchucinie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

1. Wiktoria Zasada – Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie 
2. Kinga Kielińska – Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie
3. Karolina Milewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
4. Agata Orzeł – Liceum Ogólnokształcące w Pucku

SZKOŁY WYŻSZE 

Studia Licencjackie (I stopnia):

1. Alicja Obszyńska – Sopocka Szkoła Wyższa
2. Kinga Jarmulewska – Uniwersytet Gdański
3. Beata Zagórska – Uniwersytet Gdański
4. Krzysztof Laddach – Politechnika Gdańska

Studia Magisterskie jednolite (I i II stopnia):

1. Grzegorz Kościelniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
2. Zuzanna Dąbrowska – Uniwersytet Gdański
3. Klaudia Koziróg – Uniwersytet Gdański
4. Paulina Maciszka – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Oświata
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele samorządu Gminy 
Krokowa dotarli do wszystkich jednostek oświatowych składając gronu 
pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły podziękowania za 
pracę oraz życzenia z okazji obchodzonego święta. 14.10.2016 r. 
samorząd zaprosił na wspólne spotkanie nauczycieli, którzy otrzymali 
Nagrody Wójta, uzyskali w bieżącym roku awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół w celu podziękowania 
za ich dotychczasową prace na rzecz oświaty.
Za szczególne zasługi dla oświaty Wójt Gminy Krokowa wręczył pięciu 
nauczycielom Nagrody, tj.: p. Kamili Kędziorze z Gimnazjum im. ks. A. 
Radomskiego w Wierzchucinie, p. Marii Schmidt z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Krokowej, p. Danucie Reszke ze Szkoły Podstawowej im. 
kadm. W. Steyera w Krokowej, p. Żanecie Stawickiej – nauczycielowi 
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu i p. Barbarze Ziemann 
– nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w 
Wierzchucinie.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczono p. Kamilii 
Behmke i p. Joannie Rzeszutek – nauczycielkom Szkoły Podstawowej 
im. kadm. Wł. Steyera w Krokowej oraz ks. Bogdanowi Barei – katechecie 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej.

Jestem SMART
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Jestem SMART”, w kategorii na 
zorganizowanie „Dnia z technologią”. Organizatorem konkursu jest wydawca magazynu „TIK w edukacji” - czasopismo o wykorzystywaniu 
nowej technologii w szkole. Koordynatorkami wydarzenia oraz autorkami scenariuszy zajęć były panie: Monika Gnutek i Żaneta Stawicka. 
„Jestem SMART”, czyli S jak sprytny, M jak mobilny, A jak aktywny, R jak Rozsądny, T jak technologicznie zakręcony. Nauczyciele i uczniowie 
ze szkoły w Żarnowcu udowodnili, że można nową technologię wykorzystać do nauki, nie tylko do zabawy. Wszystkie zadania dla uczniów 
były opublikowane na blogu www.wirtualnyokzeszyt.blogspot.com. W konkursie wzięło udział ponad 700 szkół z całej Polski. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych innowacyjnych i inspirujących dzieci działań edukacyjnych.  

Wizyta w ramach międzynarodowego partnerstwa

W dniach 9-12 września reprezentacja samorządowa z Gminy Krokowa przebywała w Wilnie. Od wielu lat Gmina Krokowa współpracuje z 
ze Starostwem w Nowej Wilejce. Obecny wyjazd zorganizowano między innymi w związku z Jubileuszem 35-lecia Reprezentacyjnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Na koncercie jubileuszowym Z-ca Wójta Grzegorz Zaczek w imieniu Gminy złożył życzenia i 
wręczył pamiątkową statuetkę. Przedstawiciele samorządu odwiedzili również polskie Gimnazjum im. Jana Ignacego Kraszewskiego w 
Wilnie, z którym współpracujemy od 5 lat. Delegacja uczestniczyła także w spotkaniu z Wicemarszałkiem Sejmu Republiki Litewskiej Panem 
Jarosławem Narkewiczem, który przedstawił sytuację polityczno-społeczną Polaków na Litwie.
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Po raz pierwszy na terenie gminy Krokowa, w dniu 19.11.2016r., 
odbył się konkurs teatralny pt.: „Bo w pamięci jest siła zaklęta”, do 
którego przystąpiło 8 grup teatralnych ze szkół podstawowych 
gmin: Krokowa, Puck i Gniewino. Z inicjatywy Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Północnego 
organizatorami była Gmina Krokowa i Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Żarnowcu. Impreza odbyła się pod 
patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, Wójtów Gmin: Krokowa, Gniewino i 
Puck. W komisji, oprócz przedstawicieli ŚZŻAK zasiadła Pani 
Jolanta Jaworska- aktorka, reżyser i pomysłodawczyni formuły 
konkursu oraz Pan Piotr Jankowski- aktor teatralny i filmowy. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i 
merytoryczny, a 3 zwycięskie zespoły wystąpią na deskach 
Teatru Wybrzeże, a będą to: Szkoła Podstawowa im. 
Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Drzeżdżona w Lubocinie ( klasy 4-6) oraz Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żarnowcu- klasy 1-3. 
Miłym akcentem finałowym było wręczenie przez żołnierzy Armii 
Krajowej medalu pamiątkowego, z okazji XXV lecia działalności 
Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Szkole Podstawowej im. J. 
Korczaka w Żarnowcu oraz indywidualnie Pani Aleksandrze 
Obszyńskiej, za wspieranie działań na rzecz krzewienia pamięci 
historycznej.

Obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Konkurs historyczny „BO W PAMIĘCI JEST SIŁA ZAKLĘTA”

Obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
odbyły się w Krokowej. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem 
spod budynku Urzędu Gminy pod Kościół w Krokowej. Po 
przybyciu na miejsce do zebranych przemówił Kazimierza Plocke 
– Poseł na Sejm RP, Jarosław Białk – Starosta Powiatu Puckiego, 
płk. Marian Leszek Wiśniewski – Związek Piłsudczyków Okręg 
Rozewie oraz Henryk Doering – Wójt Gminy Krokowa. Pod tablicą 
ku czci pomordowanych w Piaśnicy delegacje złożyły kwiaty. 
Uroczystości zakończył występ słowno muzyczny przygotowany 
w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przez uczniów 
Gimnazjum im. Alfonsa Radomskiego w Wierzchucinie oraz Msza 
Św. w intencji Ojczyzny.

Wieczorem w Szkole Podstawowej w Żarnowcu odbyła się 
uroczystość z udziałem uczniów, władz gminy Krokowa oraz 
gości. Już po raz 24 uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, 
przygotowali nastrojowe, słowno-muzyczno-taneczne, 
patriotyczne widowisko pt. „Naród, co pragnie wolnym być, winien 
Pamięć ocalić i czcić.”, poświęcone historii naszej Ojczyzny, a w 
szczególności wracającym do niej wreszcie Bohaterom: 
żołnierzom Armii Krajowej i tzw. Żołnierzom Wyklętym, o których 
ciągle tak mało wiemy.

Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa (…)
"11 LISTOPADA" Ludwika Wiszniewskiego
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Rok 2016 w Gminie Krokowa obfitował w szereg wspaniałych imprez 
sportowych. Oprócz zmagań w swoich klubach w takich dyscyplinach 
jak piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, MTB czy biegi, odbył 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 ważniejszych wydarzeń.

Gmina Krokowa nie wyobraża już sobie swojego regionu bez 
rowerów. Rower stał się jednym z atutów  promocyjnych Gminy 
Krokowa w ramach produktu „KROKOWA ROWEROWA”. Dzięki 
corocznej współpracy z Lang Teamem i organizacją imprez dla 
amatorów, w Krokowej inwestuje się w turystykę rowerową, która 
pozwala odkryć całym rodzinom przepiękne zakątki tego 
nadmorskiego rejonu. Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku 
odbyła się tam kolejna impreza z cyklu Maratony Rowerowe Lang 
Team dla miłośników MTB. Na starcie stanęło ok 900 zawodniczek i 
zawodników. Kolorowe, kolarskie miasteczko umieszczono na 
podzamczu kompleksu zamkowego w Krokowej. Z kolei fani szosy 
mogli zmierzyć się w wyścigu Colnago Lang Team Race. Wyścig 
zgromadził na starcie ponad 600 zawodników, a wśród nich sam 
Czesław Lang. Z relacji zawodników, było to krokowskie święto 
sportowe dla wszystkich amatorów i sympatyków rowerów. 
Siostrzana impreza „Mistrzostwa Gminy Krokowa MTB – III edycja” 
zorganizowana w Żarnowcu była dopełnieniem zmagań wśród 
miłośników dwóch kółek.

