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3 EFEKTYWNI ENERGETYCZNIE  
– TERMOMODERNIZACJA

2017
KWIECIEŃ

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,  
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Aby spotkania przy świątecznym stole,  
upływały w ciepłej i rodzinnej atmosferze, 

a wszelkie smutki i troski  
szybko odchodziły w zapomnienie  

życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Stanuch

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wicko
Dariusz Waleśkiewicz
wraz z Pracownikami

6 NIE DAJ SIĘ RAKOWI – ZASZCZEP SIĘ 15 DZIEŃ KOBIET NA WESOŁO 
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Inwestycje

GMINA WICKO UBIEGA SIĘ O PRZYZNANIE 
DOFINANSOWANIA DO MODERNIZACJI  
ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ

Tak jak w roku poprzednim Gmina Wicko ubie-
ga się o przyznanie dotacji na realizację zadania 
polegającego na modernizacji źródeł ciepła, po-

przez:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem  

i zastąpieniu ich:
• kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
•  źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źró-

dła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych wę-

glem lub koksem za pomocą instalacji pomp ciepła 
na potrzeby wytwarzania c.w.u.

Dofinansowanie będzie pochodziło z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, które zamierzamy pozyskać uczestnicząc  
w konkursie pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” 
(edycja 2017) w związku z tym dofinansowanie nie jest 
gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub za-
rządcy nieruchomości, którzy w roku 2017 zamierzają 
zmodernizować źródło ciepła proszeni są o składanie 
wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do za-
dania „Czyste powietrze Gminy Wicko” (edycja 2017) 
do Urzędu Gminy w Wicku. Kwota dotacji ze środków 
Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej 
niż 35% kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwali-
fikowanych można zaliczyć udokumentowane wydatki 

związane z zakupem kotłów, pomp ciepła wraz z tech-
nicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem, oraz 
kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Kwota dotacji ze środków budżetu gminy wynosić bę-
dzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji 
wynikających z przedstawionych rachunków i faktur 
dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.
W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środ-
ków Funduszu wynosi nie więcej niż:
1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:

a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedyn-
czego odbiorcę,

b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek 
wielorodzinny,

2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
Ostateczna kwota dofinansowania zależna jest od pozio-

mu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach 
konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.  
W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz 
dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy. 

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w kon-
kursie, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie 
Gminy w Wicku, pok. nr 3, wraz z niezbędnymi załącz-
nikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 
2017 r. Formularz wniosku dostępny jest w tutejszym 
Urzędzie, oraz na stronie internetowej www.wicko.pl. 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Gęś

20 stycznia 2017 roku został złożony wniosek  
o dofinansowanie na  przebudowę istniejącej 
już drogi w miejscowości Gęś w Wojewódz-

kim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku  
w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych finansowanych ze środków budżetu wojewódz-
kiego związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych na 2017 rok.

Celem projektu jest przebudowa istniejącej już dro-
gi o długości 969,55 mb, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dojazdu do dalszych gospodarstw i gruntów rolnych. 

Zmianie ulegnie konstrukcja jezdni wraz z poboczami. 
W ramach zadania zostanie wykonane:

• Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm na pobo-
czach,

• Wykonanie podbudowy grubości 15 cm,
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,
• Uzupełnienie poboczy,
• Odmulenie rowów.

Całkowity koszt wykonania zadania to 541 422, 75 zł, 
zaś kwota dofinansowania może wynieść 150 000 zł.
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Przetargi

Efektywni Energetycznie  
- Termomodernizacja

Gmina Wicko planuje ogłosić przetarg na za-
projektowanie oraz wykonanie robót budow-
lanych polegających na termomodernizacji 

budynków użyteczności  publicznej, a tym samym 
już późną wiosną ruszą prace związane z projektem 
pn. EFEKTYWNI ENERGETYCZNIE – TERMO-
MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŁEBA ORAZ 
GMINIE WICKO ( PROJEKT DOFINANSOWANY 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPE-
RACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 (DZIAŁANIE 10.02 EFEKTYW-
NOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIE 10.2.1. 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WSPAR-
CIE DOTACYJNE), który jest współfinansowany ze 

środków UE. Projekt realizowany jest w partnerstwie  
z Gminą Miejską. Głównym celem projektu jest popra-
wa efektywności energetycznej systemów budynków 
użyteczności publicznej na terenie miasta Łeba oraz 
gminy Wicko.

W naszej Gminie na rok 2017 zaplanowano prace ter-
momodernizacyjne na obiektach Przedszkola Gminnego  
w Charbrowie oraz Szkoły Podstawowej w Szczenurzy, 
natomiast w roku 2018 na obiekcie Zespołu Szkół w Wicku.  
W ramach prac termomodernizacyjnych oprócz docie-
plenia ścian budynków przewidziano również moder-
nizację systemu ogrzewania, oświetlenia wewnętrzne-
go oraz montaż instalacji słonecznej do przygotowania 
c.w.u. (w Zespole Szkół w Wicku). 

Budowa chodnika

Ogłoszono przetarg na budowę chodni-
ka dla pieszych w miejscowości Wicko. 
Chodnik powstanie w ciągu drogi woje-

wódzkiej 214 (od budynku Urzędu Gminy w kie-
runku Lęborka – ul. Lazurowa) oraz częściowo  
w drodze gminnej (ul. Lipowa). Dodatkowo zakres prac 
obejmuje również:

- wykonanie dwóch przejść dla pieszych przez DW  
Nr 214,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi gminnej  
z DW Nr 214 

- przebudowę istniejących zjazdów polegającą na bu-
dowie przejazdów przez chodnik

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 
2017r.

Nasze plany
1. Rozbudowa budynku przedszkola w Charbro - wie 
wraz z budową żłobka – dz. 47/3 obr. Charbrowo.

W ramach rozbudowy budynku przedszkola zyska-
my, salę dydaktyczną, aulę wielofunkcyjną, gabinet pra-
cy indywidualnej, pomieszczenia dla intendenta, pokój 
nauczycielski z biblioteką, zaplecze sanitarne oraz żło-
bek. W ramach budowy żłobka zyskamy również dwie 
sale, (każda pomieści 16 dzieci) z zapleczem sanitar-
nym, w których.

Powierzchnia użytkowa rozbudowy wyniesie 520m2.
2. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy na 

potrzeby OSP w miejscowości Łebieniec dz. nr 
228 obr. Łebieniec.

W ramach przebudowy i rozbudowy zyskamy ga-
raż na samochody strażackie, biuro z zapleczem sani-
tarnym, kotłownię. W zakresie przebudowy budynku 
świetlicy zostanie zmodernizowane centralne ogrze-
wanie. Powierzchnia użytkowa rozbudowy wyniesie 
130m2.
3. Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości No-

węcin – dz. Nr 103/1 obr. Nowęcin
W miejscowości Nowęcin przewidziano przebudowę 

ul. Jeziornej (droga nad jezioro). Dotychczasowa na-
wierzchnia z płyt betonowych drogowych i płyt typu 
YOMB zostanie zastąpiona kostką betonową. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2017r.
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Ekorozwój Gminy Wicko  
- fotowoltaika

Chcąc wyjść naprzeciw trendom ochrony środowi-
ska i rozpowszechniać ekorozwój, Gmina Wicko 
przystąpiła do realizacji uzyskania dofinansowa-

nia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach PRO Województwa Pomorskiego 
2014 – 2020. 

Do projektu Gmina przystąpiła w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Po-
wiatu Lęborskiego "Helios", którego członkami są m.in. 
mieszkańcy gminy Wicko. 

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego w ramach Odnawialnych Źródeł Ener-
gii, tzn. pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca.

Projekt zakłada montaż modułów fotowoltaicznych 
na dachach budynków użyteczności publicznej (Przed-
szkole Gminne Wicko, Szkoła Podstawowa w Maszew-
ku, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku i Zespół 
Szkół w Wicku) będących własnością Gminy i 87 da-

chach budynków prywatnych, znajdujących się na tere-
nie Gminy Wicko.

Miejscowości objęte wykonaniem instalacji to: Wicko, 
Charbrowo, Żarnowska, Szczenurze, Łebieniec, Gąska, 
Sarbsk, Nowęcin, Dymnica, Białogarda, Wojciechowo, 
Wrzeście, Gęś, Skarszewo i Maszewko.
Moc instalacji ogółem dla mieszkańców Gminy:  
566,04 kWp
Moc instalacji ogółem dla budynków użyteczności pu-
blicznej: 98,845 kW
Całkowity przewidziany koszt inwestycji wynosi 
4 316 587,53 zł 
Wnioskowane dofinansowanie 3 669 099,40 zł (co daje 
85 %)
Wkład własny 647 488,13 zł
Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na maj 
2017 roku. 

NA SPRZEDAŻ
atrakcyjne działki budowlane w Nowęcinie

Gmina Wicko oferuje do nabycia z zasobu mienia komunalnego działki budowlane: 
- w miejscowości Nowęcin – w sąsiedztwie tereny zielone, las i Park Jurajski,
- do centrum Łeby 2 km,
- działki pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową o powierzchni 1200 - 1400 m2. 

Informacja w sprawie sprzedaży:
Urząd Gminy w Wicku tel. 59 81 11 182 wew. 126 
www.bip.wicko.pl
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Inwestycje

To już 20 lat  
Łebskego Klubu Jeździeckiego

W marcu mija 20 lat od utworzenia Łebskiego 
Klubu Jeździeckiego. Klub działa przy Stad-
ninie Koni Bogny i Franciszka Maciukiewi-

czów w Nowęcinie.
ŁKJ powstał z inicjatywy Franciszka Maciukiewicza, 

właściciela stadniny, Wiesława Baniaka, nauczyciela hi-
storii w szkole podstawowej w Łebie oraz Tadeusza Rab-
ki, dyrektora tej szkoły. Taki był też skład pierwszego 
zarządu. Członkami klubu zostali miłośnicy jeździectwa  
z Łeby, Lęborka, Warszawy, Gdańska, Szczecina i innych 
miast.