Po raz pierwszy w Gminie Krokowa zorganizowano prawdziwe święto 
dla biegaczy. W ramach edycji „Kaszuby Biegają” w Żarnowcu odbył 
się wyścig biegowy „Krokowska 10”, który zgromadził na starcie 
ponad 500 uczestników. Wiemy już na pewno, że impreza odbędzie 
się również w przyszłym roku i zostanie poprzedzona potężną dawka 
emocji podczas I Biegu Dookoła Kaszub długości 590 km. 
Zakończenie I etapu i rozpoczęcie II etapu odbędzie się w 
miejscowości Dębki, w okresie długiego weekendu majowego. 
Serdecznie zapraszamy.

Informacje sportowe

Białogóra gościła po raz trzeci sympatyków coraz bardziej 
popularnego sportu Nordic Walking. Przeprowadzono tam 
bowiem kolejną edycję Puchar Bałtyku na dystansie 5 km i 10 
km. Malownicza trasa prowadziła po leśnych, wydmowych 
białogórskich szlakach wśród jagód i paproci. Najlepszych w 
swoich kategoriach wiekowych nagrodzono pucharami i 
statuetkami. Start wyścigu poprzedzono warsztatami z techniki 
chodzenia i sposobu dobierania właściwych kijków. Gmina 
Krokowa również miała swoja reprezentację.

Wspaniała wiadomość dotarła do Wierzchucina z Pomorskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Po wycofaniu się zespołu Fundacja 
AURA- wicemistrza III-ciej ligi minionego sezonu, uzupełnienie 
wakatu zaproponowano drużynie KS Wicher I Wierzchucino. 
Przypomnijmy, Wicher wygrał w sezonie 2015/16 rundę 
zasadniczą IV ligi z kompletem zwycięstw, wierzymy, że sezon 
2016/17 dla Wichra Wierzchucino w III lidze będzie udany i 
przyczyni się do podwyższenia poziomu tego wspaniałego 
sportu w naszym regionie, a to być może przyciągnie do jego 
uprawiania dzieci i młodzież. Zachęcamy i zapraszamy na 
mecze, które rozgrywane są na sali przy Szkole Podstawowej w 
Żarnowcu, a także do śledzenia bieżących informacji na 
facebooku.

Diverse Night Of The Jumps i pierwszy w Polsce backflip na 
quadzie autorstwa Patryka Siekaja!  W gdańskiej Ergo Arenie po 
przejazdach FMX-owców przyszedł czas na pierwszą "grubą" 
atrakcję, czyli pierwsze w Polsce salto w tył na quadzie! Po kilku 
rozgrzewkowych skokach ekipy Blessed Brothers, na prośbę 
Patryka Siekaja kibice umilkli, a "Patol" przy całkowitej ciszy po 
raz pierwszy w życiu spróbował wykonać salto w tył na swoim 
czterokołowcu na twarde lądowanie. Dokręcił rotację 
perfekcyjnie i tym samym został najmłodszym zawodnikiem na 
świecie, któremu to się udało! Braci Siekaj można było zobaczyć 
w Sobieńczycach podczas I Rundy Mistrzostw Polski w 
Motocrosie. Nie było takich spektakularnych ewolucji, jednak 
emocje i widowiskowe wyścigi zapierały dech w piersiach.
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Każdy z nas doskonale zna Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
Gminy Krokowa. Rok 2016 był czasem wyboru nowych władz 
Zarządu Gminnego OSP i podsumowań tego wszystkiego, co 
wspólnie udało się osiągnąć w minionej kadencji. 
Przeszły okres był czasem wielu działań na rzecz podnoszenia 
jakości wyszkolenia, wyposażenia i bazy lokalowej wszystkich 9 
jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. Za tę pracę 
pragniemy serdecznie podziękować odchodzącemu Zarządowi w 
składzie: Druhowie Franciszek Minga, Jarosław Zielonka, 
Krzysztof Okoń, Andrzej Kreft, Artur Glembin, Andrzej Maszke,  
Kazimierz Dominik, Andrzej Białk, Janusz Grön. 
Nowy Zarząd w składzie: Komendant Janusz Grön, Prezes 
Jarosław Zielonka, W-ce Prezes ds. współpracy z PSP Bogusław 
Browarczyk, Sekretarz Marek Reszka, Skarbnik Andrzej Maszke, 
członkowie zarządu: Piotr Okoń, Mariusz Roeske, Mariusz 
Nowak, Michał Klaffke, nadal chce kontynuować działania 
poprzedników i kłaść duży nacisk na integrację całej strażackiej 
społeczności oraz zachęcanie młodzieży do wstępowania w 
szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zarówno męskich 
jak i żeńskich. Z początkiem sierpnia zainicjowany został I Obóz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Krokowa. Baza 
noclegowa harcerskiego obozu w Białogórze sprzyjała 
nawiązywaniu nowych znajomości wśród młodzieży, a także 
poznawaniu sztuki pożarniczej i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w codziennych sytuacjach. Spora doza nabytych 
umiejętności została wykorzystana przez młodych adeptów 
pożarnictwa w Czarnej Wodzie (pow. starogardzki), gdzie w 
dniach 5-7 września reprezentacja Gminy Krokowa uczestniczyła 
w VII Marszu na Orientację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
To in ic ja tywa,  k tó ra  mia ła  zachęc ić  młodych ludz i 
zainteresowanych problematyką pożarnictwa z całego 
województwa pomorskiego do wspólnej zabawy, integracji i 
sprawdzenia swojej sprawności fizycznej i umysłowej. Polska 
„złota jesień” sprzyjała również organizacji I Biegu Strażackiego 
Gminy Krokowa. 30 października pośród pięknych lasów 
Wierzchucina w kilku kategoriach wiekowych o Puchar Starosty 
Powiatu Puckiego rywalizowało ze sobą 50 biegaczy z terenu 
całego województwa pomorskiego.  
Pozytywne przyjęcie działań, które pojawiły się do tej pory, dało 
impuls aby poważniej zastanowić się nad przygotowaniem 
gminnej bazy szkoleniowej dla wszystkich jednostek OSP z terenu 
naszej gminy. Z bazy takiej mogły by również korzystać np. 
drużyny harcerskie czy obozy sportowe.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w realizacji zadań 
Druhnom i Druhom Strażakom

W dniu 29.10.2016 r. w miejscowości Minkowice odbyły się 
warsztaty ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
dla strażaków jednostek OSP zorganizowane przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Sławoszynie przy współudziale Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Krokowej, firmy FALCK oraz pomocy UG 
Krokowa. W zajęciach udział wzięło 45 strażaków z terenu gminy 
Krokowa. Profesjonalne szkolenie przygotował druh Mateusz 
Roeske, ratownik medyczny pracujący w firmie FALCK. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i planowane są 
kolejne szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji 
ratowników z jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Co nowego w gminnych OSP...

Warsztaty ratownicze Nowy sprzęt hydrauliczny 
do ratownictwa drogowego

Jednostka OSP Sławoszyno w październiku otrzymała sprzęt 
hydrauliczny do ratownictwa drogowego firmy WEBER RESCUE 
POLSKA składający się z:
1. Agregat hydrauliczny V50 ECO 
2. Rozpieracz ramieniowy SP49
3. Nożyce hydrauliczne RSU 200-107 PLUS.
Wartość zakupu 60.000 zł, z czego:
1. 20.000 zł – dotacja z KG PSP dla jednostek KSRG
2. 30.000 zł – współfinansowanie z PGE EJ 1 (www.pgeej1.pl)
3. 10.000 zł – współfinansowanie UG Krokowa.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Karlikowie, jako pierwsza w Gminie 
Krokowa zdecydowała się na zakup Półautomatycznego 
Defibrylatora Zewnętrznego AED. Zakupiony Defibrylator będzie 
służyć wszystkim osobom w okolicy, które będą wymagały 
podjęcia natychmiastowej akcji ratowania życia. Mamy nadzieję, 
że taka sytuacja nigdy się nie zdarzy i użycie defibrylatora okaże 
się nie potrzebne, jednak życie ludzkie jest bezcenne. 

11.12.2016 roku Krokowskie Centrum Kultury w 
Krokowej wspólnie z Fundacją „Europejskie Spotkania” 
Kaszubskie Centrum Kultury zorganizowali Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Podczas tego grudniowego 
spotkania szkoły, stowarzyszenia i lokalni twórcy 
prezentowali ozdoby choinkowe, stroiki i wyroby z 
p ie rn ików.  Podczas  t rwan ia  Ja rmarku  d la  
odwiedzających były przygotowane liczne atrakcje m.in. 
występy lokalnych zespołów, spotkanie z Mikołajem w 
formie niespodzianki oraz wspólne gotowanie zupy 
rybnej. Dodatkowo Muzeum Regionalne w Krokowej dla 
wszystkich chętnych dzieci przygotowało warsztaty 
pieczenia pierników świątecznych. 
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa 
uznaniem, gdyż chcielibyśmy by na stałe zagościła w 
kalendarium imprez Gminy Krokowa.