Zarząd Klubu 2017

Pierwsze Zawody w Skokach przez Przeszkody  
Nowęcin 27.07.1999

Pierwsze Zawody w Skokach przez Przeszkody  
Nowęcin 27.07.1999

Od początku najważniejsi byli jednak młodzi adepci 
hippiki ze szkół w Łebie, Szczenurzy, Wicka a nawet No-
wej Wsi Lęborskiej.

Dzięki samorządowym dotacjom, preferencyjnym czy 
wręcz symbolicznym cenom wynajmu koni ze stadniny 
oraz społecznej pracy entuzjastów jeździectwa młodzież 
uzyskała możliwość nauczenia się jazdy konnej, dosko-
nalenia umiejętności i aktywnego spędzania czasu.

Przez dwadzieścia lat przewinęło się przez klub kilka-
set osób. Niektórzy skończyli po kilku zajęciach, inni byli 
bardziej wytrwali. Władze klubu szacują, że umiejętność 
jazdy konnej w stopniu co najmniej dobrym posiadło 
ponad 200 osób. Najlepsi podjęli treningi skokowe i star-
towali w zawodach klubowych a następnie regionalnych. 
Wielokrotnie zwyciężając w klasach L, P i N. Najwięk-
sze sukcesy odnosiła Maria Maciukiewicz, plasując się  
w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w konkurencji skoków i WKKW.

Oprócz treningów i jazd terenowych, młodzież uczest-
niczy w gonitwach hubertusowych, kuligach, rajdach 
turystycznych, ogniskach i innych spotkaniach klubo-
wych. Przygląda się pracom lekarza weterynarii czy pod-
kuwacza.

- Na treningi przychodzi aktualnie ok. 20 osób. Zdarza 
się, że tajniki jeździectwa zdobywają dzieci osób, które 
same uczyły się jazdy konnej w naszym klubie. Są też 
klubowicze, którzy trafili do techników hodowli koni  
i zostali instruktorami jeździectwa podejmując pracę  
w różnych stadninach, rozpoczynając studia wetery-
naryjne lub inne kierunki na Uniwersytetach Przyrod-
niczych. Dla większości zajęcia w klubie to aktywnie 
spędzony czas, sportowa rywalizacja, życiowa pasja, dla 
niektórych to także początek zawodowej drogi - infor-
muje F. Maciukiewicz.

Klub był również organizatorem wielu imprez jeździec-
kich. Ponad dwadzieścia razy rozgrywano w Nowęcinie 
Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody; były 
też Ogólnopolskie Zawody w Rajdach Długodystanso-
wych, Ogólnopolskie Derby dla Dziennikarzy i Mistrzo-
stwa Polski Podkuwaczy.

W dniu walnego zebrania członków ŁKJ zjawił się  
w Nowęcinie Dariusz Waleśkiewicz, wójt gminy Wicko, 
który na ręce właściciela stadniny i członka zarządu ŁKJ 
F. Maciukiewicza przekazał drobne upominki i życzył by 
klub nadal się rozwijał i bezbłędnie pokonywał wszystkie 
przeszkody.

opr. Franciszek Maciukiewicz
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Edukacja

Zespół Szkół 
w Wicku
Aktualności 

Czas zimowy w szkole w Wicku upłynął bar-
dzo pracowicie, mimo dwutygodniowych fe-
rii. Samorządy Uczniowskie SP i Gimnazjum  

w Wicku zaangażowały się m. in. w organizację zabaw 
karnawałowych i walentynkowego święta. Ponadto 
podstawówkowy SU ogłosił konkurs dla kl. I-VI SP na 
wykonanie plakatu dotyczącego bezpiecznych ferii.

Warto wspomnieć o dużym zainteresowaniu, jakie 
wzbudza wśród naszej młodzieży Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny Kangur. W tym roku przystą-
piło do niego 48. uczniów Zespołu Szkół w Wicku.

Wśród wielu działań profilaktycznych w Zespole Szkół 
w Wicku należy wymienić chociażby marcowe spotka-
nie uczniów kl. I-III SP Wicko z policjantem, zorganizo-
wane przez pedagoga szkolnego, p. Katarzynę Monczak. 
Dotyczyło ono akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, któ-
rą prowadzi od 2010 roku Fundacja Pomocy Chorym  
i Dzieciom „Kubuś”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli  

w spotkaniu. Każdy z nich otrzymał odblaskową za-
wieszkę, którą przekazała Fundacja „Kubuś”. 

Innym działaniem o charakterze profilaktycznym 
były warsztaty psychologiczne dla kl. VI SP i uczniów 
kl. I-II Gim. z Michałem Zawadką, aktorem, autorem 
książek psychologicznych i specjalistą technik autopre-
zentacji oraz pozytywnego myślenia i działania. Wyjąt-
kowe spotkanie na sali widowiskowej GOKiS-u w Wic-
ku zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Wicko. 
W tym samym czasie gimnazjaliści klas trzecich pisali 
swoje ostatnie próbne testy przed egzaminami kwiet-
niowymi.

Z kolei w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Wic-

Nie daj się rakowi 
– zaszczep się!

Postęp wiedzy i technologii, który od wielu dekad w bły-
skawicznym tempie niemalże codziennie dokonuje się 
na naszych oczach, jest udogodnieniem ale też swo-

istym wyzwaniem. Jest mi niezmiernie miło poinformować, 
iż władze Gminy Wicko dostrzegły ten problem i w trosce  
o zdrowie mieszkańców ufundowały bardzo drogie szcze-
pionki dla dziewczynek przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego, który jest odpowiedzialny między innymi za raka 
szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym. 
W tym roku programem objęte są dziewczynki z rocznika 
2003 roku zamieszkałych w gminie Wicko. Z radością przy-
stąpiliśmy do wspólnego przedsięwzięcia, które jest rekomen-
dowane przez konsultanta krajowego ds. szczepień i wielu 
innych autorytetów w świecie medycyny. Mam nadzieję, że  
w przyszłości programem zostaną objęci również chłopcy. Ro-
dziców, którzy do tej pory mają mieszane uczucia względem 
szczepień, zapraszam do ośrodka zdrowia, gdzie spróbuję od-
powiedzieć na nurtujące pytania.

Podobno w każdą podróż najtrudniej jest zrobić pierwszy 
krok, zapraszam zatem zróbmy go razem!

opr. dr Tadeusz Czosnek
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ku od początku roku kalendarzowego działa Pogotowie 
Książkowe, zainicjowane przez uczniów klas III i IV  
SP Wicko. 

Tak, jak w innych szkołach Gminy Wicko, również  
w Zespole Szkół w Wicku rozpoczęły się zajęcia dodat-
kowe dla naszych uczniów w ramach unijnego projektu 
pod nazwą „Kompetencje kluczowe - nasz przepis na 
sukces” pomiędzy województwem pomorskim a Gmi-
ną Wicko.

Konkursy
Wśród konkursów, które odbyły się tuż po feriach 

zimowych w naszej szkole, należy zwrócić szczególną 
uwagę na X Gminny Konkurs Wiedzy o Warszawie dla 
kl. III SP, w którym wygrała reprezentacja trzeciokla-
sistów ze Szczenurzy. Już po raz drugi wzięliśmy także 
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku. W każdej 
kategorii wiekowej uczniowie wykonali prace związane  
z twórczością kaszubskiego artysty, Józefa Chełmow-
skiego. W nagrodę otrzymali bilety na mecz do Ergoare-
ny do Gdańska. Na uroczystej gali kolejnej edycji Legend 
Błękitnej Krainy mieliśmy sporą reprezentację zarówno  
w kategorii młodszej SP, jak i w gimnazjalnej. Wśród 
tych ostatnich duży sukces osiągnęła utalentowana lite-
racko uczennica kl. IIB Gimnazjum w Wicku, Malwina 
Koss, której legenda zdobyła uznanie jury i otrzymała 
II miejsce.

Ze sportu
Reprezentacja chłopięca SP Wicko zajęła II miejsce  

w półfinale wojewódzkim w Kartuzach w mini pił-
ce ręcznej. Skład zespołu: Kacper Weserling, Marcel 
Papke, Jakub Neumiller, Krystian Krzyżanowski, Ja-
kub Szydlik, Kacper Rychert, Radosław Suchodolski, 
Michał Machol, Olgierd Bończyszyn, Szymon Dudzik, 
Mikołaj Mikłaszewicz.

20 lutego 2017 w Łebie odbyły się powiatowe elimi-
nacje w mini piłce siatkowej chłopców. Reprezentacja 
naszej szkoły zajęła III miejsce. Skład zespołu: Michał 
Machol, Kacper Weserling, Jakub Szydlik, Krystian 
Krzyżanowski, Jakub Neumiller, Marcel Papke, Kacper 
Rychert, Szymon Dudzik, Olgierd Bończyszyn, Rado-
sław Suchodolski.

Dziewczęta z SP Wicko wywalczyły II miejsce w po-
wiatowych eliminacjach w mini piłce ręcznej, które od-
były się 21 lutego 2017 w Lęborku. Wcześniej w tym roku 
szkolnym podobne miejsce zdobywały w sztafetowych 
biegach przełajowych, unihokeju, mini piłce siatkowej,  
a więc jest to czwarte drugie miejsce w zawodach na 
szczeblu powiatu. Skład zespołu: Beata Maszota, Zu-
zanna Stelmach, Paulina Zych, Anna Brach, Weronika 
Śmiechowska, Nikola Cheba, Agnieszka Rzepka, Alek-
sandra Cichoń, Tatiana Piotrowska, Aleksandra Wo-
lańska.

Z wielką radością przyjęliśmy również wiadomość  
o kolejnych indywidualnych sukcesach sportowców 
z naszej szkoły. Na uroczystej gali w Lęborku zostały 
wręczone Sportowe Laury Starostwa Lęborskiego 2016. 
Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch naszych wy-
bitnych sportowców: Krzysztof Kruzel – uczeń kl. IB 
Gimnazjum w Wicku, kickbokser oraz Paweł Tokarz - 
gimnazjalista z kl. IIB, strzelec. Ponadto już wcześniej 
Paweł Tokarz otrzymał od Wójta Gminy Wicko nagro-
dę pieniężną za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 
ubiegłym. Gratulujemy!

opr. Magdalena Kubiak
fot. ZS Wicko
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Zespół Szkół w Maszewku

Logopedyczny Konkurs Recytatorski

22 lutego 2017 r. odbył się Logopedyczny Kon-
kurs Recytatorski zorganizowany przez 
szkolnego logopedę - panią Mariolę Kar-

szną. Konkurs adresowany był dla uczniów kl. O - III, 
uczestniczących w zajęciach logopedycznych.

Celem konkursu było budzenie zainteresowań literac-
kich oraz propagowanie poprawnej wymowy. Ucznio-
wie zaprezentowali wierszyki przepełnione trudnymi 
głoskami.

Komisja w składzie: pani dyrektor Elżbieta Kulczyc-
ka, pani Iwona Klich oraz pani Elżbieta Mielewczyk 
uważnie wysłuchały wystąpień 18 uczestników. Po na-
radzie jury wybrało grono zwycięzców:
I miejsce zajął Bartosz Kubica z kl. I
II miejsce zajął Błażej Dampc z kl. III.
III miejsce należy do Julii Sałankiewicz z „O”.

Wyróżnienie otrzymał Alan Dziemiańczyk z kl. I.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy  

i upominki, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

Marzec - MIESIĄC MATEMATYKI
Miesiąc marzec w Szkole Podstawowej w Maszewku 

był MIESIĄCEM MATEMATYKI. Rozwiązywanie za-
dań matematycznych miało sprawić przyjemność, a nie 
być kolejnym sprawdzianem umiejętności. Zadania nie 
wymagały wiedzy matematycznej - wystarczyło mieć 
otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.

Dzień Matematyki został stworzony po to, aby dać 
uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział 

w grach i zabawach matematycznych miał na celu po-
kazać jasną stronę tej nauki. 

W związku z tym w szkole przeprowadzono:
-  3 marca 2017r. - gry i zabawy matematyczne - obcho-

dy Ogólnopolskiego Dnia Matematyki
- 14 marca 2017r. - eliminacje klasowe w SUDOKU
- 16 marca 2017r. - Międzynarodowy Konkurs Kangur 

Matematyczny

Wyjazd do kina
22 marca wszyscy uczniowie naszej szkoły wybrali się 

na wycieczkę do kina „Fregata” w Lęborku na film pt. 
„Piękna i Bestia”. 

Uczniowie zobaczyli słynną historię i postacie w nie-
zwykłej aktorskiej adaptacji filmu animowanego. W ro-
lach głównych wystąpili Emma Watson i Dan Stevens. 
Dzięki temu filmowi dowiedzieliśmy się, że nie należy 
zwracać uwagi na pozory. Warto dostrzec pod brzydką 
powierzchownością wielkie serce i nie zrażać się pierw-

szym wrażeniem. Każdy zasługuje na szansę, by móc 
pokazać się z jak najlepszej strony.

Warsztaty psychologiczne w kl. I-III
21.02 zakończono cykl warsztatów profilaktycznych 

w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Maszewku.
Uczniowie mieli okazję znaleźć się w trzech krainach: 

smutku, złości i radości. Jednogłośnie wszystkie trzy 
klasy orzekły, że osoby młode sięgają po używki znaj-
dując się w krainie smutku i złości, kiedy nie potrafią 
poradzić sobie z problemami, nie akceptują sami siebie, 
bądź są w konflikcie z kimś dla nich ważnym. Z Pa-
nią Pauliną Bikowską dzieci rozmawialiśmy nie tylko o 
tym, jak skutecznie powiedzieć „NIE!”, ale też odegrały 
rożnego rodzaju scenki. Uczniowie świetnie poradzi-
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Szkoła Podstawowa 
w Szczenurzy

Kolejny już raz gościmy na łamach Gminnego 
Biuletynu. Tą drogą chcemy przekazać Państwu 
kolejne informacje z życia szkoły. 

Nasi uczniowie zajęli I miejsce w wojewódzkim 
konkursie czytelniczym "Czytamy z Mikołajem" zor-
ganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li w Słupsku. W konkursie wzięło udział ponad 50 szkół 
podstawowych i gimnazjów z województwa pomor-
skiego. Nasza szkoła pokonała wszystkich uczestników 
i zajęła I miejsce!

Tuż po feriach 14 lutego 2017 roku w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Słupsku odbyła się uroczystość 
wręczania nagród, na której nie mogło nas zabraknąć.
Występ grupy cyrkowej

11 stycznia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole 
gości z Litwy - grupę cyrkową: Vita i Sasza. Program 
sceniczny obfitował w komiczne sytuacje, magiczne 
sztuczki, oraz popisy cyrkowe. Wszystkie te zdarzenia 
odbywały się przy oprawie muzycznej i gromkim śmie-
chu widowni. Wartość występu zawierała się również  
w tym, że mogli brać w nim udział uczniowie. Niektó-
rzy z nich wykonywali iluzjonistyczne tricki, inni z kolei 
wykonywali mrożące krew w żyłach cyrkowe ewolucje. 
Wszelkie formy aktywizujące publiczność odbywały się 
pod kontrolą Clownów, zatem nie należało się obawiać 
o to, że ktoś nagle zniknie. Ku uciesze młodzieży, swoje 
„pięć minut” na scenie mieli również nauczyciele.

Vita i Sasza to artystyczny duet, który wielokrotnie 
występował przed szkolną publicznością. Mimo to każ-
de przedstawienie posiada wyjątkowy charakter, gdyż 
dzieje się „tu i teraz”. Wyjątkowość polega również na 
tym, że spektakl współtworzy publiczność, a tę powin-
ność uczniowie ze Szczenurzy wypełnili doskonale. 
Dzień Babci i Dziadka

Wspaniałe przedstawienie z okazji Dnia Babci  
i Dziadka zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkol-
nego i klas 1-3. Uroczystość odbyła się 13 stycznia tuż 
przed feriami. Najmłodsze dzieci oraz starsi koledzy  
i koleżanki zaprezentowali swoim ukochanym babciom 
i dziadkom piosenki, wiersze i tańce. Złożyły życzenia  
i wręczyły laurki, kwiatki i upominki. Wspaniały po-
częstunek przygotowały mamy.

7 lutego odbyło się spotkanie z policjantem poświę-
cone bezpieczeństwu na drogach publicznych. Ilość 
pojazdów w naszym kraju wciąż rośnie i aby uchronić 
nasze pociechy przed zagrożeniami należy poszerzać 
ich wiedzę na temat poruszania się poza bezpiecznym 
podwórkiem. W tym celu funkcjonariusz odwiedza na-
szą placówkę kilka razy w roku. Tym razem dzieci poza 
cenną wiedzą otrzymały bransoletki odblaskowe, które 
miejmy nadzieję będą stałym elementem ich ubioru. 

Spektakl "Dynastia Miziołków" i „Księga Dżungli”
8 i 9 lutego odbyły się wycieczki do Słupska na spek-

takle pt. "Dynastia Miziołków" oraz „Księga Dżungli” 

li sobie z charakterystyką osoby uzależnionej, nie 
pomijając przy tym najdrobniejszych szczegółów.  
W starszych klasach zaprezentowano także film, 
który obrazuje mechanizm uzależnienia. Nie obyło 
się także bez balonów i eksperymentu z nitką - któ-
ry najlepiej pokazuje jak ciężko zerwać z nałogiem.

Żywa lekcja historii - Krucjaty i zakony
W naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. 

Grupa artystyczna Rekonstrukto przeniosła nas do 
XI wieku, aby zobrazować genezę powstania wy-
praw krzyżowych. Na synodzie w Clermont prze-
mówił papież Urban II. Opowiedziano o przebiegu 
krwawych wojen religijnych; o powstaniu, rozwoju 
i dalszych losach zakonów rycerskich: templariu-
szy, krzyżaków i joannitów. 

opr. Elżbieta Kulczycka
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zrealizowane przez aktorów Teatru Współczesnego  
w Krakowie. Dzieci zachwycone były grą aktorów i sce-
nografią.
Walentynki

W dniu zakochanych w bibliotece szkolnej zorgani-
zowano randkę w ciemno z książką. Uczniowie wybie-
rali opakowane książki i dopiero po wypełnieniu karty 
dowiadywali się z jaką lekturą będą obcować przez naj-
bliższe dni. Kolejną atrakcją była poczta walentynko-
wa. Przez ostatnie dni uczniowie wrzucali walentynki 
do osobliwej skrzynki pocztowej. 14 lutego zostały one 
doręczone przez uczniów Samorządu Uczniowskiego 
do szczęśliwych adresatów.

Nawet pani Ewa Gwiazda – bibliotekarz, przygotowa-
ła się na ten dzień 
Światowy Dzień Kota

17 lutego to bardzo ważna data dla miłośników ko-
tów. Tego dnia na całym świecie obchodzone jest Święto 
tych milusińskich czworonogów. Z tej okazji Biblioteka 
szkolna we współpracy z nauczycielem języka polskie-
go i matematyki zorganizowała konkurs recytatorski 
o tematyce kociej. Każdy uczestnik wyrecytował tego 
dnia przepiękny wiersz, a niektórzy wcielili się w koty. 
Ponadto pani Agnieszka Król zorganizowała dla naj-
młodszych uczniów konkurs plastyczny "Kocia pięk-
ność".

Duże zainteresowanie przeprowadzonymi konkursa-
mi, było najlepszym dowodem na to, że wszyscy kocha-
my koty.
Konkurs recytatorski "Zima, zima..."