Uwaga czad

Strażacy Gminy Krokowa przypominają, że okres jesienno-zimowy 
rozpoczyna sezon grzewczy, w którym jesteśmy szczególnie 
narażeni na niebezpieczeństwo szkodliwego działania tlenku węgla, 
potocznie nazywanego CZADEM. Ten trujący, bezwonny i bezbarwny 
gaz najczęściej występuje podczas niewłaściwej eksploatacji 
przewodów wentylacyjnych i dymowych. Jeśli używasz węgla lub 
drewna przegląd przewodów dymowych powinien odbywać się nie 
rzadziej niż raz na 3 miesiące, a w przypadku gazu raz na 6 miesięcy. 

Pomagamy ratować życie 

Akcje powodziowe – tylko na strażaków można liczyć w 100%

W dniach 14-15 lipca jednostki OSP z terenu 
gminy Krokowa wchodzące w struktury 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 
brały udział w akcjach powodziowych na 
terenie Gmin Krokowa, Władysławowo oraz 
Kosakowo. Dziękujemy wszystkim strażakom 
za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i 
mienia mieszkańców.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Konkurs na najpiękniejszy stroik 

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy organizowany przez 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy listę 
nagrodzonych osób.

IV - VI SP  
1. Martyna Zinkel
2. Adrian Lademann
3. Karina Gaffke

I - III Gimnazjum
1. Zuzanna Mach
2. Weronika Cinkel
3. Julia Białk

I - III SP  
1. Michał Darga
2. Zuzanna Cinkel
3. Magdalena Bojke
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Po raz kolejny partnerem i zarazem Sponsorem Głównym Gminy 
Krokowa przy najważniejszych wydarzeniach sportowo-
kulturalnych w 2016 roku była spółka PGE EJ 1. Dzięki realizacji 4 
umów sponsoringowych i przy wsparciu Spółki zorganizowano: 
Otwarcie sezonu żeglarskiego (25.06.2016 r.) na przystani 
turystyczno-żeglarskiej w Brzynie, Dni Gminy Krokowa (16-
17.07.2016 r.), Dożynki Gminne w Prusewie (04.09.2016 r.) i 
Mistrzostwa Gminy MTB – III edycja (11.09.2016 r.).

Spółka PGE EJ 1 od 2012 roku wspiera naukę żeglarstwa na 
Jeziorze Żarnowieckim. Tradycją także stają się regaty na otwarcie 
sezonu żeglarskiego. Młodzi żeglarze witają się z wodą i powoli 
stają się wizytówką prowadzonych na terenie gminy, bezpłatnych 
zajęć nauki żeglowania. W tym roku, pogoda niestety 
pokrzyżowała plany zawodnikom i zmagania na wodzie musiały 
zostać skrócone tylko do dwóch wyścigów. Na lądzie czekały 
jednak inne atrakcje min. spotkanie z utytułowanym żeglarzem 
Maciejem Grabowskim, którego obecność była miłą i ciekawą 
niespodzianką. 

Po krótkiej przerwie, 16.07 otworzyliśmy Dni Gminy Krokowa, które 
odbyły się pod hasłem sportu i spotkań z muzyką. Turniej Open w 
piłce plażowej w Dębkach, koncert zespołu Big Band Art of Music, 
to wydarzenia, które zaprezentowano na plaży. Było nieco 
wietrznie ale z zabawą i energią, która udzieliła się szczególnie 
publiczności koncertowej. 

Kolejny dzień rozpoczął maraton rolkarski o Puchar Wójta Gminy 
Krokowa. Partnerem i głównym inicjatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”. Dzięki 
zaangażowaniu organizatorów na linii startu w Kłaninie stanęło 
prawie 100 zawodników i zawodniczek. 