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas 0 - III. 
Wszyscy spisali się na medal. Oprócz pięknie wyde-
klamowanych wierszy - dzieci miały stroje adekwatne 
do tematyki konkursu. Trzyosobowa komisja wyłoniła 
zwycięzców. Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach:

Najmłodsi:
Antonina Ekman - I m-sce
Natalia Socha - II m-sce
Szymon Mydło - III m-sce
Michalina Cheba - wyróżnienie
klasy I-III:
Olga Górecka - I m-sce
Karina Karpus - II m-sce
Kornelia Piotrowska III m-sce
Oskar Krzyk - wyróżnienie

Koncert zespołu regionalnego "Frantówka"
W dniu 27 lutego 2017 roku w naszej szkole zagościł 

zespół regionalny "Frantówka", który dał koncert w ję-
zyku kaszubskim. Dzieci miały okazję pośpiewać wraz 
z zespołem. Niektóre spróbowały swych sił w grze na 
burczybasie i diabelskich skrzypcach. Dostały nawet 

propozycję wstąpienia do zespołu.
Uczniowie wzięli również udział w krótkim quizie 

wiedzy o Kaszubach.
X Gminny Konkurs Wiedzy o Warszawie

Dwie drużyny z klasy III reprezentowały naszą szko-
łę w X Konkursie Wiedzy o Warszawie. W konkursie 
wzięło udział 7 drużyn ze szkół gminnych. Uczniowie 
mieli do wykonania siedem zadań, które obejmowały 
ogólne wiadomości o Warszawie, znajomość legend  
i zabytków stolicy.
I miejsce zdobyła I drużyna w składzie: Kornelia Pio-
trowska, Karina Karpus i Adam Gałafin,
II miejsce  zdobyła II drużyna w składzie: Aleksandra 
Gierak, Maria Kruszewska i Oliwia Hermann - obie 
drużyny otrzymały maksymalną ilość punktów, ale  
o zwycięstwie zadecydowała dogrywka, w której szyb-
sza była drużyna Kornelii.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe. 
Gratulujemy!

Wycieczka do Komendy Powiatowej 
PSP w Lęborku

W ramach przygotowań do Gminnego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 6 marca odbyła się wycieczka do 
Komendy Powiatowej PSP w Lęborku. Uczniowie po-
znali na miejscu bogate wyposażenie wozu strażackie-
go. Mogli również obserwować ćwiczenia, które prze-
prowadzano akurat w pobliżu komendy. Po zajęciach 
młodszy ogniomistrz zajmujący się grupą dzielnie od-
powiadał na pytania, które nierzadko wykraczały poza 
zakres tematyczny konkursu.
Dzień Kobiet. "Siła, mądrość, piękno"

"Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień 
bliskiej wiosny. Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo 
radości. Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, w domu,

w przedszkolu, na wycieczce. Każdego dnia dobry 
uczynek - To jest od chłopców upominek" Zbigniew 
Jeżyna

Z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole zorganizowano 
uroczystość, podczas której młode artystki udowodni-
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Przedszkole Gminne w Charbrowie

Walentynki 14.02.2017 - Dzień Zakocha-
nych to przede wszystkim czas, w którym 
okazujemy uczucie tym, których kochamy. 

I mimo, że jest to przede wszystkim święto tych nieco 
starszych, to nie można zapomnieć o dzieciach, które 
również mają potrzebę miłości i chcą się nią dzielić  
z innymi. Walentynki w naszym przedszkolu obcho-
dziliśmy pod hasłem „Dzień przyjaźni i sympatii” Były 
serduszkowe wyliczanki, czerwone zgadywanki oraz 
balonowe pląsy. Nie mogło zabraknąć także przygoto-
wania walentynek dla rodziców, kolegów i koleżanek.

Warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. 20 Lutego 2017r. w naszym przedszkolu od-
były się warsztaty udzielania pierwszej pomocy popro-
wadzone przez zaprzyjaźnione Panie Harcerki. Dzieci 
często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, 
działają instynktownie. Z tego powodu należy już od 
najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się 
w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podczas 
zorganizowanego w grupach spotkania, dzieci mogły 
poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury za-
chowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz ob-
serwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, 
zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził 
pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na 
fantomie. Dzieci pod czujnym okiem Pani Kamili mo-
gły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością 
udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze 
sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość nume-
rów alarmowych. 

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych 
i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z pod-
stawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku 
nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja 
– połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej 
wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ra-
towanie życia. Po tym spotkaniu dzieci już wiedzą, na 
czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś 
pomóc.

ły, że kobiety są wszechstronnie utalentowane. Mają w 
sobie siłę, piękno i mądrość. Nie zabrakło występów 
tanecznych, aktorskich, sportowych, czy muzycznych. 
Dla wszystkich Pań przygotowano słodki upominek.

Występ nagrodzono gromkimi brawami, co było naj-
lepszym dowodem na to, iż był udany.
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W piątek 10 marca odbył się Gminny Turniej Wie-
dzy Pożarniczej. W tym roku byliśmy gospodarzami, 
dlatego na naszych uczniach ciążyła dodatkowa odpo-
wiedzialność. Tygodnie przygotowań przyniosły ocze-
kiwany efekt. Spośród pięciu miejsc w finale trzy zajęli 
Nasi. Ostatecznie zwyciężyła Aleksandra Mikołajew-
ska, drugie miejsce zajął Mateusz Mydło, a piąte Błażej 
Grabowski. Wielkie uznanie należy się całej szkolnej 
reprezentacji (oprócz finalistów Łukasz Socha, Maciej 
Popławski, Mikołaj Ciaciak), bowiem poziom ich zaan-
gażowania był ogromny.

Więcej informacji z działalności Szkoły Podstawowej 
w Szczenurzy znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej: www.szkolaszczenurze.wicko.eu, do której odwie-
dzenia serdecznie zapraszamy. 

opr. Wioletta Malek
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Konkurs edukacyjny międzygrupowy „Mały ratow-
nik to ja!” odbył się dnia 22.02.2017r. Celem konkur-
su było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu 
bezpieczeństwa własnego i innych oraz promowanie 
bezpiecznego stylu życia. Towarzyszyła nam wspaniała 
zabawa , dzieci mogły się wykazać wiedzą i umiejętno-
ściami które nabyły podczas spotkania z harcerzami.

Nauka tańca Hip-hop. W każdą Środę w przed-
szkolu odbywają się zajęcia nauki 
tańca „Hip–hop”! Uczestniczą  
w nim dwie grupy wiekowe (gr. II 
i III). Roztańczone dzieci są pod 
ogromnym wrażeniem umiejęt-
ności prowadzącego Pana Piotra 
Zagrodnika. Zachęcone świetna 
zabawą już nie mogą doczekać się 
kolejnych zajęć!

Tłusty Czwartek - Tłusty czwar-
tek to nie tylko polska tradycja, 
wiele narodów na całym świecie 
spędza jeden z ostatnich dni kar-
nawału na objadaniu się:-). I tak 
też się stało w naszym Przedszko-
lu! Było wyśmienicie 

06.03.2017 odbyło się przed-
stawienie interakcyjne pt. 
„Opowieści Morskiej Syreny”  

w wykonaniu teatru „Rozmaitości: z Gdańska. Sy-
rena Morska popłynęła  z dziećmi w daleki rejs, pełen 
przygód i trudnych zadań do wykonania. Każde wyko-
nane zadanie niosło za sobą zdobycie kolejnej mądrości 
życiowej i przydatnej cechy charakteru, jak np. odwaga, 
dobre serce, niesienie pomocy innym itp. Przedstawie-
nie było bardzo dynamiczne i z dużym udziałem dzieci. 
Zawierało też aspekt ekologiczny.

Z okazji Dnia Kobiet 08.03.2017r.odbyła się w na-
szym przedszkolu miła uroczystość, w której udział 
wzięły wszystkie grupy dzieci oraz wszystkie panie pra-
cujące w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały występy 
artystyczne oraz wręczyły wykonane własnoręcznie 
laurki. Dziewczynki również otrzymały upominki od 
kolegów. Dzień Kobiet to nie tylko wiersze, piosenki, 
kwiaty, to również dobra okazja by porozmawiać o za-
wodach wykonywanych przez rodziców, przypomnieć 
zasady dobrego zachowania i kształcić w młodym 
człowieku wyjątkową cechę „jestem dla innych miły  
i uprzejmy”.

Dzień Wiosny. Długo oczekiwany dzień - radosny 
i wesoły - witamy Wiosnę!!! Z uśmiechniętymi buzia-
mi wyruszyliśmy ulicami Charbrowo powitać Wiosnę  
i zgodnie z tradycją utopić Marzannę. Dzień chodź wy-
dawał się być słoneczny, jak przystało na wiosnę, zasko-
czył nas lodowatym i przenikliwym wiatrem. A więc 
wołaliśmy „Zimo precz”, a barwne kwiaty w rękach i na 
głowach, wesoła piosenka i towarzysząca temu głośna 
gra naszych instrumentów, mamy nadzieję przywoła 
do nas Wiosnę i zrobi się cieplej.

opr. Bernadeta Wiśniewska
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Przedszkole 
Gminne w Wicku 
Początek roku 2017 rozpoczął się dla naszych 

przedszkolaków bardzo ciekawie i obfitował 
w wiele interesujących spotkań i wydarzeń.  

W styczniu tradycyjnie dzieci swoim występem wspar-
ły Finał WOŚP. Przybyła publiczność obejrzała występ 
a przedszkolaki pokazały swoje umiejętności wokalne 
i taneczne. Dzięki takim wydarzeniom uświadamiamy 
najmłodszym, że okazywanie pomocy innym jest nie-
zwykle istotne, gdyż niewielkie rzeczy mogą dla kogoś 
znaczyć bardzo wiele. Miło nam również było gościć  
i wysłuchać inscenizacji w wykonaniu kl. II B z Zespołu 
Szkół w Wicku pt. „Proszę Państwa o to Rok”. Ucznio-
wie pod kierunkiem wych. Mirosławy Mordaszewskiej 
recytowały wiersze i w ten sposób pomogły dzieciom 
utrwalić wiedzę na ten temat. Karnawałowy nastrój nie 
ominął również naszych przedszkolaków. Na tą wyjąt-
kową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu karna-
wałowego firmę ANIMA-SKIERKA, która zachęcała 
wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci 
świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie w zabawach 
ze swoimi paniami, było wiele radości, co zawsze jest 
głównym celem balu. 

Nadszedł czas ferii zimowych a wraz z nimi wielkie 
wydarzenie dla społeczności przedszkolnej……. Prze-
prowadzka! I już po przerwie zimowej dzieci rozpoczę-
ły naukę i zabawę w nowej, bogato wyposażonej, prze-
stronnej i jasnej placówce. Od tej chwili każdej z grup 
przedszkolnych została nadana nazwa, którą wybrały 

same dzieci: gr I - „Motylki”, gr II - „Rybki”.
A za nami Walentynki – dzień obchodzony na całym 

świecie jako święto miłości ale i przyjaźni. Przedszkola-
ki opowiadały o miłości, przyjaźni ,i jak postępują wo-
bec tych , których kochają i bardzo lubią. Z radością 
wycinały papierowe serca i wykonywały walentynkowe 
laurki, bawiły się w rytm piosenki „Serduszko puka…”. 
Nie zabrakło też tego dnia słodkości-każdy otrzymał 
pysznego lizaka, oczywiście w kształcie serca. Począ-
tek miesiąca marca to także Dzień Kobiet. W tym dniu 
wszystkie dziewczynki i panie otrzymały życzenia  
i upominek od chłopców. Na zajęciach zarówno „Mo-
tylki” jak i „Rybki” wykonały prezenty dla swoich mam, 
sióstr i babć, aby po powrocie do domu dalej świętować. 
To był naprawdę miły dzień. Kolejną ciekawą przyrod-
niczą przygodę przeżyliśmy na zajęciach edukacyjnych 
przygotowanych przez Słowiński Park Narodowy na 
Rąbce pt. „Ptaki jak ludzie, ludzie jak ptaki”, podczas któ-
rych dzięki przepięknie przygotowanej prezentacji mul-
timedialnej dzieci dowiedziały się, że ludzie z ptakami 
mają wiele wspólnych cech, a ich zachowanie jest niemal 
identyczne Rozwinęliśmy też naszą wyobraźnię podczas 
pracy plastycznej z szyszek. Każdy „prześcigał” się w po-
mysłach. Wyjazd był bardzo interesujący i niezapomnia-
ny. Pod koniec kwietnia planujemy kolejny wyjazd na 
Rąbkę, aby w plenerze posłuchać „bicia serca drzewa”.

Spragnione ciepła i zieleni dzieci z naszego przed-
szkola dużo wcześniej rozpoczęły przygotowania do 
nadejścia wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały 
oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów i pie-
szych wycieczek, a szczególnie dużo radości i zaanga-
żowania wykazały dzieci podczas wykonywania kukły 
Marzanny. Wiosnę przywitaliśmy kolorowo i wesoło. 
Teraz czekamy na święta i z tej okazji składamy Zdro-
wych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, ser-
decznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” życzy Dyrektor, Pracownicy  
i Przedszkolaki.

Materiały i zdjęcia 
Przedszkole Gminne w Wicku 
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Edukacja

Przedszkolaki 
Pani „Ewy”

Nowy Rok 2017 przedszkolaki z Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego ,,Ewa" rozpoczęły ba-
lem karnawałowym podczas, którego odwie-

dził nas nie kto inny jak Charlie Chaplin w, którego rolę 
wcielił się Tymuś Pękala.. 

Ferie zimowe urozmaiciła nam aura. Dzieci miały 
okazję pozjeżdżać na sankach i lepić bałwana. W tym 
okresie nie zapomniały również o ptakach. Dzieci wła-
snoręcznie przygotowały smakołyki i wywiesiły je na 
dworze. 

Styczeń to również święto Babci i Dziadka. Dziad-
kowie licznie zaszczycili nas swoją obecnością. Dzie-
ci z wielkim zaangażowaniem przygotowały występ  
i upominki dla swoich dziadków dostarczając im wielu 
wzruszeń. Wielką niespodzianką imprezy był przygoto-
wany przez rodziców wspaniały wielki tort oraz poczę-
stunek. Dziadkowie chętnie brali udział w niełatwych 
konkurencjach bawiąc się przy tym świetnie razem  
z wnukami.

14 luty upłynął nam na słodko. Dzieci przygotowały 
samodzielnie lizaczki ,które podarowały sobie na- wza-
jem. Za to bardzo zdrowo obchodziliśmy Dzień Zdro-
wego Żywienia. Tego dnia odwiedził nas dietetyk, który 
zapoznał dzieci z zasadami zdrowego żywienia. Dzieci 
wspólnie przygotowały sok marchwiowo-jabłkowy.

„Wianek Pani Zimy” to hasło rodzinnego konkursu 
w ,który bardzo zaangażowały się całe rodziny. Najład-
niejszy wianek założyła Marzanna na swój pożegnalny 
spacer. Pożegnanie zimy rozpoczęła uroczysta parada 
kwiatów. Dzieci z dzwonkami odprowadziły Marzan-
nę słomianą pannę, która popłynęła do Krainy Śniegu 
ustępując miejsca wiośnie.

31 marca odbyły się w naszym punkcie warsztaty ro-
dzinne pod hasłem ,,Pisanki, kraszanki". Wszyscy mo-
gli poznać różne techniki malowania pisanek. Każdy 
samodzielnie przygotował własną pisankę. Dzieci były 
szczęśliwe tworząc z włóczki kurczątka. Zabawa była 
przednia. Na pewno powtórzymy ją za rok.

Już nie długo święta Wielkanocne, już dziś pracujemy 
nad wielkanocnym przedstawieniem „Święta, Święta 
biją dzwony”

Od 1 marca rozpoczęliśmy nabór dzieci do naszego 
Punktu Przedszkolnego 
na rok szkolny 2017/2018 
wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt 
tel. 609041501 lub osobi-
ści w naszym Punkcie.

opr. Ewa Staniecka
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GOKiS

Bal charytatywny 

25 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Wicku została zorganizowana kolej-
na edycja Charytatywnego Bal Kostiumowego Wójta 

Gminy Wicko. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 100 osób 
O zabawę taneczną w trakcie imprezy zadbał zespół Max Dance  
z Lęborka, natomiast o catering - Pałac z Poraju.  Podczas  impre-
zy w zamian za „wrzutkę” do puszki goście mogli otrzymać pięk-
ne kotyliony, róże, czekolady lub upominek. Cały Bal przebiegł  
w miłej i karnawałowej atmosferze. Dochód z Balu w kwocie  
6512 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku 
dzieci z gminy Wicko.

opr. Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Wicko

Dzień Kobiet 
na wesoło

9 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury I 
Sportu w Wicku gościliśmy Panie z okazji ich 
święta – Dnia Kobiet. 

Przed salą widowiskową witał Panie Wójt Gminy 
Wicko - Dariusz Waleśkiewicz wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy - Jackiem Stanuchem, wręczając 
piękne róże i składając życzenia. 

Na wstępie na scenie zaprezentowała się grupa ta-
neczna „Bravo” i „Mini Bravo” pod kierownictwem 
Piotra Zagrodnika. 

Gwiazdami wieczoru byli: Leszek Malinowski, Wal-
demar Sierański oraz Maria Borzykowska z kabaretu 
„Koń Polski” - znanego ze skeczu Marian i Hela. 

Kabaret „Koń Polski” bawi i śmieszy na największych 
scenach polskiej estrady i telewizji. 

9 marca zaszczycili nas swoją obecnością z czego naj-
bardziej zadowolone były Panie, dla których wystąpili. 
Oczarowali swoim humorem i dowcipem. 

Z pewnością był to udany wieczór, który długo zosta-
nie z naszej pamięci.

opr. Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Wicko
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Sprawozdanie z ferii zimowych  
w świetlicach wiejskich 2017r.
Ferie zimowe w Gminie Wicko dobiegły końca.  

W trakcie tegorocznych ferii zimowych przez dwa 
tygodnie: od 16 stycznia do 27 stycznia organizo-

wane były różne zajęcia z myślą o dzieciach i młodzieży 
szkolnej. Jak wyglądał program zajęć podczas ferii?. 

W czasie dwóch tygodni zimowego wypoczynku  
w dwunastu świetlicach naszej gminy odbyło się w su-
mie po 30 godzin zajęć. Na młodych feriowiczów cze-
kało mnóstwo atrakcji, od zajęć plastycznych, manual-
nych, po zabawy i gry edukacyjne.

W świetlicach ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia organizowane przez animatorów, którzy od-
wiedzali świetlice według ustalonego wcześniej grafiku.

Zespół Anima – Skierka prowadził pokaz mega 
ogromnych baniek mydlanych, w których zamykano 
odważnych uczestników. Z wielką radością dzieci ba-
wiły się chustą animacyjną i twisterem, ale skoki przez 
płot, jak również tunel także wywoływały uśmiech na 
twarzach.

Podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez Pa-
nią Iwonę Dziemiańczyk dzieci z wielką starannością 
przygotowywały laurki na Dzień Babci i Dziadka. Przy-
gotowane w ten sposób piękne róże z krepiny były wspa-
niałym podarunkiem dla ukochanych dziadków. 

Lampiony ze słoików, serduszka z wikliny papiero-
wej, stożki choinkowe, kule styropianowe ozdabiane 
mchem to nowe techniki tworzenia, które również zo-
stały przedstawione dzieciom uczęszczającym do świe-
tlic wiejskich. Te prace były dla nich nowością i dzięki 
tym zajęciom ich uczestnicy nauczyli się wykorzystywać 
surowce wtórne.

Znaną, ale i ulubioną - kolejną atrakcją były zabawy  
z X-boxem. Dzieci wybierały dyscypliny sportowe  
i rozgrywały „mecze”. Nowością, która wzbudziła naj-
większe zainteresowanie i emocje była nowa płyta  
z „tańcami”. Poruszyła nawet najbardziej nieśmiałe 
dzieci, które w grupie pląsały w rytm muzyki ucząc się 
kroków poprzez naśladowanie prowadzącego, a później 
oglądanie swoich występów na nagraniach kamery.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu również od-
bywały się zajęcia z animatorami. Zaproszono Panią, 
która prowadziła zajęcia z malarstwa w drugim tygo-
dniu ferii: we wtorek i w czwartek od 11.00 do 13.00. 

Z wielką starannością dzieci wykonały obrazki na 
przygotowanych uprzednio ramkach metodą deco-
upage. Zajęciom tym towarzyszyła atmosfera harmonii  
i spokoju. Dzieci pomagały sobie wzajemnie, a na ko-
niec zostały nagrodzone słodkościami.