Podsumowanie współpracy z PGE EJ 1

Po zmaganiach wszyscy zawodnicy, turyści, mieszkańcy mogli 
przenieść na placu przy Zamku w Krokowej, gdzie rozpoczęło się 
muzyczne spotkanie z przedstawicielami muzyki popularnej, w tym 
z Łukaszem Mrozem, wszystkim znanym jako MROZU. 
Poszczególne występy przeplatane były konkursami na scenie, w 
tym także konkursem z wiedzy o tematyce jądrowej. Odwiedzający 
mogli zatrzymać się w wiosce rycerskiej, stoisku edukacyjnym 
Sponsora lub skorzystać z oferty kolorowych stoisk. 

Równie ważnym wydarzeniem dla życia całej gminy, były dożynki. 
W tym roku organizowane wspólnie z sołectwem Prusewo, a także 
przy wsparciu firmy Riela Polska Sp. z o.o. Choć parasole były 
nieodłącznym elementem imprezy, udało się przeprowadzić I 
turniej sołectw, konkurs na najpiękniejszy wieniec, najpiękniejszą 
zagrodę, konkurs z wiedzy o tematyce jądrowej i wylosować 
szczęśliwe losy w loterii fantowej. Wytrwali i zaopatrzeni w 
odpowiednie buty bawili się do późnego wieczoru, by na koniec 
obejrzeć pokaz ogni sztucznych. 

Ostatnim wydarzeniem, realizowanym przy wsparciu PGE EJ 1 
była impreza rowerowa, która każdego roku przyciąga większą 
liczbę uczestników. Mowa o Mistrzostwach Gminy Krokowa MTB. 

W trzeciej edycji udział wzięło prawie 200 zawodników, w tym także 
grupa zapaleńców w samej gminy Krokowa. Ciepły dzień pozwolił 
spokojnie, w słońcu czekać na zwycięzców. Zabezpieczone służby 
ochronne i medyczne, szczęśliwie nie musiały interweniować i do 
mety wszyscy dotarli o swoich siłach. Impreza dzięki wyznaczeniu 
dystansu rodzinnego jest otwarta na całe rodziny i w takim 
rodzinnym klimacie odbyły się III mistrzostwa. 
Sponsorem Głównym wydarzeń była PGE EJ 1.

11



Informujemy, że w 2017 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starego kotła węglowego lub koksowego na inny, 
nowoczesny i ekologiczny.  Gmina planuje pozyskać na ten cel dodatkowe środki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem, 
prosimy o bezpośredni osobisty kontakt z pracownikami Referatu Inwestycji UG Krokowa (pokój nr 312 i 313) lub pod numerami telefonów 
58-675-41-26 i 58-675-41-31.  

Udzielimy  wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy!

Czystsze powietrze w Gminie Krokowa

W dniu 17 listopada br. odbyła się Sesja Rady Gminy Krokowa poświęcona m.in. podatkom i opłatom lokalnym. W zakresie podatku od 
nieruchomości przyjęto wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016 na poziomie 2 %, dla budynków mieszkalnych lub ich 
części, oraz dla budynków innych niż mieszkalne. Zmniejszono natomiast stawkę podatku dla budynków letniskowych, campingowych i 
rekreacyjnych o 1 %. Pozostałe grunty wzrosną o 0,03 zł w stosunku do bieżącego roku (podatek nie przekracza stawki maksymalnej i 
pozostaje na najniższym poziomie w stosunku do sąsiednich samorządów). 

Podatki

Stawkę  podatku rolnego na 2017 rok 
przyjęto na  podstawie  Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w kwocie 52,44 zł za 1  dt (q) ( średnia cena 
s k u p u  ż y t a  z a  11  k w a r t a ł ó w  
poprzedzających kwartał poprzedzający 
rok podatkowy).  Nastąpił spadek średniej 
ceny skupu żyta w stosunku do roku 
bieżącego o 1,31 zł za 1 dt (q).   
Podatek rolny na 2017 rok zmaleje z 
134,38 zł do 131,10 zł od 1 ha 
p rze l i czen iowego  d la  g run tów 
gospodarstw rolnych, a dla pozostałych 
gruntów rolnych liczonych jako liczba 
hektarów wynikająca z ewidencji 
gruntów i budynków z kwoty 268,75 zł na 
262,20 zł. 

Istotną zmianą w podatkach jest 
równ ież  wzros t  s tawk i  op ła ty  
m i e j s c o w e j  n a  r o k  2 0 1 7  z  
dotychczasowej kwoty 1,50 zł na 1,80 zł 
od osoby za dobę. 

Uchwały podatkowe dostępne są na 
stronie internetowej www.krokowa.pl w 
zakładce BIP /Informacje/ Podatki i opłaty
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Sukces Szkoły Podstawowej z Krokowej

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. kadm. Wł. Steyera w 
Krokowej w składzie: Adrian Lademann, Dawid Lademann i 
Mateusz Zuziak pod kierownictwem p.Moniki Siluty wzięli 
udział w XI Edycji  Ogólnopolskiego Konkursu dla  szkół 
podstawowych  pod tytułem "Pojazd kosmiczny zasilany 
gazem ziemnym" organizowanym przez GEN GAZ ENERGIA 
sp.zoo i zdobyli I MIEJSCE. Nagrodą była  tablica 
multimedialna i inne drobne nagrody. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej zestawienie stawek za 1 m2 budynków i gruntów: 
Wyszczególnienie

 

2016 rok 2017 rok

Budynki mieszkalne lub ich części –

 

od 1 m2 

powierzchni użytkowej

 
0,64 zł

 

0,66 zł

Budynki lub ich części związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą

 

oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej –

 
od 1 m2

 

powierzchni użytkowej.
 

20,60 zł

 

21,00 zł

Budynki letniskowe, campingowe, rekreacyjne –
 

od 1 m2 powierzchni użytkowej.  
7,68 zł

 
7,62 zł

Budynki pozostałe – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.  

4,50 zł  4,60 zł

Budynki związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej

 

4,65 zł
 

4,61 zł

Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

 

0,82 zł

 

0,85 zł

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego wsi

0,40 zł

 

0,43

 

zł

 



„Recyk l ingowe ozdoby cho inkowe”  pod tak im has łem po raz  p ie rwszy  Refera t  Gospodark i  Odpadami  
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Krokowej  zorganizował konkurs  w dwóch kategoriach, dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Krokowa. Celem konkursu była promocja zachowań ekologicznych, w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych i ponownego wykorzystania surowców wtórnych.  Uczestnicy konkursu wykonali świąteczne ozdoby choinkowe 
dowolną techniką, w dowolnej formie z surowców wtórnych: opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet, puszek, żarówek, 
kapsli itp. 
  
Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 62 prace:
SP Krokowa – 11
SP Lubocino – 10
SP Sławoszyno – 9
SP Wierzchucino – 12
SP Żarnowiec – 20
spośród których wyłoniono następujących zwycięzców:

I kategoria (uczniowie z klas I-III szkół podstawowych):
1 MIEJSCE- Natalia Radzigewska (kl. III) SP Żarnowiec
2 MIEJSCE- Julia Okuń (kl. I) SP Lubocino
3 MIEJSCE- Kinga Budnik (kl. III) SP Krokowa

II kategoria (uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych):
1 MIEJSCE- Mateusz Reska (kl. IV) SP Sławoszyno
2 MIEJSCE- Oliwier Karsznia (kl. V) SP Wierzchucino
3 MIEJSCE- Piotr Jung (kl. V) SP Wierzchucino

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom nastąpi w poszczególnych placówkach szkół. Prace uczniów można 
podziwiać na choince znajdującej się  na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Krokowej, gdzie zorganizowano wystawę.
Mamy nadzieję, że prace będą inspiracją do stworzenia w Państwa domach niezwykłego klimatu Świąt Bożego Narodzenia, a stare gazety, 
przepalone żarówki lub butelki nie będą tylko zbędnymi odpadami, ale cennymi surowcami, z których przy odrobinie fantazji można wykonać 
niezwykłe świąteczne ozdoby.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i staranność w wykonaniu recyklingowych ozdób choinkowych. 

Konkurs na Recyklingowe ozdoby choinkowe

„Generał Józef Haller na Pomorzu” - wystawa w Hallerówce

Aby pamiętać, że niepodległość zawdzięczamy również czynowi zbrojnemu i 
politycznemu gen. Józefa Hallera i jego Błękitnej Armii, która przyniosła ją również 10 
lutego 1920 roku na polskie wybrzeże, w jedynym naszym muzeum kultywującym 
pamięć generała - Oddziale Hallerówka Muzeum Ziemi Puckiej we Władysławowie (a 
dokładnie -w Hallerowie), otwarta została zmodernizowana dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystawa stała „Generał Józef Haller 
na Pomorzu”. 
Na razie prezentujemy tylko najważniejszy dla nas okres z życia tego bardzo 
zasłużonego dla sprawy polskiej generała. Planujemy rozbudowę placówki, aby 
można było przypomnieć również jego działalność społeczną, legionową i 
emigracyjną. Mamy nadzieję, że zdążymy z tym zadaniem na zbliżające się rocznice: 
100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. 