Dwa razy w tygodniu: w środy i w piątki od godz. 11.30 
do 12.30 dla dzieci, które były zainteresowane śpiewem 
odbywały się zajęcia warsztatowe.

Dla najmłodszych dzieci zorganizowano w dniu 19 
stycznia w sali widowiskowej GOKiS-u, we współpra-
cy z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji z Lądka 
Zdroju spektakl „O czerwonym Kapturku”.

Ponadto we wszystkich świetlicach opiekunowie pro-
wadzili zajęcia według własnego planu zajęć. Dzieci 
przygotowały m.in. gazetki na świetlicy, laurki na Dzień 
Babci i Dziadka, lampiony, maski na bal i stroje karna-
wałowe. Nie zabrakło też zajęć kulinarnych podczas któ-
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Konkurs przyrodniczy  
„Ochrona przyrody w Słowińskim Parku 
Narodowym i Nadleśnictwie Lębork”

14 marca w GOKiS Wicko odbyła się kolejna 
edycja konkursu przyrodniczego dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych pn. „Ochro-

na przyrody w Słowińskim Parku Narodowym i Nad-
leśnictwie Lębork”. Organizatorami konkursu są: Nad-
leśnictwo Lębork, Słowiński Park Narodowy, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 11 gimnazjalistów oraz 18 uczniów szkół pod-
stawowych z powiatów: lęborskiego i słupskiego. 

W wyniku przeprowadzonego testu wyłoniono zwy-

cięzców:
Szkoła Podstawowa:

1. Adrianna Konkol – Szczenurze
2. Kamil Kaczkowski – Garczegorze
3. Daria Domaros – Garczegorze

Gimnazjum:
1. Kacper Kotarski – Maszewko
2. Wiktoria Krawczak – Redkowice
3. Oliwia Grzegorczyk – Pobłocie

opr. Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Wicko

rych smażyły naleśniki, frytki, placki z jabłkami, chrusty 
i wszelkiego rodzaju galaretki z pięknymi dekoracjami. 
Zwieńczeniem ferii były zabawy karnawałowe wraz z 
zaproszonymi gośćmi.

W świetlicach organizowano turnieje piłkarzyków, bi-
larda i ping – ponga. Zainteresowaniem cieszyła się gra 
w ,,Państwa i miasta”, która rozwijała pamięć, koncen-
trację i refleks, jak również rozwiązywanie krzyżówek. 
Śmiechu i radości dostarczała zabawa w kalambury. 
Okazało się, że jest to jedna z wielu ulubionych zabaw 
dziecięcych.

Dzieci uczestniczyły w przygotowaniu deserów pod-
czas, których uczyły się nakrywania do stołu, podawa-
nia posiłków i poznały zasady savoir – vivre.

Zajęciom tym towarzyszyła doskonała atmosfera, po-
nieważ tworząc kulinarne arcydzieła miały możliwość 
nieograniczonej fantazji w dekorowaniu potraw.

Z makaronów dzieci przygotowywały naszyjniki  
i bransoletki, którymi obdarowano najbliższych.

Świetlice odwiedzali radni, sołtysi i mieszkańcy, któ-
rzy umilali czas dzieciom m.in. czytając książeczki z ich 

biblioteczki, uczestniczyli w przygotowaniach do zaba-
wy karnawałowej, która podsumowywała zakończanie 
ferii zimowych. 

Różnorodność przygotowanych zajęć sprawiła, że 
nikt nie narzekał na nudę. Zajęcia cieszyły się spo-
rą frekwencją i zainteresowaniem ze strony dzieci, jak  
i opiekunów.

Każda świetlica otrzymała pakiet czekolad dla wszyst-
kich dzieci, co wywołało uśmiech na twarzy, który był 
najlepszym podziękowaniem.
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WOŚP  
– rekord pobity

16.930,89 zł + waluty obce - tyle dokładnie zebrano 
po ostatecznym przeliczeniu pieniążków w Gminie 
Wicko podczas 25 finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tym samym pobito dotychczasowy 
rekord, jeśli chodzi o zebraną kwotę na fundację Je-
rzego Owsiaka. W naszej gminie do puszek pieniądze 
zbierało 28 wolontariuszy WOŚP.

Finał WOŚP zorganizowano w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Wicku. Imprezę rozpoczęto 
od emisji nagrania Jurka Owsiaka, który dziękował 
wszystkim osobom z naszej gminy za pomoc w or-
ganizacji sztabu. Szczególne podziękowania trawi-
ły do dzieci i młodzieży ze szkół w: Wicku, Szcze-
nurzy, Maszewku oraz do przedszkolaków z Wicka  
i Charbrowa.

Na scenie oprócz dzieci wystąpili także pracownicy 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maszewku, 
Alicja Gieryk – ubiegłoroczna laureatka „Talentów 
Naszej Gminy”, Dominika Stępień, Adam Kuźmicz, 
sekcja gitarzystów z Młodzieżowego Domu Kultury  
w Lęborku pod kierunkiem Piotra Fugiela, zespół 
„Rapsodia”, akordeoniści Adrian Kielas i Jakub Chy-
liński. Rozgrzewający popis tańca dała Małgorzata 
Drywa – instruktorka zumby, a pokaz walk bokser-
skich młodzi zawodnicy z klubu „Garda Wicko” z tre-
nerem Antonim Pałuckim. 

Między występami panie Elżbieta Mart i Katarzyna 
Kobiela prowadziły licytację gadżetów zebranych na 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Magiczną kwotą, która najczęściej padała podczas 

licytacji było 150 zł, ale po osiągnięciu tego pułapu 
często licytowano dalej. Wylicytowano m.in.:
- piłkę otrzymaną od PZPN z autografem Zbigniewa 

Bońka i krawatem WOŚP – 280 zł
- bilet na galę disco polo – 250 zł
- zegar WOŚP + kask i toporek z OSP Wrzeście  

– 250 zł
- rzeźba i obraz od Stowarzyszenia Nordic Walking  

– 250 zł.
W trakcie imprezy funkcjonowały kawiarenki pro-

wadzone przez panie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wicku, Gminne Koło Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów z Wicka oraz Adama i Janinę Czuba. W salach 
przechadzały się maskotki z Animy – Skierki.

Finał WOŚP kilka razy przenosił się z budynku na 
zewnątrz. O godz. 16.00 wystrzeliła armata, którą 
wypożyczył Andrzej Syldatk z Garczegorza, o godz. 
17.30 do basenu przeciwpożarowego wskoczyły mor-
sy a o 21.00 pożegnaliśmy się „Światełkiem do nie-
ba” czyli pokazem fajerwerków. Wcześniej jednak na 
scenie GOKiS wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół 
Defis.

opr. Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Wicko
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Wiadomości z Biblioteki Gminnej

Nowy rok w Bibliotece rozpoczęliśmy od pod-
sumowania konkursu na „Najładniejszą ozdo-
bę choinkową”. Wyłonienie laureatów tego 

konkursu okazało się dla komisji nie lada problemem, 
gdyż wszystkie ozdoby zachwycały. W konkursie wzię-
ły udział dzieci z oddziałów zerowych, szkół podsta-
wowych i gimnazjum z całej gminy, łącznie 23 osoby. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. 

Natomiast podczas ferii zimowych Biblioteka zorga-
nizowała cykl spotkań dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Ferie z książką i nie tylko....”. Były to zabawy, gry 
i spotkania z książką, zajęcia plastyczne i edukacyjne. 

23 lutego gościem specjalnym Biblioteki był 
Pan Michał Zawadka - mówca inspiracyjno-mo-
tywacyjny, Mistrz Polski Przemówień Publicz-
nych, pisarz, autor książek dla dzieci, założyciel 
wydawnictwa Mind&Dream. Zaproszona na spo-
tkanie młodzież wzięła udział w zajęciach- „Chcę 
byś kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, kiedy 
wszyscy mają wywalone”. Prowadzący motywował 
uczestników do odkrywania niezależności między 
poczuciem własnej wartości i świadomości. W bar-
dzo ekspresyjny sposób inspirował i uczył uczniów 
wyznaczania sobie celów i wskazywał drogę do ich 
osiągania, podkreślając potęgę wytrwałości i cier-
pliwości.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież bardzo 
żywo reagowała na przekazywane treści, porusza-
ne zagadnienia były na pewno im bliskie i bardzo 
dla nich istotne. 

Obecnie Biblioteka zaprasza wszystkie chętne dzieci 
z Gminy Wicko do wzięcia udziału w dwóch organi-
zowanych konkursach. Konkursie recytatorskim „Wio-
sna, wiosna ach to ty”, który odbędzie się 30 marca oraz 
jak co roku do udziału w konkursie na „Najładniejszy 
stroik wielkanocny”, na który prace przyjmowane będą 
do 12 kwietnia. Natomiast 4 kwietnia zapraszamy na 
spotkania zarówno dzieci jak i dorosłych z Elżbietą 
Bednarczyk, kobietą pełną przeróżnych zamiłowań  
i umiejętności od pisarstwa dla dzieci i dorosłych oraz 
tańca po aktorstwo i reżyserię przedstawień teatral-
nych.

Wszystkich miłośników dobrej literatury 
zapraszamy do odwiedzania naszej placówki, 
gdyż już dokonaliśmy pierwszych zakupów 
tegorocznych nowości wydawniczych.

opr. Iwona Szymichowska

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!! 

Od lutego 2017 roku obowiązują nowe  
godziny otwarcia Biblioteki. 

Poniedziałek 8.00 - 18.00
Wtore  8.00 - 18.00
Środa  8.00 - 16.00
Czwartek  8.00 - 18.00
Piątek  8.00 - 16.00
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Sport

Wyniki sportowe Ekoludków
NIKOLA SZLASKA ZWYCIĘŻA W SŁUPSKU.

W słupskiej hali lekkoatletycznej rozegrano 
mityng dla roczników 2002-2003. Zawody 
były ostatnim sprawdzianem przed Halo-

wymi Mistrzostwami Okręgu w Gdańsku. W skoku  
w dal pewnie triumfowała nasza reprezentantka Niko-
la Szlaska. Już w pierwszej próbie ustanowiła swój nie-
oficjalny rekord życiowy świetnym rezultatem 4,95 m. 
Drugą zawodniczkę pokonała o 30 cm. 