Foto. Muzeum Ziemi Puckiej/Andrzej Sipajło
Tekst. Mirosław Kuklik
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W Powiecie Puckim sukces goni sukces. Niedawno otrzymaliśmy 
ponad milion złotych na budowę łącznika i windy w Szpitalu 
Puckim oraz kolejne pół miliona na zakup karetki i motocykla 
ratunkowego, a dzisiaj nadeszła kolejne dobra informacja.
Powiat Pucki otrzyma w ramach przyszłorocznej edycji Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ponad 3 
mln 200 tysięcy złotych.
Te środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki 
dla rowerów na odcinku Władysławowo – Łebcz - etap I” oraz 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1509G – ul. Żwirowa we 
Władysławowie”. Do obu inwestycji dołoży się Gmina 
Władysławowo, a ich całkowita wartość to blisko 8 mln złotych.
W skrócie mówiąc – dzięki tej dotacji zupełnie zmieni się ul. 
Żwirowa – dzisiaj wyłożona starymi płytami betonowymi. Poza 
tym na wjeździe do Władysławowa – na skrzyżowaniu ul. 
Żwirowej i Drogi Chłapowskiej powstanie rondo, które na pewno 
ułatwi życie kierowców i upłynni ruch w tym miejscu.

Fot. i tekst: www.powiat.puck.pl

Kolejna dotacja - ponad 3 mln na drogi w Powiecie Puckim

Czas na rozwój Zatoki Puckiej

W Starostwie Powiatowym w Pucku odbyło się spotkanie grupy roboczej, 
która zajmie się wdrażaniem w życie celu nr 3 Strategii Rozwoju Ziemi 
P u c k i e j  p t .  „ T W O R Z E N I E  WA R U N K Ó W  D L A P O P R AW Y 
GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA ZATOKI PUCKIEJ ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTENCJAŁU PORTOWEGO. 
Liderem grupy został kapitan portu we Władysławowie, Kazimierz Undro, a 
jego zastępcą – Janusz Matzken. 
Zadaniem grupy będzie koordynacja realizacja siedmiu celów 
szczegółowych, które składają się na Strategię Rozwoju Zatoki Puckiej. Są 
to: 
- rozwój funkcji żeglarskich (w tym motorowodnych) i specyficznych Zatoki 
Puckiej;
-  rozwó j  k rzyżowego i  obwodowego sys temu komun ikac j i 
pasażerskosamochodowej pomiędzy portami Trójmiasta i Zatoki Puckiej;
- promocja Zatoki Puckiej w oparciu o zmieniony wizerunek Ziemi Puckiej;
- utrzymanie wysokiego poziomu rybołówstwa na obszarze Zatoki Puckiej; 
- utrzymanie liniowego wzrostu popularności wędkarstwa morskiego;
- zmniejszenie lub l ikwidacja ograniczeń formalnoprawnych 
obowiązujących na obszarze Zatoki Puckiej;
- stabilny rozwój funkcji transportowej portów Zatoki Puckiej

Fot. i tekst: www.powiat.puck.pl

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w Pucku

Celem Przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości - zarówno indywidualnej działalności gospodarczej (IDG), jak również szeroko 
pojętej przedsiębiorczości. Przygotowane wydarzenia mają zapoznać mieszkańców Pomorza z ideą przedsiębiorczości i zachęcić do 
zakładania własnych firm, a także przygotować osoby bezrobotne i poszukujące pracy do podejmowania samozatrudnienia. 
Organizatorem Pomorski Dnia Przedsiębiorczości w Pucku jest Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. 

Fot. i tekst: www.powiat.puck.pl
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Powiadomienia SMS

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej uruchomiło system powiadamiania 
SMS. Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco z wydarzeniami i otrzymywać 
powiadomienia w formie SMS, wejdź na stronę www.kck.krokowa.pl, znajdź 
pomarańczową ikonę i zostaw nam swój numer telefonu.
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ZAJĘCIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROKOWA 

Harmonogram na stronie www.kck.krokowa.pl

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE /otwieranie świetlic/
z GP PIRPA  I  KCK 

Harmonogram na stronie www.kck.krokowa.pl

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29