MISTRZOSTWA OKRĘGU MŁODZIKÓW. 
GDAŃSK 18.02.2017

W hali gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
rozegrano Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego Młodzi-
ków w lekkiej atletyce. Z nadziejami na dobry wynik 
w zawodach wystartowała Nikola Szlaska. Po drugiej 
serii skoków z wynikiem 4,76m nasza reprezentant-
ka znajdowała się na drugiej pozycji. Dopiero w ostat-
niej swojej szansie (trzeciej probie) awans do ścisłego 
ośmioosobowego finału uzyskała faworyzowana Lau-
ra Cieślik ze Słupska. Nikola w kolejnym skoku pobiła 
swój oficjalny rekord – 4,82m i umocniła się w zawo-
dach na trzecim miejscu. Czwarta seria nie przyniosła 
zmian. Gdy wydawało się, że Nikola sięgnie po brąz 
nagle „z cienia wyskoczyła” zawodniczka z Człuchowa, 
która w całym konkursie oddała tylko jeden przyzwo-
ity skok. To jednak wystarczyło, żeby Nikolę „zepchnąć”  
z podium. Naszej lekkoatletce na osłodę pozostał rekord 
życiowy i tak mało lubiane przez sportowców czwarte 

miejsce. W zeszłym roku wynik 4,82 dawał prawie złoto, 
teraz wystarczył tylko do miejsca tuż za podium.

Nikola została też powołana do Wojewódzkiej Kadry 
Młodzików.

Obiecujące otwarcie biegowego roku !!!
OLIWIA, WERONIKA, MARCEL TRIUMFUJĄ  
W SOPOCIE !!!!!!!

Od 2004 roku zawodnicy Ekoludka startują w BIE-
GACH PO PLAŻY W SOPOCIE. Z reguły otwarcie 
sezonu biegowego dla naszych biegaczy ma miejsce  
w pobliżu sopockiego molo. W tym roku podtrzyma-
no tradycję świetnych wyników z poprzednich lat na 
sopockiej plaży. Pomimo zimnego morskiego wiatru 
rywalizacja była dość zacięta. Już pierwszy bieg (rocz-
nik 2006 i młodsze) wygrany przez Oliwię Hermann 
zapowiadał sporą porcję emocji. Po zwycięstwa sięgnęli 
także Weronika Śmiechowska i Marcel Papke (pomimo 
wywrotki na trasie), którzy rywalizowali w rocznikach 
2004-5. Na trzecich miejscach w swoich biegach zamel-
dowali się: Natalia Waleśkiewicz i Mateusz Buśko. Zwy-
cięzcy poszczególnych biegów wzbogacili się o warto-
ściowe zegarki firmy TIMEX.

Także koło mola rozegrano biegi uliczne "Sopocka 
Wiosna na 5". Na trzecim stopniu podium zameldowa-
ła się Weronika Wańdoch Dubaj. W Biegu urodzino-
wym w Gdyni także trzecie miejsce zdobyła Weronika 
Śmiechowska

Sukcesy na bieżąco można śledzić na fb Ekoludka  
i stronie internetowej uksekoludek.eu.

opr. Witold Krużycki



22 Gmina Wicko - Biuletyn informacyjny

Formy udzielanej pomocy  
w Ośrodku Pomocy Społecznej
Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu: 

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietno-

ści;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowaw-

czych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodziet-
nych;

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzy-
skali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje oso-
bom i rodzinom, których posiadane dochody nie prze-
kraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu 
o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 
2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim 
dochód nieprzekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla 
osoby w rodzinie – kwota 514 zł. 

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na 

zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szcze-
gólności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów  
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych  
w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo ro-
dzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia loso-
wego. W takim przypadku może być przyznany nieza-

leżnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych  

z klęską żywiołową lub ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo ro-

dzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywio-
łowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być 
przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 
zwrotowi. 

Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie  
o dochodach przekraczających kryterium ustawowe -  
w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryte-
rium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek stały 
Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospoda-
rującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również 
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie.

 Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - róż-

nicy między kryterium dochodowym osoby samot-
nie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że 
kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł mie-
sięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między 
kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a do-
chodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego  
i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub do-
datku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek 
stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze 
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względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia upraw-
nień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium do-
chodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do 

wysokości różnicy między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej oso-
by, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 
418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy mię-
dzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem 
tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 
nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospoda-

rującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej 

rodziny.

Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności praw-

ne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom  
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują po-
trzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych, bez względu na posiadany dochód. Porad-
nictwo prawne realizuje się przez udzielanie informa-
cji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, 
ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne 
realizuje się przez procesy diagnozowania, profilakty-
ki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy 
funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad 
osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Interwencja kryzysowa 
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscypli-

narnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 
będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzyso-
wej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umie-
jętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chro-
nicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją 
kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na 
posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej 
udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnic-
twa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnio-
nych - schronienia do 3 miesięcy. Matki z małoletni-

mi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą 
lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą 
w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie 
i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dzieć-
mi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również 
przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne 
osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży 
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie 

tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, 
schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miej-
scach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez do-
starczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obu-
wia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości 
oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego go-
rącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która wła-
snym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc 
tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie 
nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu 
posiłków.

Sprawienie pogrzebu 
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy 

o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu 
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie  
z wyznaniem zmarłego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opie-
kuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opie-
kuńcze mogą być przyznane również osobie, która wy-
maga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możli-
wości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi do-
stosowane do szczególnych potrzeb wynikających z ro-
dzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem za-
wodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opie-
kuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

opr. Bożena Kruszyńska
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Projekt socjalny  
„Zacznij od nowa” realizowany  
w Klubie Integracji Społecznej:

03.10.2016 r. rozpoczęliśmy realizację projek-
tu socjalnego „Zacznij od nowa”, do którego 
przystąpiło 9 osób. Obecnie zajęcia kontynuuje 

7, rezygnacja z udziału była spowodowana zmianą miej-
sca zamieszkania oraz podjęciem zatrudnienia przez jed-
ną z uczestniczek, której serdecznie gratulujemy! Zajęcia 
uczestników z integracji społecznej odbywają się w ponie-
działek i wtorek, w godzinach 8:00-13:00, natomiast od 
środy do piątku, odbywa się reintegracja zawodowa, tzn. 
praca (prace społecznie użyteczne) w placówkach współ-
pracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku.

Projekt ma pomóc, osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, wyjść poza schematy myślowe, które towa-

rzyszyły im do tej pory, aby chętnie i aktywnie rozpoczęły 
poszukiwanie zatrudnienia, a tym samym odchodziły od 
przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z pomocy ma-
terialnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku.

W dniach 07-08.02.2017 r. odbyły się warsztaty zdro-
wego żywienia zorganizowane we współpracy z Bankiem 
Żywności w Słupsku. Warsztaty zostały podzielone na 
część teoretyczną i część praktyczną. Uczestnicy zapoznali 
się z zasadami zdrowego zbilansowanego odżywiania, któ-
re zobrazowała specjalistka ds. żywienia. Kolejnym etapem 
było wcielenie teorii w życie, czyli przejście uczestników 
zajęć do kuchni i przygotowanie zdrowych potraw. 

06.03.2017 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej 
przystąpili do Programu Aktywność i Integracja, realizowa-
nego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lę-
borku. Skierowani to osoby bezrobotne, dla których został 
ustalony profil pomocy III. Celem programu są działania 
w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służą-
ce kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym,  
i zawodowym, są realizowane poprzez warsztaty grupowe  
z psychologiem oraz instruktorem reintegracji zawodowej 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoby te są 
skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych  
w placówkach współpracujących z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wicku, wykonywane są w wymiarze 10 go-
dzin tygodniowo. Realizacja Programu PAI potrwa 2 mie-
siące.

Wielkanocna 
Zbiórka 
Żywności

W ubiegły weekend wzięliśmy udział w Wielkanoc-
nej Zbiórce Żywności organizowanej we współpra-
cy z Bankiem Żywności w Słupsku. Wolontariu-

sze pełnili dyżury w sklepie Biedronka w Wicku, od piątku do 
niedzieli, zachęcając klientów sklepu do udziału w akcji. Dzię-
ki Państwa dobroci oraz pomocy wolontariuszy udało nam się 
zebrać ok. 180 kg żywności. Wśród ofiarowanych produktów 
znalazły się: cukier, mąka, kasza, makaron, olej, herbata, słody-
cze, płatki śniadaniowe, ryż, konserwy, dżemy, napoje. Zebrana 
żywność została przewieziona do Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wicku, skąd trafi do najbardziej potrzebujących rodzin, jesz-
cze przed Świętami Wielkanocy. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom, ale przede wszystkim wolontariuszom:  
Zuzannie Gołębiewskiej, Aleksandrze Wolańskiej, Karolowi Król, 
Annie Stawickiej, Wiktorii Kukuł, Idze Chustak, Zbigniewowi Klej-
na oraz Szymonowi Dudzik. To dzięki Wam te święta będą bogatsze 
dla wielu osób.
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Seniorzy  
w Klubie  
Integracji 
Społecznej: 

Od 14 października 2016 r. w każdy piątek,  
w godzinach 9:00-11:00, w Klubie Integracji 
Społecznej w Wicku (sala KIS- były żłobek) 

spotykają się seniorki z terenu Gminy Wicko. Naszym 
Paniom proponujemy różnego rodzaju zajęcia, które są 
nieodpłatne. W zajęciach może uczestniczyć każdy se-
nior, który jest mieszkańcem naszej gminy. W okresie 
od stycznia do marca Panie skorzystały z zajęć takich, 
jak: trening umysłu, zajęcia muzyczne, zajęcia manu-
alne, sesja zdjęciowa „Sport na wesoło”, profesjonalna 
pielęgnacja twarzy, pielęgnacja dłoni. Przed nami jesz-
cze wiele ciekawych, radosnych i inspirujących spo-
tkań. Na zajęcia zapraszamy także Panów!.

Przypominamy, że każdy senior, który skończył 60 

lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską 
Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy. Karty wystawiane są imiennie. Po od-
biór karty zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko, pok. nr 4,  
tel. 59 8611 119, wew. 34. 

Drodzy Państwo, zachęcamy odwiedzania strony 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku: 

www.ops-wicko.pl oraz naszego profilu na facebook’u: 
www.facebook.com/Klub-Integracji-Społecznej-przy-

-OPS-w-Wicku-654723057918207/  
Na bieżąco opisujemy zajęcia i dodajemy zdjęcia. 
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Wycieczka 
do Lądka Zdroju

W dniach od 14 do 21 stycznia dzieci z naszej gminy uczestni-
czyły w wycieczce do Lądka Zdroju – gminy partnerskiej. 
Program wyjazdu był bardzo bogaty. Pierwszego dnia wzię-

liśmy udział w atrakcjach związanych z organizacją Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, była jazda wozem strażackim, samochodami raj-
dowymi. W kolejnych dniach zwiedziliśmy m.in. Jaskinię Radochowską, 
Kopalnię Złota, Jaskinię Niedźwiedzia. Wjeżdżaliśmy na Czarną Górę 

tzw. lux torpedą, wspinaliśmy się na szczyt. 
Gościliśmy też w ratuszu, u burmistrza 
miasta, który przygotował dla wszyst-
kich drobne upominki i ciekawie opo-
wiadał o swojej pracy. Uczestniczyliśmy  
w warsztatach plastycznych u miejscowe-
go artysty. Dzieci uczyły się też jazdy na 
nartach pod okiem instruktorów. Warto 
dodać, że mieszkaliśmy w Ośrodku Złoty 
Łan, który jest najwyżej położony w mie-
ście, więc widoki były przepiękne. To był 
bardzo udany wyjazd.

opr. Wioletta Malek - kierownik wycieczki
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Wybitny Sportowiec

Paweł Tokarz zawodnik Klubu Strzeleckiego 
LOK Lider Amicus w Lęborku, otrzymał za 
wybitne osiągnięcia sportowe oraz za promo-

wanie gminy Wicko podczas turniejów rangi ogólno-
polskiej nagrodę finansową w wysokości 2000 zł dla 
najlepszego sportowca. Wyróżnienie wręczył Dariusz 
Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko. 

Osiągnięcia Pawła Tokarza są imponujące. Lista 
zdobytych miejsc na podium podczas zawodów strze-
leckich jest bardzo długa. Najważniejsze to: III miej-
sca w Mistrzostwach Polski Młodzików w Strzelectwie 
w konkurencji  Kpn 40, które odbyły się w dniach 29 
września – 12 października w Zielonej Górze,  III miej-

sce w Międzynarodowych Zawodach w strzelaniach 
pneumatycznych w kategorii Kpn 40,  Puck luty 2017, 
II miejsca w konkurencji karabin pneumatyczny 30  
w X Ogólnopolskiej Spartakiadzie Strzeleckiej w Ko-
łobrzegu, 28-29 marca 2017 roku.

Na co dzień Paweł jest uczniem klasy IIB Gimna-
zjum Zespołu Szkół w Wicku. Swoją przygodę ze 
strzelectwem rozpoczął dopiero 1,5 roku temu, kiedy 
rozpoczął naukę w gimnazjum. Jego trenerem jest Ro-
bert Biczkowski.

Materiały i zdjęcie 
pracownik Urzędu Gminy Wicko



28 Gmina Wicko - Biuletyn informacyjny

Turniej wiedzy pożarniczej

W  dniu 10 marca 2017 roku w Szkole Podsta-
wowej w Szczenurzy odbyły się eliminacje 
szczebla gminnego XL Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Po-
żarom”, którego patronat objął Wójt Gminy Wicko. Do 
konkursu przystąpili uczniowie ze szkół z terenu Gmi-
ny Wicko. 

Celem turnieju było propagowanie wiedzy i kształto-
wanie umiejętności z zakresu ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród 
dzieci i młodzieży szkolenej.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 
10-13 lat i 14-16 lat. Składał się z części pisemnej oraz 
ustnej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą inter-
dyscyplinarną, - od znajomości technik ratowniczo - 
gaśniczych - aż po korpusy i stopnie służbowe wystę-
pujące w Państwowej Straży Pożarnej. Należy dodać, 
że uczestnicy, w celu rzetelngo przygotowania się do 
turnieju, odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku, gdzie mieli okazję wzboga-
cić swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak   i praktyczną 
z zakresu pożarnictwa. Uczniowie również odwiedzili 
swoje remizy OSP.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała ko-
misja sędziowska w składzie: Prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Wicku Agnieszka Wolańska, 
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, koordyna-
tor działań jednostek OSP Gminy Wicko dh Ryszard 
Pacek, przedstawiciele KP PSP Lębork mł. kpt. Piotr 
Kobiela i st. sekc. Adam Boguń oraz pracownik Urzędu 
Gminy w Wicku Aleksandra Domarecka. Prace komi-
sji wspierali również Dyrektor SP Szczenurze Wioletta 
Malek oraz dh Jan Dźwiniel.

Ostatecznie najlepszymi okazali się uczniowie:
I grupa wiekowa:
I miejsce - Aleksandra Mikołajewska (SP Szczenurze),
II miejsce - Mateusz Mydło (SP Szczenurze),
III miejsce - Paulina Zych (SP Wicko).
II grupa wiekowa:
I miejsce - Michał Stasiak (Gimnazjum Maszewko),
II miejsce - Maria Stasiak  (Gimnazjum Wicko),
III miejsce - Patryk Karczewski (Gimnazjum Wicko).

Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pa-
miątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureatom 
dodatkowo nagrody rzeczowe. Niebawem zwycięzcy 
gminnych eliminacji spróbują swoich sił w Powiato-
wym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Soprtu w Wicku. 

Materiały i zdjęcia 
pracownik Urzędu Gminy Wicko
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WÓJT GMINY WICKO
OGŁASZA

ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach 30 - 31 maja 2017 r.
(tj. wtorek - środa)

Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi
 zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wicko

30 maja 2017 roku odpady zostaną odebrane z miejscowości:
Wicko, Steknica, Nowęcin, Żarnowska, Lucin, Charbrowski Bór,  

Krakulice, Podroże, Chabrowo, Wrzeście, Górka,  
Wrześcienko, Białogarda, Gęś, Poraj, Skarszewo

31 maja 2017 roku odpady zostaną odebrane z miejscowości:
Roszczyce, Zdrzewno, Gąska, Kopaniewo, Nieznachowo,  

Wojciechowo, Strzeszewo, Maszewko, Komaszewo, Bargędzino,  
Sarbsk, Dymnica, Ulinia, Szczenurze, Łebieniec, Dychlino

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 8:00 bezpośrednio przy głównej drodze asfal-
towej lub szutrowej, tak aby umożliwić swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz 

tak aby nie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych.  

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów

wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub 

wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane
1. Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.),
2. Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki,walizki, torby 

podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.),
3. Armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.),
4. Ramy okienne,
5. Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
6. Sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.),
7. Wózki i chodziki dziecięce,
8. Zabawki dużych rozmiarów,
9. Duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości).
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony 
roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane 
(deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, 
wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne 
odpady komunalne.
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SEKCJA GITAROWA 
Miejsce prowadzenia zajęć:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Wicku

Termin spotkań: 
piątki w godz. 16.00-18.00

SEKCJA BOKSU 
Miejsce prowadzenia zajęć:  

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
w Maszewku

Terminy spotkań:
poniedziałek: 17.00-18.30

środa: 17.00-18.30
piątek: 17.00-18.30

SEKCJA GRY NA PIANINIE 
Miejsce prowadzenia zajęć:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Wicku

Terminy spotkań:
wtorek: 12.30-16.00
środa: 13.45-14.30
piątek: 12.45-15.15

ZESPOŁY I CHÓRY
Miejsce prowadzenia zajęć:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Wicku

BIEDRONKI - środa: 15.00-16.00, 
                          piątek: 16.00-17.00

RAPSODIA - poniedziałek: 16.00-18.00
MERITUM - środa: 17.00-19.00, 
                       piątek 17.00-19.00

SEKCJA GRY KARCIANEJ "BAŚKA"
Miejsce prowadzenia spotkań:  
Świetlica wiejska w Łebieńcu 

piątki - od godz.17.00

ZAJĘCIA TANECZNE
Miejsce prowadzenia zajęć:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Wicku

ZESPÓŁ DO LAT 8 - środa 16.00-17.00,  
                                       sobota 10.00-11.00
ZESPÓŁ OD LAT 9 - środa 17.00-18.00,  
                                       sobota 11.00-12.00

SENIORZY - środa 18.00-19.00
DOROŚLI - środa 19.00-20.00

SEKCJE W GOKIS
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Pani Dyrektor Biblioteki poleca:
Krzyżówkę na Święta

PIONOWO:
A. Zabieramy ją na Liturgię Wielkiej Soboty
B. Pierwsza poranna msza uroczystości  Zmartwychwstania
C. Lany…………………….
D. Niesiesz w nim pokarm do święcenia
E. Wielkanocny co kica
F. Niedziela ……………ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy
G. Pokonał śmierć
H. Ciasto wielkanocne
I. …………………Paschalne - trzy dni przed Wielkanocą (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)

POZIOMO:
D. Malowane jednobarwne jaja
J. Zwykle przychodzi  razem z Wielkanocą
K. Inaczej bazie
L. Symbol triumfu i zwycięstwa, najczęściej występuje z chorągiewką
Ł. Symbol odradzającego się życia
M. Jezus  pokonał śmierć ponieważ………………………………
N. Dekorujesz tą rośliną wielkanocny koszyk

Litery z zaznaczonych pól od 1 do 13 utworzą hasło, które  należy wpisać do załączonego kuponu.
Termin składania rozwiązań: 28.04.2017r. Odpowiedzi należy składać do Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.  

Z otrzymanych poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę.

HASŁO

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………..………………………………………………………………………………………..

ADRES: ......…………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: …………………………………………………………………………………………………………

Iwona Szymichowska


